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AlberTini bélA

Csehszlovák–magyarfotográfiaikapcsolatok
akétvilágháborúközött

bélA AlberTini
Czechoslovak–HungarianphotographicrelationsbetweentheTwoWorldWars

keywords:photographicpicturesqueness,newobjectivity,popularity/folksiness,photographicpress,Trianon,
Czechoslovakism

bevezetés

Amagyarfotográfiatörténeténekkutatásasoránnyilvánvalóvávált,hogy–főkéntegy
ilyenkisországesetében,mintamiénk–nemzeti fotótörténetetcsakanemzetközi
összefüggések figyelembe vételével lehet megfelelő mélységben vizsgálni. egy
Amerikábanélő–korábbanodakinnegyetemenfotótörténetetoktató–magyarszár-
mazásútanár,simonMihályírt(eredetilegangolul)egyÖsszehasonlító magyar fotótör-
ténetet,1 amelye tény felismerésről tanúskodik,azeredményazonbancsak részben
lett sikeres.simonugyanis főkéntamerikai fotográfiai jelenségekkel vetetteösszea
magyarokat,ezazeljárástermészetesenhozotthasznoseredményeket,deezekami
szempontunkból csak részlegesnek tekinthetők.A földrajzi és történelmiadottságok
folytánugyanisigazánelőrevivőnekazbizonyulhat,haamagyarfotográfiajelenségeit,
sajátosságaitalapvetőena(volt)szomszédosországok,valamintnémetországfotográ-
fiájávalvetjükössze.ennekérdekébenazAmerikábanműködőfotótörténészkönyvé-
bentettislépéseket,ezekazonbancsakesetiekvoltak.(Azőeljárásaérthető;helyze-
ténélfogvanekiazamerikai–magyarösszehasonlításálltkézre.)

Afentiektanulságakéntazáltalamhosszabbidejevizsgálttéma,akétvilágháború
közötti korszak magyar fotográfiatörténete kutatásakor arra törekedtem/törekszem,
hogyetárgyatkiemeltennémet,illetőlegszomszédosrelációbanismódszeresenszem-
ügyrevegyem.e fölfogás jegyében történtmegaközelmúltbananemzetikulturális
Alap támogatásával a magyar–német, valamint a magyar–osztrák kapcsolatok egy

1 simonMihály:összehasonlítómagyar fotótörténet. Ford., szerk.koltaMagdolna, [kecske-
mét],MagyarFotográfiaiMúzeum,2000.
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jelentős részénekvizsgálata, sez folytatódikmosta csehszlovák–magyar fotográfiai
viszonyokkutatásával.Azeddigieredményekszerintekezdeményezéshelyesvolt, s
nemiszárulhatleajelenmunkával.Továbbifeladatleszamagyar–román,valamintaz
egykorjugoszláv(mahorvát,szerb,szlovén)–magyarviszonylatfotótörténetivizsgálata,
elemzése.ennekalátámasztásraittcsakegyténytidézek:aCameracíműsvájcifoto-
gráfiaifolyóirattanúságaszerintatárgyidőszakbanrománállampolgárkéntéltmagyar
származásúfotográfusokközültöbbenigenaktívakvoltakazeurópaifotóéletbenis.2

Historiográfiaivázlat

Csehszlovák–magyar(magyar–csehszlovák)fotográfiaikapcsolatoktémájábanezideig
közvetlenül idevágómunkaMagyarországonnemkeletkezett–jelenismereteimsze-
rintCsehszlovákiában(utóbbCsehországban,szlovákiában)sem.létezikazonbanszá-
mos könyv, fotóalbum, folyóirat- és újságcikk, tanulmány e kérdéskör vizsgálatának
megalapozásához.Azalábbiakbanezekvázlatosáttekintésekövetkezik(azegyesfor-
rások,feldolgozásokrészletesbemutatásához,elemzéséhez,értékeléséhezajelenter-
jedelmikereteknemelegendők,ezértittcsakegyvázlatnyújtásáralehetvállalkozni).

Csehszlovákiában1931-től1938-igČeskoslovenská fotografie címmelközreadtak
egyalbumsorozatotaFotografickýobzorcíműprágaifolyóirat–amelyrőlatovábbiak-
banmégszámosesetbenesikszó–szerkesztőségénekgondozásában(ezasorozat
egyértelműenanémetDas Deutsche Lichtbild: Jahresschau 1927, hg.H.Windisch,
berlin,verlagrobert&brunoschultz,1927,méret:27x22cm,mintájárajöttlétre).A
prágaialbumsorozat(azegyeskötetekméretei:27,5x22cm)cseh,német,franciaés
angol előszavával évről évre 64-64 kép bemutatásával a csehszlovák fotóművészet
reprezentációjátkínáltaazadottidőszakban.egyaránttartalmazotthagyományosfelfo-
gású,ésazakkoriidőkbenmodernnekszámítófényképeket.szűkszámbanugyan,de
ahogy akkor mondták, az államfordulat nyomán csehszlovák állampolgárrá vált
magyar/magyar származású alkotóktól is közölt munkákat. A sorozat köteteiről, e
munkaszempontjábólfontosképeirőlajelenfeldolgozáskeretébenesikmajdszó.

Felkellhívniafigyelmetarra,hogyazangolképzőművészetiésnyomdászatipubli-
kációs fórum, a penrose’s Annual process yearbook 1920-ban szintén adott közre
olyantanulmányt,amelyérintiacsehszlovák–magyarfotográfiaikapcsolatoktémáját.

itt kell megemlékezni arról a tényről, hogy dulovits jenőnek (1903–1972) az
Ausztriában 1937-ben Lichtkontraste und ihre Überwindung címmel kiadott könyve
(Wien,diegalerie)prágábancsehnyelvenismegjelent: Světelné kontrasty a jejich zdolá-
ní.praha,nakladatelstvíe.beaufort,1938–23x20cm.Mamárnehézlennemegállapí-
tani,hogyennekokaakötetszakmaierényeimellettmennyibenkereshetőabban,hogy
dulovitsnyitravármegyében,alévaijárásbeliipolyságon–ma:Šahyszlovákiában–szü-
letett.Acsalád1913-banköltözöttbudapestre,dulovitsjenőittváltmatematikaszakos

2 például az Aradi Fotóklub tagja,MatusikMárton tanár 1925-ben a viii. Camera-Amateur-
Wettbewerb für vorgeschrittene elnevezésű nemzetközi pályázaton Legelő juhnyáj című
képévelelsődíjatnyert–Camera,1925/4.(október[!])8.műmellékletitábla.
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tanárráésalkotó fotográfussá, feltalálóvá.dulovitsrólFejérzoltán írtegymonográfiát,
amelyaHogyFediTio-náljelentmegA fény szerelmese címmel2003-ban.

egykincseskárolyáltalírtkönyvaz1887-benverbón(mavrbové,szlovákia)szüle-
tettvydarenyivánrólszól,akibudapestenszerzettépítészmérnökidiplomát,1982-ben
bekövetkezetthaláláigittélt;akétvilágháborúközöttikorszakegyiklegnevesebbhazai
fotográfusalett.1928-tól1931-igővoltaFotóművészetiHírekfelelősszerkesztőjeés
kiadójais.

ugyancsakvanegybudapestikismonográfiaafotográfiaiszakmaipályafutásukata
19.századmásodikfelébenazakkorimagyarFelvidékenkezdődivalddinasztiatagjai-
ról;közülüktöbbenbudapestenfolytatták(ésfejeztékbe)munkásságukatéséletüket
–pl.divaldkornélésifj.divaldkároly.Adivald-könyvszerzőiCs.plankibolya,kolta
Magdolnaésvannainándorvoltak.

Amiafolyóiratokat illeti,akutatásszempontjábólalegfontosabbforrástjelentette,
jelenti a cseh/szlovák fotókultúra első számú periodikuma, a Fotografický obzor (az
országminősítést a fenti módon kell írni, mert a lap prágai indulásakor, 1893-ban
Csehszlovákiamégnemlétezett).A„Klub fotografů amatérů”elnevezésűamatőrfoto-
gráfusszervezetáltallétrehozotthaviorgánumazelsővilágháborúidejénisműködött
és1944-igmegjelent.Ajelentörténetkezdetén,1920-banalapa28.évfolyamában
járt.Méreteekkor22,5x14,5cmvolt.színvonalát tekintveanémetphotographische
rundschau und Mitteilungenhez (1887-től) és az osztrák photographische
korrespondenzhez(1864-től)hasonlítható.

1921-ben jött létre a Rozhledy fotografa amatéra című havi folyóirat. Méretei:
26x18,5cm.Mintazelnevezése ismutatja,alapvetőenamatőröknekszánt lapvolt,
főkéntfototechnikaiismereteketadottközre.

Mindkétcsehszlovákiaifolyóirathasznoselsődlegesforrásnakbizonyultakutatás
szempontjából.

volt a nemzetközi fotóéletnek ebben az időszakban egy svájci folyóirata, amely
mindcsehszlovák,mindmagyarszempontbólfontosszakmaifórum(legalábbisafény-
képezésegybizonyostendenciájátápolva),ezafentebbmárérintett,1922-benindult,
havontamegjelenőCamera volt.

Még mindig kevés figyelmet kap az a tény, hogy a magyar fotókultúra számára
milyen jelentős sajtóorgánum volt egykor a németDer Querschnitt. ez a folyóirat a
csehszlovák–magyarfotográfiaikapcsolatokoldalárólnézveiskútfőtképez.

Magyarországon elsősorban a Magyar Amatőrfényképezők országos szövetségé-
nek(MAosz)hivataloslapja,az1921májusábanindultFotóművészeti Hírek –alcíme
szerint „Amatőrésművészfotográfiai folyóirat”, amelymindenhónapközepén jelent
meg–nyújt hasznos információkat amostani kérdéskörhöz. enneka folyóiratnaka
jogutódja1938februárjátólFotóművészet címenjelentmeg.vannakvonatkozóadalé-
kokaMagyar Fotografia [akorszokásainakmegfelelően„a”betűvelírvaafotográfia
szót–A.b.]„abudapestiFényképészekipartestületénekésaMagyarFényképészek
országosszervezeténekhivatalosközlönye”– indulás:1921. június20.–egyesszá-
maibanis.igenkisaránybanugyan,deugyancsakelsődlegesdokumentumkéntszolgál
a dr. gyulai Ferenc által 1931-ben indított Fotóélet című havi folyóirat. 1933-tól
AszmannFerencfelelősszerkesztőirányításávaladtákkidebrecenbenaFotóamatőr
címűlapot–alcím:„Művészetifolyóirat.HivataloslapjaaMAoszdebreceni,miskolci

Csehszlovák–magyar fotográfiai kapcsolatok a két világháború között 5
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XX.évfolyam

2018/1,som
orja



és szekszárdi csoportjának.” A kis terjedelmű, de képmellékleteitműnyomópapíron
közreadólapesetenkéntetémaszempontjábólisforráskéntszolgált.

***
Aforrásokróláltalábanszólvaérintenikellegyhiány-problémátis.Az1945előttimagyar-
országi fényképészeket és fényképészműtermeket bemutató összeállításhoz (szakács
Margit,MagyarnemzetiMúzeum,javított,bővítettkiadás,1997)hasonlóanszületettmeg
Miklósi-sikesCsabamunkájaFényképészek és műtermek Erdélyben 1839–1916 címmel
(székelyudvarhely,HaázrezsőAlapítvány,2001).eztkövette időbennémethFerencA
bánáti fényképészet története címűkönyve (Újvidék,Forumkönyvkiadó,2002),amely
funkciójátilletőenazelőbbérintettkétmunkávalrokonítható.Mintcímeisjelzi,ezakötet
csakazegykorimagyardélvidékkisebb részérevonatkozik,de legalább létezik.Egyre
súlyosabban érzékelhető gondot jelent, hogy hasonló összeállítás cseh/szlovák–magyar
relációban a mai napig nincs. Talánajelenfeldolgozásisfelhívjaafigyelmetarra,hogy
egyilyentípusúmunkát–managyvalószínűséggelszlovákiában–elkellenekészíteni
annakérdekében,hogyafotókultúraaközép-kelet-európaitérségbennemzetközi(szom-
szédos)összefüggésekbenisalaposabbanáttekinthetőlegyen.

eseménytörténet

Azegészvizsgáltkérdésköraköztudotttörténelmi,politikaiokok(azosztrák–Magyar
Monarchia felbomlása, a trianoni békeszerződés) folytán szenzitívnek nevezhető. A
„nagypolitikai”feszültségekakéttárgy-évtizedbenkisebb-nagyobbmértékbenamin-
dennaposéletszintevalamennyiterületére,ígyafotókultúráraiskihatottak.Azeddig
megismertdokumentumokalapjánmégisaztlehetmondani,hogyafotográfiaiterüle-
tetpáresetimegnyilvánulástóleltekintve–amelyekreatovábbiakbankonkrétankité-
rek–inkábbaszakmaivetélkedés,mintsemanemzeti/nemzetiségipolitikaiindíttatá-
súkonfliktusokjellemezték.

egyilyenjellegzeteskivételközvetlenülazelsővilágháborúkövetkezményeivelfüggött
össze.egyolyan1920-aspengeváltástanúilehetünk,amelyérintetteamagyarfotótörté-
netet, ugyanakkornincsnyoma,hogya fotókultúra korabelimagyar képviselői az ese-
ményrőltudomástszereztekvolna.legalábbisareagálásszintjénnem.Aztörténtugyan-
is, hogy a frissen fellobbant „csehszlovákizmus” jegyében egy cseh szerző, dr. viktor
Teissler(1883–1962)alondonipenrose’sAnnualhasábjainaThree Famous Pioneers in
Photography címűcikkébenaztállította,hogypetzvaljózsef,anagyfényerejűfotóobjektív
feltalálója,tervezőjecsehszlovákvolt.3 egyveleperbeszállóbécsifototechnika-történész-
nek, eduard kuchinkának nem volt nehéz dolga. ő az osztrák photographische
korrespondenzben tényszerűen leszögezhette: amikor petzval 1807-ben szepesbélán
megszületett,atelepülésmégnemcsehszlovákfennhatóságalattállt.4 Atovábbiakban

3 v[iktor]. Teissler: Three Famous Pioneers in Photography. penrose’s Annual process year-
book,1920/22.81–84.p.

4 e.k[uchinka]:prof.dr.josefpetzvalnationalität. Photographische Korrespondenz,1920/290.
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viszontabécsiszerzőúgyvélekedett,hogypetzval,miveltervezőmunkájaidején1840-
benabécsiegyetemprofesszoravolt,osztráknaktekintendő.Azigazságnémilegössze-
tettebb.Aforrásokbólazderülki,hogyaMagyarkirályságterületénszületettpetzval
apaiágoncseh(esetlegmorva),anyaiágonpedignémet(cipszer)származásúvolt–
majd találmánya valóban ausztriai éveiben keletkezett. Ha nem próbálunk nemzeti
hevületű elfogultsággal ítélkezni, a leghelyesebb lenne azt mondani, hogy petzval
józsef matematika/fizika ország állampolgára volt (megjegyzendő, hogy bár petzval
szülőhelyeannakidejénmagyarterületenvolt,azállampolgárság jogiértelembenvett
fogalmanálunkmégnemnyerttörvényimeghatározást,errecsakévtizedekkelkésőbb
került sor).Matematika/fizika ország természetesen sehol és semmikor nemvolt. A
szülőföld ésanemzetiségi származás különbségefolytánazonbanhelyesebb,hatudo-
másulvesszüka19.századiközép-kelet-európaiolvasztótégelyállapotbólkövetkező
reális,ezesetbenkevertviszonyokat.AbécsikuchinkatehátaprágaiTeisslertcáfolva
egyikvégletbőlamásikbaesett.

itt kell felidézni, hogy a fentebbérintettČeskoslovenská fotografie első, 1931-es
köteteháromolyanportréközreadásávalindult,amelygyakorlatilagmegismétliTeisler
petzvalravonatkozófelfogását.1939-benTeisler–elhallgatvaakuchinkától1920-ban
kapottbírálatot–prágábanújramegemlékezettpetzvalróléstalálmányáról.5

***
nem lehetmegkerülniakérdést,kit
tekintünk–kittekintekén–ebbena
tanulmánybanmagyar (magyarszár-
mazású) fotográfusnak/szakírónak.
Tényszerűen leszögezhető, hogy aki
az1879:l.tcz. (A magyar állampol-
gárság megszerzéséről és elveszté-
séről) hatálybalépését követően a
Magyarkirályságterületénszületett,
az jogi értelemben ma gyar állampol-
gár volt. Más közelítést igényel a
nemzeti identitás kérdése.etekintet-
benamodernértelmezésszerintaz
egyén állásfoglalása a meghatározó,
hogyugyanisállampolgáriszármazá-
sától,vagyazéppenadottállampol-
gársági állapotától függetlenül ki
milyen nemzetiségűnek tekinti ma-
gát.színeziahelyzetet,hogya jelen-

5 viktorTeissler:josefpetzval.Fotografický obzor,1939/11.(nov.)106.p.
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1. kép. Československáfotografie,1931



leghatályosmagyartörvényimeghatározás(Az 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és
etnikai kisebbségek jogairól) elismeri a többes identitás vállalásának lehetőségét is,
vagyisazahhozvalójogot,hogyegyállampolgáramagyarmellettegyidejűlegmásnem-
zetiséghez/nemzetiségekheztartozónakis valljamagát.Maiismereteimszerintatrianoni
békeszerződés következtében a csehszlovák államhoz került, hozzávetőlegesen amai
szlovákiaakkoriterületénéltembereknemzeti/nemzetiségiállapotaösszetettképletet
mutatott.Azúj,csehszlovákállamszlovákiairészénsokaneleveszlovákszármazásúak
voltak,azanyanyelvükszlovákvolt,bárTrianonelőtthivatalosanmagyarállampolgárnak
számítottak.voltakmagyarszármazású,magyaranyanyelvű,éstöbbnyirecsakmagyarul
beszélőpolgárok,akikragaszkodtakszármazásukhoz,saz(akkoriterminológiaszerint)
államfordulat ellenéremagyarnak(vagymégsokáigmagyarnak)tartottákmagukat.Más
magyaranyanyelvűek,akikaszlováknyelvetisértették(vagycsakfokozatosan,demeg-
tanulták),tudomásulvéveaváltozásokat,magukatmagyarszármazásúnaktekintvevál-
laltákacsehszlovákállampolgárságotis.egyszemélyesemlék:„becseheltek”–mondták
anyainagyanyámfalujábanazabaújszántóijárásbanmégaz1950-esévekbenisazok,
akikeztajelenségetpejoratíveértékelték.TermészetesenvoltakolyanCsehszlovákiában
élőmagyarokis,akikteljesmértékbenasszimilálódtakatöbbséginemzethez.

Mindkétországszovjetizálódottkorszakábanezatéma„aszocialistainternaciona-
lizmus”általmegoldottnaktekintveatabukközétartozott.

napjainkbanalentebbkonkrétanszóbakerülő,egykoréltfotográfusok/fotográfiai
szakírókesetébennemtudomperdöntőmódonrögzíteni,hogykimilyennemzetiségű-
nekvallottamagátazadottidőszakban.ezértszerencsésebbnektartom,hogyameny-
nyibenamaiszakirodalomból,és/vagyapublicisztikábólnemviláglikkimegbízhatóan
anemzetiségihovatartozás,akkoravizsgálódáselsődlegesennearrafussonki,hogy
ki (volt)amagyar,vagyaszlovák, illetőlegacseh(esetlegmorva)fotográfus,hanem
arra,hogykivoltajobbszínvonalonműködő,safotográfianemzetközifejlődésifolya-
matábanaprogresszívebbszakmaitendenciáhozsorolhatószakember.

***
1921őszénaMagyarFotografiaszolgáltegycsehszlovákiaiszakmaihírrel.Arrólszámolt
be,hogya„reichenbergergenossenschaftderphotographen”elnevezésűszervezeta
tisztességtelen szakmai versengés ellenében karlsbadba összejövetelt szervezett a
Csehszlovákiábanműködőnémetfényképészekönállóországosszervezeténekmegala-
kítására.6 (AtisztességtelenversenyproblémájaMagyarországon isélővolt;ugyanezen
lapszámbeszámoltarról,hogyegyajelenségmegfékezésétcélzótörvénytervezetemár
amagyarnemzetgyűléselőttfekszik,demegvitatásáracsakkésőbbkerülsor.)

Aszlováknemzetigaléria(sng)fényképgyűjteményébenpozsonybanőriznekegy
Hviezdoslavotábrázolóportrét1920–1922közöttikészítéstjelölve.7 Mérete:23,3x17cm.
Azeredetilegországhpálnevetviseltköltő,akiről ismeretes,hogymiskolciéskésmárki

6 németfényképészektömörüléseCsehszlovákiában.Magyar Fotografia,1921/2–5.(nov.20.)
13.p.

7 sng,up-dk965
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éskésmárkimagyargimnáziumokbantanultsmagyarulkezdettverseketírni,majdaz
egyiklegjelentősebbszlovákköltővévált,1921.november8-ánhunytel.Aportrékelet-
kezésének lehetséges ideje tehát szűkíthető. ezt a képet a rózsahegyi (ma:

2. kép.FrantišekHodos/HódosFerenc:p.o.Hviezdoslav,1920–1921–slovenskánárodnágaléria



ružomberok, szlovákia) műteremmel bíró František Hodoš jegyezte, akit 1915-ből
Hódos nevű túrócszentmártoni magyar fényképészként ismerünk.8 – Az idős
Hviezdoslav(1849-benszületettFelsőkubinban)fényképezésénekhelyeéletszerű:őaz
árvamegyei Alsókubinban (ma: dolný kubín – žilinský kraj szlovákiában) hunyt el,
amelyföldrajzilagigenközelvanaliptómegyeirózsahegyhez.(Mégazisföltételezhe-
tő,hogyafotográfuslátogatottelazakkormárnagytekintélynekörvendőHviezdoslav
lakhelyéreafényképezésérdekében.)

1922áprilisábanaFotografický obzor a„vegyes”rovatábankétmagyarvonatkozá-
sú információval is szolgált. Az egyik a Magyar Amatőrfényképezők országos
szövetségének kiállítási tervéről szólt: a szövetség áprilisra tervezte a budapesti
iparművészetiMúzeumbanországosművészifényképkiállításánakmegrendezését.9 (A
tárlatotvégülistechnikaiokokmiattelhalasztották.)

Amásikhírfontosabbvolt.ezpécsijózsefnek–akitaprágailapeurópaijelentősé-
gűmesternekminősített–12képettartalmazóaktalbumáróltudósított(berlin,Mörlins
verlag).10 Megjegyzéstérdemel,hogyaFotografickýobzorezzelaközleménnyelmeg-
előztemagyarlaptársát,aFotóművészetiHíreket,amelycsakaugusztusbanszámoltbe
errőlakötetről.11

Mindkéthíradáspozitívcsehszlovákiaiszakmaihangvételrőltanúskodott.
Azelhalasztottbudapestitárlat,amelyetvégül1922.szeptember23-tóloktóber15-

igtartottakaziparművészetiMúzeumban,hivatalosana„ii.országosművészifénykép-
kiállítás”címetviselte.AFotografickýobzor1923januárjábanrövidbeszámolóthozott
róla.ezérthetőmódonelsőkéntvydarényiván(így,eredetiben„é”betűvelírvaanevet)
olajnyomatairól emlékezett meg. érdekesség, hogy a lap által „fiatal tehetség”-nek
nevezett Tomcsányiesetébenazáltalabemutatottex libriseketemelteki (sajtóhiba-
kéntértékelhető,hogyacsehnyelvűszövegbena„Tomesányi”névvoltolvasható).A
prágai írás a továbbiakban szakál [géza], stolz [róbert], pécsi [józsef], balogh
[rudolf],Mátéolga(anőikiállítókesetében,ígypl.Mátéolgánálkiírtákakeresztneve-
ket is),székely [Aladár],rónai [dénes],ésWerner irénszereplését idézte fel.külön
figyelmet érdemel, hogya cseh szemleíró e kiállításnyománamagyar hivatásosés
amatőr fotográfusok együttműködését dicsérte, s ezt követésreméltónak nevezte a
csehszlovákiaifotográfusoknakis.12

Az1923.évamagyarfotókultúraképviselőiszámáraatorinói–ahogyakkormond-
ták:turini–nemzetközitárlatigézetébenindult.AFotóművészetiHírekmárciusbanaz
elsőoldalánközölte,hogyamájus–júniusbanesedékes „művészi fényképoptikaés
kinematográfia”kiállításraamagyarfotográfusokismeghívástkaptak.ezakkorazért
volt nagy esemény, mert a világháború, a forradalmak és Trianon következtében
magyar fényképekmár többmint tíz éve nem szerepeltek nemzetközi kiállításokon.

8 szakácsMargit:I. m.,120.p.
9 Fotograf.výstavy1922.Fotografický obzor,1922/4.(ápr.)64.p.

10 uo.
11 pécsijózsefkönyvei.Fotóművészeti Hírek,1922/8.(aug.)88.
12 vbudapeštiuspořádal…Fotografický obzor,1923/1.(jan.)[16.p.]
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(rómábantizenkétévvelkorábbanvoltmagyarrészrőlegykiállításirészvétel,sakkor
németországésAngliamögöttMagyarországmutattafelalegjobbteljesítményt–írta
az első számú hazai szakmai orgánum.)13 ismert tény, hogy Magyarországot 1922.
szeptember18-ánfelvettékanemzetekszövetségébe(közkeletűenanépszövetség-
be),ezazelsőhatékonyhivataloslépésvoltazországszámáraanemzetközielszige-
teltségbőltörténőkitörésterületén.Afentiekjegyében1923.április6-ánaMAoszkép-
viseletébendr.Fejérvárysándorfőtitkár(akiekkoraFotóművészetiHírekfelelősszer-
kesztőjeéskiadójaisvolt)mutattabeakiállításikollekcióképeitakultuszminisztérium
művészetiügyosztályán,amelyekotttetszéstarattak.Alapszerint„alátottakmeggyőz-
tékazilletékesköröket,hogymindentámogatástmegérmunkánk.”14 ezvoltahelyzet
áprilisban. A májusi Fotóművészeti Hírek viszont arról tudósított, hogy a hatodikán
Turinbanmegnyílt „…kiállításonMagyarországnem vett részt – anyagi okokból.” [ki-
emelésazeredetiszövegben–A.b.]Alapezekutántételesenrészletezteazesedékes
költségeket,amelyeket–bárarendezőkamagyarkiállítóknakbizonyoskedvezménye-
ketajánlottakfel,dearészvételtakultuszminisztérium„rajtakívülállóokokmiatt”csak
40 000koronávaltudtavolnatámogatni–aszövetségnemvoltképesmegfizetni.(Fel
kellidézni,hogyazakkorigazdaságikörülményekközöttinflációs koronárólvoltszó,a
FotóművészetiHírek1923.évimájusi,mindössze12nyomtatottoldalt,spárképettar-
talmazószámapl.60.-koronábakerült,azegyéveselőfizetésértpedig600koronátkel-
lettfizetni;akilátásbahelyezett40 000koronásminisztériumitámogatástehátnem
voltnagytétel.)„itthonmaradtagondosankiválogatott,valóbannívós37darabképből
álló kollekció,melyminden bizonnyal a legelsők között foglalt volna helyet” – így a
FotóművészetiHírek.15 Atorinóikiállítássalkapcsolatosproblémákatazértindokoltala-
posabbankörüljárni,mertazokérintettékacsehszlovák–magyarfotográfiaikapcsola-
tokatis.

AcsehszlovákszövetségugyanisküldöttfényképeketTorinóba,mégpedigkimagas-
lóeredménnyel:aszomszédokkollekciójakitüntetődiplomátésaranyérmetnyert.A26
alkotásbólállócsehszlovákképanyagzömébenakorszakuralkodóirányzatának,afes-
tőifényképezésnekajegyébenkeletkezett:benneabrómolaj,apigment,acarbo,vala-
mintaHöcheimer-félegumieljárássalkészültképekdomináltakabrómezüstkópiák-
hozképest.eténynekaminőségmegítéléseszempontjábólvanjelentősége:afestői
(ún.nemes)eljárásokesetébenugyanisakivitelvalódiszínvonalárólalapvetőencsak
az eredeti kép láttán lehet helytálló értékítéletet mondani; a nyomdai megjelenítés
(reprodukció)ecélranemigazánalkalmas.Aztistudjuk,hogykikvoltakacsehszlovák
kollekcióalkotói.közöttükszerepelttöbbekközöttjaroslavkrupka,janlauschmann,
janFabinger,jos[ef]sudek,Al[oys]zych,16 selmondható,hogykrupka,lauschmannés
különösenjos[ef]sudeknevemárakkorjólcsengettanemzetközifotóéletben.

13 nemzetköziművészifényképkiállításTurinban.Fotóművészeti Hírek,1923/3.(márc.)[1.p.]
14 Művészi fényképek bemutatása a kultuszminisztériumban. Fotóművészeti Hírek, 1923/4.

(ápr.)42.p.
15 Turin.Fotóművészeti Hírek,1923/5.(máj.)54.p.
16 namezinárodnívýstavěfotografickévTurině.Fotografický obzor,1923/7.(júl.)[112.p.]
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ehhezképestamagyarreagálásazalábbivolt.„Aturinikiállításlezárult.Arészletes
eredményeketnemismerjükteljesen,deannyittudunk,hogyacseheknagyaranyér-
met kaptak kollekciójukra. A cseh kollekciót reprodukciókban volt alkalmunk látni s
mindenelfogultságnélkül,alegnagyobbtárgyilagossággalmegállapítható,hogymesz-
szemögöttemaradta[minttudjuk,kiküldenitervezett,devégülisitthonmaradt–A.
b.]magyar kollekciónak. nemcsak technikai vonatkozásban volt amagyar kollekció
sokkalnívósabb,deatémákatilletőlegisösszehasonlíthatatlanuljobb.épen[!]azért
méginkábbfájlalható,hogyazanyagiakmiattkellettelmaradnunk…”17

jelenlegmárnincsesélyarra,hogyakétszóbanforgóösszeállításképeiteredeti-
ben (tehátnemcsakreprodukáltváltozatban)egymásmelléállítsuk.–ezelsősorban
amagyarképekesetébenérvényes,mertazokszerzőireésazösszegyűjtöttalkotások
címeire vonatkozó adatok nem maradtak fenn (szemben a csehszlovák anyaggal,
amelyrőlazidézettFotografickýobzorszámatételesszerzőinévsort,konkrétképcíme-
ketnyújtott,valamintközölteazegyesképekkivitelezésitechnikájátis,ígylehetséges,
hogyazoknaklegalábbegyrészeegyesgyűjteményekbenfennmaradtésmaismegte-
kinthető).Ígyeztavitátutólagnemlehetobjektívmódoneldönteni.Magátafelmerült
problémát azonban indokolt számba venni, mert életszerű jelenséget mutat be a
csehszlovák–magyarfotográfiaikapcsolatokbólaz1923-asévből.

A szlovák nemzeti galéria
őriz egy ifj. divald károly
nevével ellátott eredeti
önarcképet is,amely1923-
ban készült.18 A 13,5x8,5
cmméretűműtermifelvétel
fényáltalfinomanmodellált
ábrázolás. ez a fotográfia
nóvumamagyarfotókultúra
számára.készítőjénekneve
a fentebb idézett magyar
divald-monográfiacsaládfa-
táblázatán is megtalálható:
ő volt a leghíresebbdivald,
az eperjesi idősb. károly
(1830–1897) unokája, az
ugyancsak fényképész di-
valdAdolffia.19 ottazonban
nemesikszóarról,hogyez
akároly,akitméltánnevez-
hetünk legifjabbnak a di-

17 Turin.Fotóművészeti Hírek,1923/7–8.(aug.–szept.)92.p.
18 sng,up-dk2017
19 Cs.plankibolya,koltaMagdolna,vannainándor:I. m.,37.oldalelőttitábla
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vald fotográfusdinasztiában,hiszenegy ifjabbdivaldkároly (1858–1942)a fényké-
pészAdolftestvérekéntmárvoltacsaládban,szinténfényképészlett.szlovákforrásból
tudjuk,hogyeza legifjabbfotográfus1900-banszületettbártfán,apjaműtermében,
bártfafürdőn (ma:bardejovskékúpeleszlovákiában) tanultamegaszakmát,1923.
szeptemberelsejénkapottiparengedélyt.20 Feltehető,hogyezajómesterségbelitudás-
róltanúskodóönarckép ezzelösszefüggésbenkészült.Ez a felvétel tehát az egész fény-
képész dinasztiára vonatkozó emléktárunkat is gazdagítja. (legifjabb divald károly
1968-banhunytelbártfán–mabardejovszlovákiában.)

1924elejénegysajátosközleményjelentmegahivatásosfényképészekbudapesti
lapja,aMagyarFotografiahasábjain.keletkezésénekokaiközöttnyilvánvalóanTrianon
időbeliközelségeállt,báraz ismotiválótényező lehetett,hogy1923–24-ben–mint
arrólfentebbmárszóesett–tetőzöttnálunkagazdaságiválság,azinflációkorábban
nem látott magasságba szökött, s ez nyilvánvalóan keservesebbé tette a hivatásos
fényképészekéletétis,ésszélesebbkörűösszefogásraösztönözteőket.lélektanilag
reálisnaktűnik,hogyebbenazállapotbanazelszakítottságérzeteazátlagosnálfájdal-
masabbanérvényesült.

Az ügy alapos áttekintése érdekében célszerű szó szerint bemutatni az akkor
elmondottakat. „prága,szlovenszkóésruszinszkó fényképészeinemkaptakmeghí-
vástanemzetközikongresszusra–bennünketkérnek,hogyeszközöljükkiszámukraa
meghívót”–hangzottacímamagyarlapban.„Amagyarországifényképésziparfejlett-
ségéreéselőnyösnekismertértékérevall,hogyaberninemzetközifényképészkong-
resszuselőkészítőibennünketazutódállamokiparaieléhelyezvemármostmeghívtak
azértekezletre,illetveközreműködésünketkérték,mintaztlapunkbanmegírtukmár,
míg például Csehszlovákia fényképészei amai napig nem kaptakmeghívót. A szlo-
venszkóiésruszinszkóiszakfényképészekegyesületeafényképészetképesítéseelőtt
állvánlevélbenkérteabudapestiFényképészekipartestületénekalapszabályait,mert
hasonlóalaponkívánjaipartestületeitmegszervezni.válaszlevelünkben,mellékelvea
kértalapszabályokatkitértünkakészülőnemzetközikongresszusrais,valaminthan-
goztattuk a fényképésziparnak a szomszédos országokkal karöltve való gazdasági
megszervezésénekszükségét.errea levelünkreaszlovenszkóiésruszinszkóiszak-
fényképészekegyesületeakövetkezőátiratotküldtehozzánkaminap”–indultaMa-
gyarFotografiacikke.

„köszönettel vettük b[ecses] levelüket, úgyszintén a mellékelt alapszabályokat.
Teljesen egyetértünkönökkel abban, hogy nagy szükség lenne az összes szomszéd
országokbanafényképész-műipargazdaságihelyzeténekésaszakmanívójánakeme-
lésére a szakembereknek egyesületbe tömörülni. reméljük, hogy ez meg is lesz a
közeljövőben.Ajelzettsvájcinemzetközifényképészkongresszusnagybanhozzájárul-
naa fentiekelőmozdításához.ezenakongresszusonmi isszívesenképviseltetnénk
magunkat,deerrefelhívástnemkaptunk.köszönettelvennők,hakieszközölnékönök
asvájcikollégáknálameghívatásunkat.

20 ĽudovítHlaváč:Dejiny slovenskej fotografie.Martin,osveta,1989,201.p.
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Aprágai központ semértesített a készülő kongresszusrólminket, úgy látszik, ők
semkaptakmégmeghívót.Mostközölnifogjukahírtvelükésfelvilágosítástkérünk.
bizonyáraőkisörömmelcsatlakoznakazilyennagyszabásúkongresszusonvalórész-
vételhez.

ismételtenköszönveelőzékenységüket,szívélyesenüdvözöljükottanikartársainkat.
kremnica[körmöcbánya–A.b.],1924.január21.

Maksaylászló
titkár”21

(AMaksayésjoachimfényképészcégrőlkörmöcbányánamagyarországinyilvántartás-
ban1910és1920közöttrőlvanadat.)22

részletesebbkutatómunkátigényelneazittmegjelentinformációktöbboldalú,ala-
pos körüljárása. lehetséges, hogy a svájci szervezők Csehszlovákiát egy lépéssel
későbbkívántákmeghívni,sezaztánmindentovábbinélkülmegistörtént?ezesetben
nincsokapanaszra.esetleg:ahivatásos fotográfusokvezetőiprágábanhamarosan
megkaptákameghívást,őkazonbanúgyértékeltékahelyzetet,hogymajdküldenek
bernbe egy hivatalos csehszlovák delegációt, de erről a szlovenszkói és ruszinszkói
fényképészeketnem iskellkülön tájékoztatni, lévénhogyőkprágábólegyegységes
Csehszlovákiátkívánnakképviselni?ezaváltozatislehetségesnektűnik.nemismerve
arészleteket,nemlennecélszerűítéletetmondaniafentebbolvasottakról;amitajelen
helyzetbenindokoltmegtenni,azmindösszeatörténtektényszerűvázolásalehet.

AzAgFA1926.évinemzetközipályázatáról–aholtöbbcsehszlovákiaifotográfusis
különböződíjakbanrészesült–tudósítvaaFotografickýobzorhírtadottarról,hogya
másodikdíjat,1500.-márkát (egydarmstadti pályázóval együtt) abudapestiszakál
gézanyerte.23 Megemlítendő,hogyerrőlapályázatrólaFotóművészetiHírekisnyújtott
tájékoztatást.Akétfóruminformációjábanazonos,hogyabeküldöttképekesetében
mintegy600 000darabrólszóltak,aFotóművészetiHírekazonban19 000pályázóról
írt,24 aminagyvalószínűséggelirreális–ittelírástörténhetett–,inkábbaFotografický
obzoráltaljelezett1 700jelentkezőtűnikéletszerűnek.

1927 márciusában és júniusában a tárlatokról szóló hírei között a Fotografický
obzorkétalkalommal is jelezte,hogyamagyarszövetségrendezésébenszeptember
14-tőloktóber2-ignemzetközifotókiállításleszbudapesten.Akiállítástmagyar,német
ésangolnyelvűkiadványkísérimajd,80képmelléklettel–szóltamásodikprágaitudó-
sítás.25

21 prága,szlovenszkóésruszinszkófényképészeinemkaptakmeghívástanemzetközikong-
resszusra–bennünketkérnek,hogyeszközöljükkiszámukraameghívót.Magyar Fotografia,
1924/2.(jan.31.)4.p.

22 szakácsMargit:I. m.,131.p.
23 výsledeksoutěžeAgFA.Fotografický obzor,1927/2.(febr.)31.p.
24 AzAgfapályázatalezárult…Fotóművészeti Hírek,1927/1.(jan.)11.p.
25 Mezinárodnývýstavyfotografiívbudapešti.Fotografický obzor,1927/3.(márc.)47.p.;Mezi-

národnývýstavyfotografické.Fotografický obzor,1927/6.(jún.)95.p.
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ugyancsak1927 júniusábanarozhledy fotografaamatéra című lapbanladislav
kožehubaegycsaknemkétoldalascikkbentudósítottakassaiFotóklubi.kiállításáról.
Aszerző(rózsahegy,1906–bratislava,1957)magaisgyakorlófotográfusésszakíró
volt,1927–1931közöttaFotografickýobzorszerkesztőségitagja.kožehubabeszámo-
lójábanarról is szólt,hogya tárlatról,amelyáprilis23-tólmájus15-ig volt láthatóa
kelet-szlovákiaiMúzeumban,keller imre is írtamagyarkassaiÚjságban.26 –keller
(budapest, 1879 – bakonyjákó, 1952)miután 1919-ben elveszítette a kassai felső
leányiskolábanbetöltöttigazgatóiállását,ezekbenazévekbenakassaiÚjságnálésa
kassainaplónáldolgozott.

Azőbeszámolójaakiállításrólalapvetőenpozitívhangvételűvolt.kellerszerint„…
általánosbenyomásunk[…],hogynemcsakmennyiségileg,hanemminőségilegispom-
pásanyagbangazdagakiállítás.”kellermegjegyezte,hogya68kiállító334képéről
információtadókatalóguscsakcsehnyelvűvolt.beszámolójábólazderülki,hogya
csehélvonaltöbbképviselőjeszerepeltittmunkáival;„…zychképeilágy,gyenge,finom
tónusúak és különösen a levegő elsőrangú perspektívája kap meg bennünket.” F.
oupicky [sic!] egyik felvételéről azt írta, hogy az „szintén elismerésünket váltja ki a
hűségnek és esztétikai szépnek sikerült összekapcsolásával”. Megjegyzést igényel,
hogy František oupický 1937-től a Fotografický obzor élén a csehszlovákiai fotóélet
egyik vezető személyisége lett. Amagyar kritikus által kiemelt szerzők között voltak
„lauschmann”ésahogyazeredetiszövegbenszerepel:„jenicsek”munkái.–dr.jan
lauschmann(1901–1991)mérnökkéntfolytatottkiemelkedőfotográfusi tevékenysé-
get,jiříjeníček(1895–1963)aki„civilben”hivatásoskatonavolt,acsehszlovákfotó-
művészetegyiknemzetközilegiselismertalkotójalett.

külön bekezdést kapott kellernél ladislav kožehuba tizenkét képe. (Az eredeti
magyarnyelvűszövegbenazőneveelírással jelentmeg„kozeluba”formában.) Íme,
kellerértékelésekožehubamunkáiról:„…képeikülönstílustalkotnak.önállóankülön
csoportot képviselnek, amelyekről csak a legmelegebben lehetmegemlékezni. Az ő
képeiannyiraprecízekéspompásak,hogyszinteaztmerjükhinni,hogyafényképekből
többésnagyobbművészitnemlehetkihozni.Alegújabb,alegmodernebbtechnikával
azu.n.amerikanizmusssalkészültekképei,amelyekbena felfogás,abeállításésa
kivitelhibátlanulteljes.Akiállításlegremekebbdarabjaitésdíszeitalkotják.”

Amagyarcikkíróbefejezésülbemutattaazamatőrcsehszlovákiaifotográfusokszö-
vetségénekelnöke,Mottlállásfoglalását.„Mottlelnökbiztosítottbennünket,hogyaző
egyesületükszáműzmindenpolitikát,mindennemzetikülönbségetésamagyaroknak
semmiokoknem leszmegbánni,haegyvirágzószövetségkeretébebeilleszkednek.
Mottlszerintcsakegycéljukvan:azamatőrfényképészeknekolymagas,szinteművé-
szinívóravalóemelése,hogyebbenisméltóansorakozhassékakülföldönelértered-
ményekmellé.ésamagyarokközöttnemegykitűnőésnagyszerűamatőrfotografust
ismerünk,akiafentjelzettművészicélokatalegpompásabbanéslegtökéletesebben

26 ladislavkožehuba: i. výstavaklubu fotografovamateurov vkošiciach.Rozhledy fotografa
amatéra,1927/6.(jún.)87–88.p.
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tudjamegoldani.Amostkiállítottanyagelsőrendűvoltabizonyáranagyvonzerővellesz
amagyaramatőrökre.”27

Miután a Fotografický obzor két
alkalommaliselőzetestudósítást
nyújtott a tervezett 1927. évi
budapestinemzetközikiállításról,
a novemberi számában az ese-
ményhez méltó módon foglalko-
zottaMűcsarnokbanmegrende-
zetttárlattal.Akiállítástezúttalis
a fentebb már bemutatott la-
dislavkožehubamásféloldalter-
jedelemben ismertette értékelő
módon.Alapaműmellékleteiso-
rábanközreadtapécsijózsefAkt
ésvydarenyivánMadár táv latból
című munkáját. A „képeinkhez”
rovatban maga a szerkesztő,
AugustinŠkardaírtpármondatos
ismertetést pécsi és vydareny
képéről.–Škardaacsehszlovák
fotókultúraegyikkulcsalakjavolt;
1879. július 15-én született,
„civilben” mérnöki képesítéssel
rendelkezett, az 1910-es évek-
ben közösen vitt egy prágai
műtermet Fr. drtikollal, aki a
későbbiekben a cseh világklasz-
szis fotográfusok egyike lett.
Augustin Škarda 1922–1936
között „odpovědný redaktor” (fe-
lelős szerkesztő) volt a Foto-
grafickýobzornál,1937.március
3-ánhunytel.

kožehubaacsehszlovákama-
tőrök lapjában, a rozhledy foto-

grafaamatérahasábjain is közreadott egybeszámolótabudapesti nemzetközi ese-
ményről–ezúttal„szalon”-kéntinterpretálvaatárlatot.28

27 kellerimre:Amatőrfényképészekkiállításakassán.Kassai Újság,1927/99.(máj.1.)6.p.
28 ladislavkožehuba:Medzinárodnýfotografickýsalonvbudapešti.Rozhledy fotografa amaté-

ra,1927/10.(okt.)155–156.p.
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ugyancsak a rozhledy fotografa amatéra 1928 februárjában recenziót közölt a
budapestiii.nemzetköziművészifényképkiállításalkalmábólkészültnégynyelvűbuda-
pesti kiadványról. Felsorolta a kötet szerzőit – dr. Fejérváry sándor, pécsi józsef,
vydarenyiván–,smegadtaazáltalukírttanulmányokcímét.29

AFotóművészetiHírek1928elejénszemlézteabudapestikiállításkülföldönmeg-
jelentbeszámolóit,kritikáit.Alapszerintezek„gyérenjelentekmeg”.Magyarországa
húszasévekmásodikharmadábankülpolitikaiszempontbólakorábbielszigeteltségé-
hezképestelőbbre jutott.ezekbenazévekbenautonómmagyarvámtarifa jött létre,
népszövetségikölcsönnelsikerültszanálniagazdaságot,1926–27fordulójánlétrejött
azértékállópengő;főkéntangoljóindulatfolytán1926-banazországtúljutottafrank-
hamisítási válságon; 1927 márciusában megszűnt Magyarországon a nemzetközi
katonai ellenőrző bizottság működése, áprilisban barátsági szerződés született
olaszországgal;június21-énmegjelentlordrothermerenevezetescikkeamagyarreví-
zióérdekébenadailyMailben(Magyarország helye a Nap alatt).

Fotográfiaiszakmaitérenugyanakkorérződött,hogyMagyarországonnagyonerős
voltafestőiséghezvalókötődés–amelyekkorraaprogresszívnemzetközifotóéletben
mármeghaladottávált.Abudapestikiállításkatalógusamégvalahollappang,nemáll
akutatókrendelkezésére,ígynehézkonkrétanésteljességbenrekonstruálni,hogykül-
földrőlkikküldtekképeketamagyarfővárosba,azviszontakorabelitudósításokbóllát-
ható, hogy a nemzetközi avantgárd képviselői döntő többségben távolmaradtak.
nyilvánvaló,hogyakülföldivisszhanggyérvoltaezzelfüggössze.ebbenahelyzetben
kiemeltfigyelmetérdemel,hogyamagyarszámbavételaprágaireagálásfelidézésével
kezdődött.ezaszövegaláírásnélküljelentmeg;aszerzőnyelvtudásafolytánnagyvaló-
színűséggelvydarenyivánvolt.Abudapestiszemlézőúgyértékelt,hogyaFotografický
obzor„komoly,objektívszakkritikáthoz”.vydarenyelismerteannakaprágaifelvetés-
nekajogosságát,hogyakiállításontúlsokképvoltlátható,sakatalógus(amelyetaz
utókorkutatójaafentjelzettekmiattnemtudértékelni)nemáttekinthető.Abudapesti
interpretátorellenvetésnélkülidézteaprágailapból,hogyszámosneveskülföldifoto-
gráfustávolmaradásamiattjutotttúlsokközepesteljesítményfalrabudapesten„…a
hazaikiállítóksokolyanképétiselfogadták,amelyeknemvalóknemzetközikiállítás-
ra.”AcsehszlovákrészvételtilletőenabudapestibeszámolóígyidézteaFotografický
obzort:„Csehszlovákiaaránylaggyengénvoltképviselve.[…]kár,hogyannyijóembe-
rünknemküldöttakiállításra.Azanéhányjókép,amitküldtünkaképektengerében
elveszett.”budapestenjóvisszhangotkeltett,hogyacsehkritikuspozitívmódonérté-
kelte,hogynálunkjóazamatőrésahivatásosfotográfusokegyüttműködése.nagyon
tanulságosvoltafestőiséghezvalómagyarországiviszonyprágaimegítélése.„Feltűnt
neki továbbá– idézte a pesti szemleíró a cseh kritikust – hogy itt nálunk [mármint
Magyarországon–A.b.]mégmindignagyobbrésztnemeseljárásokkaldolgozunk,hogy
ezüdvös-emindenkörülményekközött,nemtudja.”30 Amaiolvasószámáraelégvilá-

29 ii.mezinárodnífotografickávýstavavpešti.Rozhledy fotografa amatéra,1928/2.(febr.)11.p.
30 [vydareny iván?]: külföldi szaklapok a ii. nemzetközi kiállításról. Fotóművészeti Hírek,

1928/1.5–7.p.
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gos,aszerző tudta–hogyugyaniseznem„üdvös”–,hiszenkülönbennemvetette
volnafelakérdést,denagyvalószínűséggelnemakartélesfogalmazásúértékítéletet
mondani. érdemesmegemlíteni, hogy kožehuba „nyitrai szlovák”-ként idéztemeg a
kiállításonszereplővydarenyivánt.31

A Fotóművészeti Hírek kritikája a budapesti kiállításról kankovszky ervintől, az
akkori magyar fotóélet egyik prominens alkotójától, szakírójától származott.
(Megemlítendő,hogyalengyelszármazásúkankovszkynévírásigyakorlataahuszadik
századelsőfelébenváltozóvolt–eztacikketkonkrétankankowskyvezetéknévalatt
adtaközre.)Akritikusakülföldikiállítóksorábanazamerikai,askót,akanadaiésaz
argentin fotográfusokmunkáitkövetőenszólt– jellemzőmódonnemCsehszlovákia,
hanem Csehország kiállítóiról. (kankovszky sorrendjében ez után következtek a
jugoszláv,arománésalengyelkiállítók.)„Csehországrégi,nagyhírűmestereitezalka-
lommalnemvoltszerencsénkviszontláthatni,egyébkéntnéhánykiállítójaelismerésre
méltó munkával szerepel. vogel nándor, kassa, nagyméretű arcképei elsőrendű
munka,Franzdrtikol,prahafantasztikusakt-kompozícióifeltűnéstkeltettek.igénytelen
megjelenésükdacáral.kožehubaképeitúgybelsőtartalmuknálfogva,mintsoktehet-
ségetrejtőkompozíciójuknálfogva,igenmagasrataksáljuk.nagyrabecsültismerősünk
ing.lauschmannis.”32

1928.március9.és27.között
aManesadotthelyetazi.prágai
nemzetközi szalonnak, amelyről
jan srp írt ismertetést a Foto-
grafický obzor számára. A cseh
kritikus négymagyar kiállító: pé-
csijózsef,rónaidénes,Wessely
jánosésWidderFrigyesképeiről
adott hírt.33 érdekesség, hogy
rónai neve a Fotografický obzor-
ban(ésnyilvánvalóanaprágában
kiállított képének aláírásában is)
„y”-os írásmóddal szerepelt. – A
két világháború közötti fotóélet-
ben több magyar fotográfus kül-
földi „megnemesedésének” is
tanúi lehetünk – rónai aztán

1945után„visszapolgárosodott”…Akritikakeretébenalapműmellékletkéntközölte
pécsijózsefAkt a szabadban címűfelvételét.

31 ladislavkožehuba:dojmyzii.mezinárodnejfotografickejvýstavyvbudapešti.Fotografický
obzor,1927/11.(nov.)170.p.

32 kankowskyervin:ii.nemzetközikiállításunk.Fotóművészeti Hírek,1928/1.21.p.
33 j[an]srp:i.mezinárodnífotografickýsalonvpraze.Fotografický obzor,1928/3.33–37.p.A

magyarfotográfusokképeirőla36.oldalonlehetettolvasni.
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Acsehszlovák–magyarfotográfiaiviszonylatnakaz1928-asesztendőáltalábanisjó
időszaka volt. A Fotografický obzorban megjelent pécsi józsef tanulmánya Kritika
moderní fotografie címmel.34 (ennekszövegeeredetilegaz1927-esbudapestiii.nem-
zetközifotóművészetikiállításalkalmábólközreadotttanulmánykötetbenlátottnapvilá-
got–amelyről,mintfentebbláthatóvolt,arozhledyfotografaamatérarecenziótközölt
–,úgylátszik,hogyazakkorháromidegennyelvrelefordítottmunkamegnyerteaprá-
gaiszakemberektetszésétis.)35

valószínűleg a Fotografický
obzor szerkesztősége és pécsi
józsefjókapcsolatánakkövetkez-
ményevoltazis,hogyáprilisbana
lap–mintegyaprágaiszalon„le-
csengéseként” – közölte Widder
Frigyes Vakvágány című felvéte-
lét,amelyaszalonegyikkiállított
képe volt, majd pár oldallal ké-
sőbbnéhánysoroskommentártis
fűzött hozzá.36 – itt kell megje-
gyezni,hogyWidderéspécsirégi
barátságban álltak egymással;
egy1936-osforrásszerintWidder
tanította meg pécsit 1907-ben
fényképezni.37 (pécsi 1889-ben
született, Widder alig egy évvel

volt idősebb,mint ő.) budapesten osztálytársakként érettségiztek egy kereskedelmi
iskolában,aztánpécsiamünchenilehr-undversuchsanstaltbanelsajátítvaaszakmát
meghaladtaegykori„tanítómesteré”-t,majdennekazeredménynekabirtokában„vitte
magával”nemzetközisíkonWiddert,akiegyébkéntitthonnemmutatottfelkülönösebb
szakmaisikereket.

ennekazévnekazeseményevolt,hogyaFotografickýobzorrecenziótközöltpécsi
józsefA fényképező művészete című,másodikkiadásbanbudapestenmegjelentköny-
véről.38

A szlovák nemzeti galéria pozsonyban ladislav Farkaštól / Farkas lászlótól
(Trencsén,1895–Trenčín,1948)már1928-bólisőrizegy17,3x12cmméretűképet
Reflex címmel.39 Farkas,akikereskedelmi tanulmányokatvégzett,amatőr fotográfus-

34 pécsij[ózsef]:kritikamodernífotografie.Fotografický obzor,1928/4.(ápr.)50–53.p.
35 Újraközölve:pécsijózsef:Különfélék. Összegyűjtött írások a fotográfiáról. összeáll.,utószó:

sümegigyörgy.bp.,interakönyvek,1999,74–77.p.
36 Fotografický obzor,1928/4.(ápr.)64.p.
37 kankowskyerwin[!]:WidderFrigyes.Fotóművészeti Hírek,1936/5.(máj.)112.p.
38 Afényképezömüvészete(uměnifotografujícího).Fotografický obzor,1928/6.(jún.)94.p.
39 sng,up-dk796
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8. kép.ladislavFarkaš/Farkaslászló:reflex,1928–slovenskánárodnágaléria



kéntegészéletesoránTrencsénbenfolytatottalkotó-ésfotóéletbeliszervezőmunkát.
Ahordozókartononsajátkezűlegszignáltfelvételeafestőifelfogásjegyébenszületett,
egyromantikushangvételűtájkép.

vannakfotográfusok,akiknekéletműve–méghavalahasikeresvoltis–kiesikaz
emlékezetrostáján,svannak,akikszerencsésebbsorsúak–azövéknem.Aszeren-
csésebbek közé tartozott a gazdag magyar kereskedőcsaládba született rozman
lászló,aki1912ótafényképezett,s1928-banszerepeltelőszörkiállításon.40 Ma34
képétőrziaszlováknemzetigaléria.ezekközülnégyműmunkásságánakkoraiidő-
szakából,1929-bőlszármazik,ahogyeztaképekkartonjánaszerzőceruzásszignója
melletti/alatti dátummutatja. rozman ezenmunkái egy kivétellel –Úton hazafelé,
25,5x46,5cm41 –apiktorialistafényképezésjegyébenkészültbrómolajnyomatokvol-
tak. Gyermekakt, 39,0x27,5cm42; Libák 25,0x34,0cm43;Kék táj,25,5x25,5cm.44

40 balassazoltán:rozmanlászlókiállításakassán.Felvidék.ma,2016.márc.5.
41 sng,up-dk872
42 sng,up-dk877
43 sng,dk-887
44 sng,up-dk887
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9. kép.ladislavrozman/rozmanlászló:Útonhazafelé,1929–slovenskánárodnágaléria
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10. kép.ladislavrozman/rozmanlászló:gyermekakt,1929–slovenskánárodnágaléria



Az Úton hazafelé érdekessége,
hogy csaknem direkt ellenfényben
készült. A nyáj állatainak hátán
ezért jól érzékelhető élfény jelent
meg. itt kell megjegyezni, hogy az
ellenfény adta hatás lehetőségé-
nek hasznosítása a csehszlovák
fotókultúrábanekkormárnemvolt
újdonság. A jelen írásból már
ismert mérnök-fotóamatőr dr. jan
lauschmann 1925-ben publikált
egyeszmefuttatásterrőla témáról
aFotografickýobzorhasábjain,sa
folyóirat gyakorlatipéldát ishozott
az ellenfény fotográfiai alkalmazá-
sára ugyanebben a lapszámban.45
lauschmann dr. ezúttal nyilvánva-
lóanhasznosítottamérnökvoltából
adódóműszaki/technikaiésmate-
matikai ismereteit is, így cikkében

egzaktérvekkeltudtaalátámasztaniazellenfénybentörténőfényképezésrevonatkozó
leírását,javaslatait.érdekesség,hogyamagyarszaksajtóbanéppenazittmárszintén
megidézettdulovitsjenőírttételesenazellenfényről–1932-ben.46

Azemlékezetbenmaradástmutatja,hogyrozmanlászlóképeibőlaközelmúltban
készült egy kiállítás is, amelyet 2016. március 2-án nyitottak meg az állami Tudo-
mányoskönyvtárbankassán.ezalkalombóltöbbvisszaemlékezésisméltattarozman
egykorifotográfusimunkásságát.47

1930tavaszánanémetországiderQuerschnittközöltedulovitsjenőA Moldvánál
címűképét–ennekegyelőrecsakamegjelenésiidejeismert,akészítésidátumanem.

1931májusábanaFotóművészetiHírekigenelismerőlegszámoltbeegycsehszlo-
vákiaifotóújdonságról,afrissenelindítottfotográfiaiévkönyvsorozatelsőkötetéről.„A
Fotograficky obzor [sic!] gyönyörű kiállítási [valószínűleg itt elírás történt; az eredeti
szövegbenvalószínűlega„kiállítású”szószerepelt–A.b.]fotográfiaialmanachotadott
ki,melynekcíme »La Photographie Tchechoslovaque 1931.« [bárazalbumelőszava
négynyelvűvolt,acsehnyelvűszövegetanémet,afranciaésazangolváltozatkövette,
rejtély,hogyamagyar interpretációmiért franciáuladtamegacímet,ezakötetben
seholnemszerepelt–A.b.]ebbenazalbumbanmegtalálnimindent,amiatotográfiá-
ban[sic!–abudapestiolvasószerkesztő(korrektor),havoltegyáltalán,nemálltahely-

45 janlauschmann:protisvétlu.Fotografický obzor,1925/8.(aug.)148–152.p.;Ant.válek:
protisvétlu.152.old.utániműmelléklet

46 dulovitsjenő:Fényképezésfényellen.Fotóművészeti Hírek,1932/6.(jún.)105–108.p.
47 balassazoltán:I. m.
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zetmagaslatán–A.b.]szép.látszikazalmanachon–folytatódottaméltatás–hogy
akiadósemfáradságot,semköltségetnemkímélt,hogyafotográfiánakleggyönyörűbb
virágaibólnyújtsonegyolyanszínesbokrétát,melyhezhasonlótmégkevesetláttunk.A
könyvetakiadónál:Fotografickyobzor[sic!],prahaii.zahoranskeho[sic!]6.lehetmeg-
rendelni.Akönyvára60kč.”48

48 AFotografickyobzor…,[sic!]Fotóművészeti Hírek,1931/5.(máj.)119.p.
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12. kép.ladislavrozman/rozmanlászló:kéktáj,1929–slovenskánárodnágaléria



A Československá fotografie
elsőkötetérőlhozottrecenzióta
hivatásos fotográfusok lapja, a
Magyar Fotografia is. (Műfaji
szempontból ez esetben nem
pusztán recenzióról kell beszél-
ni,mertarövid írásbannéhány
értékelő, minősítő momentum
isszerepelt.)Azr.d.monogram
mögött rónai dénes, a váci
utcai műteremmel rendelkező
neves fényképész állt – aki
szakíróként is aktív volt. „Ízlé-
ses, szép, folio alakú album
viseliafenticímet[Českosloven-
ská fotografie].valljukbe, irigy-
séggelnéztükeztaszépkötetet.
nem tudjuk,miképp oldjameg
anyagilag a Ceskoslovensko

[sic!]amatőrszövetségazalbumkiadását,debüszkelehetrá.Mintpropagandaeszköz
iskiváló,mertacsehek[sic!]fotókultúrájátnagyszerűenreprezentálja.Akönyvkivitele
legelsőrangú.kitűnőpapíron,tiszta,kitűnőnyomás.Aképanyagiseurópainívónáll”
–kezdterecenziójátrónai.Atovábbiakbanakötetnéhányképérevonatkozólagistett
pármegjegyzéstaszerző:„…azamatőrökigennagyfölénybenvannak.Ahivatásosak
képeicsakaközepesátlagigérnekföl.drtkol[sic!]kiagyalt,hatásvadászó,irodalmiízű,
patetikustrükkjei,nemhatnaktöbbé.nagyonjónaktaláljukjosomirFünke[ittnyilván-
valóanjaromírFunkeképérőlvoltszó–A.b.]fény-árnyékmegoldását.victorschück
képötletét.jólmeglátottképtémakvetoslav[helyesen:květoslav]Trojnaestifelvétele.
jókivágásúkarelkleinerképeésnagyonszépéshatásosjiszijenicek[helyesen:jiří
jeníček]lépcsőketábrázolóképe.

josefsudekképe igenhatásos,csaknemszabadfeltenniakérdést,hogymikép
[sic!] ésmiért kerültek a kép tárgyai, itt és így össze? nagyon érdekes és hatásos
vladislov[sic!]scholtz[helyesen:scholz]képe,dekevesebbsokkaltöbblettvolna.de
az említetteken felül is sok érdekes és értékes munka van ebben az albumban.
gratulálunkacsehkollégáknak,hogyképességeiket ilyenpompásformábansikerült
megmutatniuk.”49

leszámítvaakirívóanhibásnévírásokat–ezesetbennemlehettudni,hogyrónai
volt-emár-mára felszínességig figyelmetlen (végül isazalbumakezébenvolt, csak
pontosankellettvolnamásolnia)vagyamagyarnyomdaszedőjevolthanyag–,abemu-
tatásnyilvánvalóanpozitív,elismerőhangvételűvolt.–érdemestudniarról,hogyrónai
afotográfiaiformanyelvetilletőeneredendőenkonzervatívalapállásúvolt,kritikaimeg-

49 r[ónai] d[énes]: könyvkritika: Ceskoslovenská Fotografie [sic!] 1931. Magyar Fotografia,
1931/10.(máj.20.)16.p.
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jegyzéseidrtikoléssudekképeiesetébenennekismertébenérthetők.(látható,hogy
amagyarkritikusnakaközpontozássemtartozottazerősségeiközé.)

Az1931áprilisábanindultFotóéletcíműfolyóiratbudapestenaharmadik,júniusi
számábanszignálatlanul–tehátszerkesztőségiállásfoglalásnaktekinthetően–ugyan-
csakelismerőrecenzióthozotterrőlakötetről.ennekazérdekességeazvolt,hogy–
hivatkozásnélkül–pármondatotszószerintátvettrónaidénesfentebbidézettszöve-
génekbevezetőrészéből(tudott-eerrőlrónaivagysem,eztmamárnemleheteldön-
teni),deazátvételtényeegyértelmű),majdígyzártaabemutatást:„Aszépésértékes
kötetára60kc.[Helyesen:60.-kč]nagyonajánljukamegszerzését.”50

Ahárommagyarországihíradásannyikorrekciótigényel,hogyaköteteredeti(bolti)
ára48.-kčvolt;a60.-kčakülföldreküldéstismagábafoglalta.

A csehszlovák fotókultúra az albummegjelenésével a német nyomdokába lépett
(németországban1927ótaadtakkifotográfiaiévkönyvet);aközép-kelet-európaitér-
ségbenaČeskoslovenská fotografie voltaz első ilyentípusúvállalkozás.

1931tavaszánaFotografickýobzorbanazakkormárbefutott, jónevűcsehfoto-
gráfus,a„civilben”hivatásoskatonajiříjeníček(1895–1963),akiezekbenazévek-
ben a lap szerkesztőbizottságának tagja is volt,mutatta be pécsi józsefPhoto und
Publizität címmel berlinben megjelent reklámfotókötetét. bemutatásról kell szólni,
mertazírástartalmilagésterjedelmilegismeghaladtaarecenzióműfaját.

jeníčekbevezetőbenprofesszorkéntaposztrofáltapécsit, aki1914-től csakugyan
tanítottaafényképezéstaszékesfővárosiiparrajziskolában,defelsőfokúvégzettsége
nemvolt(mintarrólfentebbmárszóesett,őMünchenbenszerzettfotográfusiszakkép-
zettséget – hozzátehetjük, hogy pár évvel a cseh Františekdrtikol ottani tanulóévei
után).Azalbumméltatójaúgyítéltemeg,hogyezakötetafényképészésatipográfus
jóegyüttműködésénekaterméke.„pécsijózsefreklámképeiahíresalkotóművésze-
ténekminden jelétmagukon hordozzák, telve élettel, humorral és gondolatokkal” –
vélekedettjeníček.Megállapításaszerintpécsiképeimentesekmindenvásárihangu-
latúelemtől.kiemelte,hogyafotográfusegyszerűenkezelitárgyait,sábrázolásukhoz
hatásosmegvilágításthasznál. jeníčekúgyértékeltepécsi reklámfotóit,hogyezeka
munkáknemcsakafényképekesztétáinakfigyelmétragadjákmeg,hanemazegyszerű
szemlélőétis,„…akinemisaképszépségétkeresi,hanemelsősorbanegyárucikket.
[…]Mindenszakmaiérdemmellettpécsimunkáijóüzletinévjegyek,kitűnőhirdetések,
ésebbenállazegészdologsikere”.Abeszámolóérdekességeazvolt,hogyjeníčekígy
fogalmazott:nálunk–mármintCsehszlovákiában–azalkotófényképezéselhanyagolt,
külföldönviszont,különösennémetországbanareklámfényképezésteljesenújterüle-
tetképez. „ottahelyeakönyvtárakban,sokat tanulhatunkbelőle!”–zárta lepécsi
köteténekbemutatásátacikkszerzője.51

1932augusztusábanaFotografickýobzorasoproniFotóklubnagyeseményének
tervérőladottelőzetest.ezarrólszólt,hogysopronbanszeptember25-tőloktóber9-ig
tartónemzetközifényképkiállításlesz.Anevezésidíj1dollár.Akiállításraszántképek

50 Csehszlovákiában…Fotóélet,1931/3.(jún.)16.p.
51 jiříjeníček:photoundpublizität.Fotografický obzor,1931/3.(márc.)57.p.
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szeptember10-igküldhetőkmeg.Cím[azeredetihelyesírásszerint]:„MagyarAmatör-
fényképezök országos szövetségének soproni Csoportja (ii. nemzetközi Müvészi
Fényképkiállitása)sopron(uhry),Föposta.”52

A soproni kiállítás prágai meghirdetése eredményes volt. decemberben a
Fotografickýobzorarrólszámoltbe,hogyCsehszlovákiából19fotográfus49képesze-
repeltanyugat-magyarországinemzetközitárlaton.Amagyarokésazosztrákokmellett
őkvoltakjelenalegnagyobbszámban.Ahíradásbanaszerkesztőségfelsoroltaa19
csehszlovákiaikiállítónevét;aztis,hogymelyikalkotómelyvárosbólküldöttképeket
sopronba,smegadtaazegy-egyfotográfustólkiállítottképekszámát.Afelsorolásban
azakkoricsehszlovákfotóéletnéhány„nagyneve”isolvashatóvolt,példáulj[aromír]
Funke(kolin)3képpel;dr.janlauschmann(brno)5képpel;AdaMaly(prága)2kép-
pel.Apozsonyiiparművészetiiskolanövendékei4képpelszerepeltek.dr.janlausch-
manaranyplakettetnyert.53

A Československá fotografie 1933 –ismeretes,hogyazévkönyvekadatálásukhoz
képestazelőzőévvégén jelentekmeg– többekközöttközreadtaCollinászygyörgy
Szlovák típus címűfelvételét.

A soproni kiállításról a Fotómű-
vészetiHírekbenbeszámolóalko-
tóamatőrfotográfus,kernyistván
a csehszlovák képek közül [A.]
Modes, dr. jan lauschmann és
[H.] niklatsch munkáit nevezte
kiemelkedőnek.

1932-esdatálásúegyrozman
lászló/kép,amelyetNő címmel,a
szerző szignójával őriz ma a
szlovák nemzeti galéria54 49,0x
60,0centiméteresméretben.

A Fotografický obzor 1933
márciusában hozott egy felvételt
kassai zoltántól Pillantás a vé -
gekre címmel. kassai személyé-
ről egyelőre csak annyit tudok,
hogy az 1930/40-es években

újságírókéntműködöttkassavárosában,samatőr fotográfuskéntkülföldipályázato-
konissikeresenszerepeltképeivel.55 ennekrészleteireakésőbbiekbenvisszatérek.

52 ii.mezinárodní…Fotografický obzor,1932/8.(aug.)135.p.
53 ii.mezinárodnífotografickýsalonMaďarský…Fotografický obzor,1932/12.(dec.)196.p.
54 sng,up-dk884
55 Albertinibéla:Elfeledett képek. Egy kassai fényképész, Kassai Zoltán fotográfiái az 1930–

40-es évekből,https://dunszt.sk/2017/05/18/elfeledett-kepek/
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1933 februárjában és márciusában a
Fotografický obzor előzetest adott a ii.
prágai nemzetközi szalon megrendezé-
séről. A tárlat 1933. április 9-től 23-ig
volt látható a Manes termeiben. A lap
április száma a kiállított képekből nyúj-
tott ízelítőként közreadta rónai dénes
(1875–1964)budapestihivatásos fény-
képészAkt címűmunkáját.Májusbana
lapfelelősszerkesztőjeközöltadatokata
szalonról.ebbőltudható,hogy29ország
294 fotográfusának képei voltak látha-
tókprágában,s17magyarkiállítótól26
képetmutattakbeaManesban.56 Akiál-
lításrólháromoldalasszerkesztőségicikk

56 [Augustin Škar]da: ii.Mezinárodní fotografický salon v praze.Fotografický obzor, 1933/5.
(máj.)49.p.
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nyújtott részletes tájékoztatást,amagyarkiállítókközülHollán [lajos]ésrónainevét
emeltekiaprágaibeszámoló.57

ezek után kissé furcsán
hangzott a magyar szak-
sajtóban a csehszlovákiai
visszhangok összegzése
éskommentárja.„Aprágai
nemzetközi kiállítás ma-
gyar sikeréről a magyar
barátsággalmeg nem vá-
dolható csehek meghajt-
ják a kritika zászlóját. ki-
jelentik,hogytanulnicsak
a magyaroktól lehet eu-
rópában. [ennek forrása
nincsmegadva–A.b.]Ad-
jaisten,hogykivívottpozí-
ciónkat meg tudjuk to-
vábbraisőrizni.”58

AFotóművészetiHírek
ugyanakkorvydarenyiván
tollából nagyon elismerő
bemutatást adott közre

májusiszámábanaČeskoslovenská fotografie III. 1933 kötetről.Atöbbmintegyhasá-
bosírásakönyvészetiadatokközléseutánnemfukarkodottadicsérettel.„ezenévben
is az előző két kötethez méltóan mutatkozik be a csehszlovák amatőrfotográfusok
évkönyve,pompáskiállításbanésgondosankiválogatottképanyaggal.Azelvugyanaz,
amelyetkétévótakövet:lehetőlegminéltöbbésmindigújabbésújabbszerzőketjut-
tatniszóhozésismertetniakülfölddel.eztúgyériel,hogymindenszerzőtőlcsakegy
képethozésa64képszerzőiközül többmintafeleolyan,akikmégévkönyvükben
nemszerepeltek.követésreméltómódszerannakdokumentálására,hogymilyszámos
tehetségesfotográfussalrendelkeznek,[…]Azanyagigenváltozatos,mentesminden
egyirányúságtól;mindenirányzat,felfogásmegtaláljabenneamagahelyét[…]sazis
csakjavárairandóezenújabbkötetnek,hogyjobbanérezzükkibelőleanemzetikarak-
tert,ellentétbenazelőzőkétkötettúlnemzetköziszellemével.”59 –kérdésestermésze-
tesen, hogy Csehszlovákiában mennyire okozott örömöt ez az utóbbi értékítélet, a
beszámolóírójamindenesetrepozitívmegnyilatkozásnakszánta.

57 ii.Mezinárodnífotografickýsalonvpraze.Fotografický obzor,1933/5.(máj.)65–67.p.
58 Fotóművészeti Hírek,1933/6.(jún.)134.p.
59 vydarény [iván]: Československá Fotografie [sic!] iii. 1933. Fotóművészeti Hírek, 1933/5.

(máj.) 112. p. – Figyelmet érdemel az itt látható személynévírás a korábban használatos
vydarenyhelyett.elírásrólaligha lehetbeszélni,mertvydarenye lapszámtársszerkesztője
volt…
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1933augusztusábanésszeptemberébena jövőbenikiállításokat felvázoló táblá-
zatbanaFotografickýobzoraiii.budapestinemzetközifotóművészetikiállításrólishírt
adott(„szalon”-kéntinterpretálvaaközelgőrendezvényt).60

1933 szeptemberében kassaimagyar amatőr fotográfusok sikeréről adott hírt a
kassaiÚjság.egyluzernikiállításon,ahol40ország–közöttükCsehszlovákia–foto-
gráfusai vonultatták fel képeiket,Collinászygyörgy,kassai zoltánésdr.kemenczky
kálmánezüstérmetnyert–közölteaMI ÚJSÁG? Színház – Művészet –Zene rovatban
alap.61

1933. szeptember 10-én (vasárnap) nemzetközi fényképkiállítás nyílt kassán. A
kiállításnakotthontadómúzeumkertjébenkitűztékakiállításonrésztvevőországok
zászlóit,közöttük–mivelmagyarországifotográfusokképeiisszerepeltekkassán–a
magyartis.ebbőlazalkalombóldr.kövesillés,akassaiÚjságfőszerkesztőjevezércik-
ket közölt lapjában,62 amit a Fotóművészeti Hírek budapesten teljes terjedelmében
átvett,snémikommentárralszerkesztőségiíráskéntközölt(ittelírtákaszerzőnevét:
„kövess” – olvasható a Fotóművészeti Hírekben.).63 „első eset 15 év óta, hogy a
magyarnemzetiszínekisfelszöktekkassánakultúrnépekzászlóerdejében,ésígy15
évemostkínálkozikelsőalkalom,hogyamagyarkisebbségisfenntartásnélkülmeg-
hajthatjaazelismerésésköszönet lobogójátazelőtt,aki leküzdveagyűlölködésés
bizalmatlanság tengernyi akadályát, elismerte nemes gesztusával a magyar színek
jogátakultúrnépeksorában”64 –idézteamagyarszakmaifórumakassaifőszerkesztő
elismerősorait.befejezésülkövesdr.aztkívánta,hogyezaszellemiségjussonelolyan
kisebbhelyszínekreis,aholaközigazgatásnemolyanmegértő,mintamirőlakassai
házigazdáktanúbizonyságottettek.

AkassaiÚjságbanamásodikoldalonféloldalasszignálatlancikkszámoltbeakiál-
lításról.

összességében elmondható, hogy ezekben a hetekben a lapban a kiállítással
összefüggésbenolyanpublikációkláttaknapvilágot,amelyekamagyarországifotótör-
ténet-írásszámáranóvumotjelentenek,ezértezekreindokoltrészletesebbenkitérni.

AkassaiÚjságszerintanemzetközitárlatra1600képérkezett;azsűri151szerző
342képétítéltekiállítandónak.„Akiállításalkalmábóllobogódísztöltöttamúzeum.A
rendezőklubokzászlainkívülahuszonháromrésztvevőállamlobogójakerültazépü-
letre.bentaterembenmindenállamkollekciójamellettnemzetiszíneipompáznak.Az
államfordulatótaezalkalommalelőszöradtakengedélytamagyarzászlókitűzéséreés
aterembenamagyarkollekciótamagyarnemzetiszínekdíszítik.”65 Abeszámolóírója
országonkéntvetteszemügyreakollekciókat.„Akülföldikiállításokonszereplőkassai-

60 Fotografický obzor,1933/8.(aug.)127.p.;1933/9.(szept.)143.p.
61 kassaiamatőrfényképezőksikere.Kassai Újság,1933/204.(szept.8.)3.p.
62 kövesillés:Magyarzászlóamuzeumon[sic!].Kassai Újság,1933/207.(szept.12.)[1.p.]
63 Magyarzászlóamúzeumon.Fotóművészeti Hírek,1933/8–9–10.(aug.–szept.–okt.)193–

194.p.
64 Magyarzászlóamúzeumon.I. m., 193.p.
65 Megnyitottákakassainemzetközifotókiállítást.Kassai Újság,1933/207.2.p.
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akközülCollinászygyörgy,kassaizoltánésdr.kemenczkykálmánsikerrelszerepelt
ésdíjakatnyertszlovenszkóizsánerképeikközülállítottakkinéhányat.nagyszerűtech-
nikávalmegoldott,frissélettelteliképekezek.Felfogásbanamodernmagyariskolához
állnakalegközelebb.”66 Acikkmegadtaamagyarországikiállítóknévsorátis.eszerint
bozsek rezső, Csörgeö Tibor dr., dózsa dezső, eitnerMargit, Félegyházi lászló dr.,
Freuwirthdezső,HallerFrigyes,HegyeiTibor,Hollánlajos, iványibéla,kunsztjános
dr., Maléter lajos dr., osoha lászló, ramhab gyula, szabó lajos, vadas ernő és
vydarenyivánképeiszerepeltekkassán.

szeptember14-én akassaiÚjság arról számolt be, hogy a kiállítás látogatóinak
számameghaladtaakétezret. (Mindenezredik látogatóegy fényképezőgépetkapott
ajándékba.Akétezredikjutalmaegyvoigtländerbrillantmárkájúgépvolt,párnappal
későbbaháromezredikéegyzeiss-icon.)67

Akassaikiállításonvadasernőaranyérmetésegyezüstérmet,eitnerMargitezüst-
érmet,bozsekrezsőbronzérmetnyert,stöbbmagyarországikiállítóelismerőoklevelet
kapott–írtaaFotóművészetiHírek.68 AkassaiÚjságennéljóvalgazdagabbinformációt
nyújtott.közölte,hogyvadasernőaNehéz feladat címűképévelnyerteelazaranyér-
met.ugyanilyenelismeréstkapottCollinászygyörgy–aki1907-benszerencsenszüle-
tett,krónjenőmagániskolájában,majdprágábantanult,kassárahazatérve1936-ig
fényképezéssel foglalkozott,Csehszlovákiában jurajCollinásynévenalkotott fotográ-
fusként,majdutóbbfestőként–fotográfusisikereirőlakésőbbiekbenmégleszszó.Az
őaranyérmetnyertképénekcíme:Testvérek.vadasernőezüstérmetkapottképének
címe:Ne sírj!;eitnerMargité:Felfelé;bozsekrezsőKölyök címűképévelnyertbronzér-
met.Akassailapközölteadíszokleveletnyertfotográfusoknevétis,ezekközöttama-
gyarországikiállítókakövetkezőkvoltak:Félegyházylászló(Balkonok),HallerFrigyes
(Koncert előtt), Hegyei Tibor (Anya és gyermeke), Hollán lajos (Terefere), ramhab
gyula(Matyó)ésszabólajos(Sártenger).

A lap közölt egy kimutatást „az egyes nemzetek díjazási sorrendje” alcímmel is.
(Annak idején szokásos volt éremtáblázatot is közölni.) A felsorolt 10 nemzet első
háromhelyezettje:1.Magyarország(4érem,6oklevél),2.Csehszlovákia(3érem,3
oklevél–ebbőlkassa2érem,1oklevél),3.japán(2érem).

Akiállítászsüroraidr.polákjózsefmúzeumigazgató,dr.HarbakusAndrásfelsőbíró-
ságitanácselnökésbergeroszkárfestőművészvoltak.

AkassaiÚjságbefejezésülhírtadottarrólis,hogyakiállítástösszesen6139láto-
gatótekintettemeg.69

nyilvánvaló, hogy a nemzetközi kiállítás adta az apropót a fentebb már idézett
kassaizoltánnak,hogyidőközbenegyterjedelmeseszmefuttatástadjonközreA művé-

66 Megnyitották… uo.
67 Anemzetközifényképészetikiállítás…Kassai Újság,1933/209.(szept.14.)3.p.;1933/212.

(szept.19.)10.p.
68 Akassaikiállításon…Fotóművészeti Hírek,1933/8–9–10.(aug.–szept.–okt.)195.p.
69 Anemzetközifotókiállításnyertesei.Kassai Újság,1933/217.(szept.23.)6.p.
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szi fényképezés régi és új irányai címmelakassaiÚjságban.70 ezazértisjellegzetes,
sajátosságamiatt figyelemreméltó publikáció,mert nemcsak azt jelzi, hogy írója a
nemzetközifotókultúraszéleslátókörűismerőjevoltekkor,hanemrávilágítkassaisajá-
tosmodernizmus-értelmezésreis.

A szerző a bevezetőbenarról szólt, hogy „…davidoctaviusHilltől, a fényképezés
elsőéstalánlegnagyobbmesterétőlmáigszámtalanváltozáson,irányon,fejlődésenés
visszaesésenmentátaművészifotografálás.”d.o.Hill(1802–1870)jelentőségének
afelismeréseazegyetemesfotóéletbenahúszasévekmásodikfelébenkezdődött;egy
németszaklapszerkesztője,FritzMatthies-Masuren1926-bannyolcképfelidézésével
méltattaHilléletművétaphotographischerundschauundMitteilungenhasábjain.71 Az
ittmár idézett1927-esbudapesti ii.nemzetköziművészi fényképkiállításalkalmából
megjelent kis könyvben pécsi józsef emlékeztetett Hill munkásságára; 1931-ben
HeinrichschwarzelőszavávallipcsébenegynyolcvanképesHill-albumjelentmeg,ez
indítottaWalterbenjamint,hogyugyanabbanazévbenaliterarischeWeltbenközre-
adott esszéjében (Kleine Geschichte der Fotografie) értekezzen többekközött a19.
század jeles alkotójánakmunkásságáról. kassai nem hivatkozott forrásaira, de Hill
kiindulópontként történtmegidézésemindenképpen amagyar újságíró fotótörténeti
tájékozottságáraésprogresszívszakmaiszemléletmódjáravall.–Azatény,hogyaHill
utáni időkrőlszólvakassaiváltakozó„fejlődés”-rőlés„visszaesés”-rőlbeszél,Walter
benjamineszmefuttatásáraemlékeztet.Atovábbiakban„arégiiskolá”-rólírvakassai
elmarasztaltaa festészetutánzó fényképezést.ez1933-banmárnemvoltújdonság,
elméletisíkonetérenanyitánytvalószínűlegMoholy-nagylászlóalapműve,aMalerei
Fotografie Film (1925és1927)jelentette,amelynekakkormégnemvoltmagyarnyel-
vűfordítása,deszemléletialapokat jelentettegymásikszlovenszkóimagyarszakíró,
brogyányikálmánszámárais(A fény művészete,1931.pozsony,Forum.)–Az,hogya
festői, az ún. piktorialista fényképezéstmindenestül el kellene vetni, mai szemmel
nézvenémilegvitatható(ennekkifejtésetúlmutatnaajeleníráskeretein),deazvalós,
hogy a harmincas években különösen azok elején a festőiséggel való szembenállás
jelentette a modernizációt. – ezen az úton járt ebben az időszakban a fotószakírói
pályafutásátbudapestenkezdőHevesyivánis.(A modern fotóművészet,1934.)ilyen
értelembentehátkassaiaprogresszióképviselőjéneknevezhető.őatovábbiakbana
fiatalalkotóigenerációmegjelenéséhezkötötteafényképezésnekafestőiségtőlvaló
elfordulását,hangsúlyozvaazt,hogyezazeltávolodásnemvoltmentesatúlzásoktól.
„A fényképezés első forradalmárai nemcsak a régi művészi törvényeket mellőzték,
hanem sutba csapták az optika, a helyes perspektíva legelemibb szabályait. […]
eredmény: rettenetesenelrajzoltproporciók,dűlöngőarchitektúra, torzalakok, fejek,
erőszakolt,hajuknálelőráncigálttémák.”–ezenapontonazérzékelhető,hogykassai
a„fontolvahaladók”táborábatartozott,mertminttúlzássalszembenálltafényképés
agrafikakombinációjávalis–Moholy-nagyfentebbidézettművében,valamintWerner

70 kassaizoltán:Aművészifényképezésrégiésújirányai.Kassai Újság,1933/215.(szept.21.)
9.p.

71 [Fritz] M[atthies]-M[asuren]: david octavius Hill. Photographische Rundschau und
Mitteilungen,1926.348–350.p.
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gräffEs kommt der neue Fotograf! (1929) című kis könyvébenmind a perspektíva
„szabályainak”megszegését,mindafényképgrafikaikiegészítésétlehetségesújítás-
naktartotta.kassaiegyértelműenaneuesachlichkeit–ahogyőeztinterpretálta–„a
tárgyilagosfényképezés”hívekéntjelentmegatovábbiakban.ennekjegyébendicsérte
acsehdr.janlauschmann[eredetiben:dr.lauschmannjános]éskrupka„mérnök”,
valamintabudapestivadasernőésadebreceni,akkormárjónevűamatőrAszmann
Ferencegy-egyképét.Aszlovenszkóiszerzőkülönösenhosszanelmélkedettaneue
sachlichkeitneka fényképportréesetében történőérvényesüléséről. vajon ismerte-e
HelmarlerskiKöpfe des Alltags (1931)címűnagyhatásúkötetét,saz(is)hozzájárult
nézeteinekalakulásához?eztnem lehetbiztonságosan tudni,deelképzelhető,hogy
igen,hiszenannakjelentőségétmutatja,hogykarácsonykorThomasMannírtrólafaj-
súlyosméltatástaberliniuHu-ban,budapestenpedigHevesyivánrecenzáltaazújtár-
gyias portréfénykép nemzetközileg is klasszist jelentő kötetét. befejezésül kassai a
„modern zsáner”-t nevezte a művészi fényképezés csúcspontjának. példaként jiří
jeníčekésbudapestiHollánlajosegy-egyképétidézte.Azistettenérthető,hogymit
értettaszerző„modernzsánerkép”alatt:„…parasztokafalujukban,pompázónépvise-
letek,lányok,asszonyok,legények,csupaélet,napfény,anép,afalulelkesürülmega
képekben.Azutánaváros,iskolásgyerekek,gyárak,hivatalok,forgalom,vasútak,pálya-
udvarok, amodern technika, a lüktető élet lerögzített, csak egyszeri és többé nem
ismétlődőpillanatai.Aneuesachlichkeitérdeme,hogykirángattaeddigibanáliskere-
teiközülésaművészi fényképezéscsúcspontjáraemelte. […]seholbeállítás, sehol
megjátszott,megrendezett jelenet,ellesettés titokban fényképezettdarabélet vala-
mennyi.”[valamennyiidézetabekezdéselejénmegnevezettcikkbőlszármazik–A.b.]
–Tudta-evajonkassai,hogyazáltalamodernzsánerneknevezettműfajmagyarországi
képviselőiközülhányanállítottákbe igennagyműgonddalazáltalukfényképezendő
jelenetet;remekrendezéssel,jópszichológiaiérzékkelérveel,hogyaszituációspon-
tánnaktűnjön?Azutókorszámáraezmárcsakmeditációstéma.Haviszontmegnéz-
zük az ekkortájt, illetőleg ezt követően készült kassai-fényképeket akkor világossá
válik,hogyapublicistasaját fotográfusimunkásságátemelte ittpiedesztálra; lévén,

hogy ő maga is ennek az általa
modernneknevezettzsánernaka
jegyébenfényképezett.

Az1933.október14-énmeg-
nyílt budapesti iii. nemzetközi
művészifényképkiállításonCseh-
szlovákiából sok fotográfustól
számosképnyertbemutatást. A
Fotóművészeti Hírekben bozsek
rezsőnagyterjedelműbeszámo-
lójábannagyraértékelteaszom-
szédok részvételét. „Csehszlová-
kia kollekciója a nemzetek kép-
anyagában számra és értékre a
legjelentékenyebb volt. stílusuk,
technikájuk még nem teljesen
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egységes,nagyágyúiknemképez-
nekzártüteget[azutókorolvasó-
ja ezt a tényt inkább erényként,
mint problémaként értékelheti,
lévén, hogy a fotográfiai alkotó-
munkánakasokféleséglegalább
annyiraelőnye,minthátránya–A.
b.],deazinnenisonnaniseldör-
dülőtarackoktalálnak.”72 bozsek
ezután tizenkét fotográfus mun-
káját/munkáit értékelte. Az érin-
tettek a következők voltak: jiří
jeníček, dr. Heinrich Wicpalek,
neumarker Ferenc, Ada Maly,
samuel birn, otto Apfel, resl
Chalupa, kassai zoltán, Hans
kowalisko,kulcsárMagyargyula,
Mariegottlieb,stanislavHalas.A
Fotografickýobzoraz1934.évi4.
(áprilisi) számában tért vissza a
csehszlovákiaifotográfusokbuda-
pesti szereplésére. innen tudhat-
jukmegaztatényt,amiamagyar
beszámolóból hiányzott, hogy jiří
jeníček kollekciója ezüstérmet
nyert. Figyelmet érdemel, hogy a
prágai lapnévsorakülönbözötta
FotóművészetiHírekbenérintette-
kétől. Az azonosságokat itt nem
ismételve felsorolom a Fotogra-
fický obzorban számbavett cseh-
szlovákiaikiállítókatis,zárójelben
feltűntetve a kiállított képei szá-
mát: e. balley (1); Čeněk vošta

(2);dr.Fingerland(2);konrádHart(1);Mariejančáková(1);ing.[vagyismérnök–A.
b.]ježek(2);kareljonák(2);Fr.kastl(2);ing.jaroslavkrupka(3);dr.janlauschmann
(2);rudolfpadoukml.[vagyisifjabb–A.b.](3);Frant.petrák(2); ing.prising(2);r.
rosner(2);josefŠvec(2);Ant.Tonder(2);emilvojanec(2).73 Akülönbségkimutatása
azérttanulságos,merthaabudapestinévsorhozhozzáadjukaprágait,akkorvalami

72 bozsekrezső:Aiii.nemzetköziművészifényképkiállítás.Fotóművészeti Hírek,1933/11–12.
(nov.–dec.)206.p.

73 nášivcizině.iii.mezinárodníhosalonuvbudapešti…Fotografický obzor,1934/4.(ápr.)62.p.
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kiviláglik.nevezetesenaz,hogyazagyakorlat,amit–mintazazelőbbiekbenmárlát-
hatóvolt–aČeskolsovenská fotografie III. 1933 magyarrecenzensekorábbankissé
csodálkozvavettészre,hogyugyanisodaátsok fotográfust vonultatnak fel nemzeti rep-
rezentánsként,nemegyediesetvolt,hanemtendenciátjelzett.Aztagyakorlatotugyan-
is,hogyacsehszlovákszövetségtudatosangyarapítottaazállamhatárokontúlissze-
repeltetnikívántfotográfusokszámát(szembenegykisszámúfotográfus„elit”nemzet-
közi futtatásával).–érdekességkéntmegkell jegyezni,hogymintaz fentebb látható
volt,azáltalunkmárjólismertkassaizoltánbudapestenismegjelentképével(képei-
vel?) – sajnos erről a jelenlétről egyelőre semmi közelebbi adat (képcím/ek,
téma/témákstb.)nemismert.

Aiii.budapestinemzetközikiállításrólahivatásosfotográfusoklapjában,aMagyar
FotografiábanisjelentmegértékelésAngelotollából.–ebbenazidőpontbanaszerző
már nagyon befutott fotográfusnak minősült; számos képe jelent meg mind
Magyarországon,mind külföldön. Az ő véleménye szerint „Amerika, Anglia, Ausztria,
Franciaország, svájc másodrendű műveivel szemben aktívan és fiatalon áll a
Csehszlovák[sic!]kollekció.Resl Chalupa kétképe,az»elipszisek«ésa»Habverők«,és
Capt.Jeníček Jiří »Alépcső«,és»Azőrség«azújszerűfotográfiátméltóanreprezentálják.
Dr. Jan Lauschmann »Hegyoldal«ésMalyAda»Atfish-pound«kitűnő”.74

errőlakiállításrólasvájciCamerábanis jelentmegegycikk1934elejénrudolfA.
Horačektollából.Aszerző100csehszlovákképkiállításárólszólt,svéleményeszerinta
külföldiekközülalegerősebbkollekciótőlükszármazott.75 errőlacikkrőlaFotóművészeti
Hírekisbeszámolt.„ACamerafebruáriszámaHoračektollábólközliaiii.budapestinem-
zetközikiállításkritikáját,melybenelismerőlegnyilatkozikamagyaranyagrólésamagyar
stílusbanlátjaazutataművészifényképezéstovábbifejlődéséhez.”76

1934augusztusábanaFotografickýobzorhírtadottaközelgőiii.soproninemzet-
közi fotókiállításról.77 Az információ hatásosnak bizonyult,mert a kiállításról később
beszámolóFotóművészetiHírekarról tájékoztatott,hogyasopronikiállításondr. jan
lauschmannezüst-,Heinrichsirowypedigbronzérmetnyert.78

A soproni nemzetközi kiállítással terjedelmes írásban foglalkozott a debreceni
Fotóamatőrcímű lap is.Aszignálatlan, tehátszerkesztőségicikkegyebekközöttúgy
fogalmazott,hogy„alegfeltűnőbbazolaszokésacsehekelőretörése[…]atechnikai
felkészültségszéppéldájátmutatjákdr.janlauschmannszintekézzelfogható,anyag-
szerűhófelvétele,gretepoppernyírfája,sirowymegálmodotthavasképeésreinhold
dr. gyönyörűenmegrajzolt vízjátéka tökéletesek.” A Fotóamatőr is közölte, hogy jan

74 Angelo:nemzetközifényképkiállításavigadóban.Magyar Fotografia,1933/10.(okt.)7.p.
75 rud.A.Horaček: iii. internationalekunstlichtbildausstellungdeslandesverbandesungari-

scherAmateurlichtbildner,budapest14.oktoberbis5.november1933.Camera,1934/8.
(febr.)[!]284.p.

76 ACamerafebruáriszáma…Fotóművészeti Hírek,1934/4.(ápr.)80.p.
77 Třetímezinárodnísalonvsoproni.Fotografický obzor,1934/8.(aug.)127.p.
78 soproniiii.nemzetköziművészifényképkiállítás.Fotóművészeti Hírek,1934/10.(okt.)227.p.
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lauschmann ezüst-, Heinrich
sirowypedigbronzérmetnyert.79

AFotografickýobzor1934.évi
októberiszámaegyikműmellékle-
ti oldalán közreadta a korábban
már érintett képzőművész/foto-
gráfus Collinászy györgy Falusi
bíró a Tátra aljáról címűfelvételét.

A Československá fotografie
1935 album(1934végén)közöl-
te kassai zoltán egyik képét –
Cím nélkül.

1935 is jó esztendő volt
kassai zoltán számára. A
Fotografický obzor januári száma
arróladotthírt,hogya110képet
tartalmazóThe American Annual
of Photography 1935 kötet négy
csehszlovák fotográfus fényképét
ishozta.közöttükvoltkassaiKis
tolvaj című felvétele.80 novem-
berben a rolleiflex-rolleicord
pályázatróladvahírtalapközölte
kassai első díjat nyert Újság -
olvasók című felvételét.81 –Az itt
bemutatott példány technikailag
azért gyengébb a többi felvétel
átlagánál,mertakassai-képnem
műnyomó, hanem rotációs papí-
ron jelentmega lapban– lévén,
hogy az általános érdekességek
részét képezte. A prágai publici-
tással párhuzamosan az Újság -
olvasók mindenkülönösebbkom-

mentár,kísérőinformációnélkülmegjelentabudapestiFotóéletbenis.82 ittezműnyo-
mó papíron és nagyobbméretben történt,mint a Fotografický obzorban, ezért első

79 Asoproninemzetközikiállítás.Fotóamatőr (debrecen),1934/7.(szept.–dec.)3–4.p.
80 TheAmericanAnnualofphotography1935.Fotografický obzor,1935/1.(jan.)20.p.
81 zajímavásoutěž.Fotografický obzor,1935/11.(nov.)260.p.
82 Fotóélet,1935/11.(nov.)209.–Megjegyzéstigényel,hogyugyanezalapszáma205.olda-

lon hírt adott „a nagy rolleiflex-rolleicord pályzat”-ról, de nem említette a pályázat és a
kassai-képközöttiösszefüggést.
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ránézésre jobban mutat, viszont
különösség, hogy a Fotóéletben
közreadott kép csak a 100 dpi-s
szkennelést bírja el, a 300-ast
nem… A probléma gyökere nyil-
vánvalóan a budapesti reprodu-
kálásban/nyomdaikivitelbenvan.
A párhuzamos publicitás léte
viszont tartalmi, fotótörténeti
szempontból fontos mozzanat,
megérdemliafigyelmet.

1935 februárjábanaFotómű-
vészeti Hírek tájékoztatást nyúj-
tottarról,hogya„duTo”alkotója
március 10-től a nemzetközi vá-
sárrral összefüggésben bécsben,
Prágában,Brünnben [sic!]ésbu-
dapesten díjazásos propaganda-
kiállítást rendezduTo-valkészült
képekből.Ahíradásarrólisszólt,
hogy a bécsi bemutató után a
képanyagot más városokban –
nevezetesen Csehszlovákiában
kéthelyen–isbemutatják.Apá-
lyázatonapengőbenmegadottdí-
jak mellett duTo előtétlencséket
islehetettnyerni.83

1935-ből egy Farkas lászló-
felvételtisőrizaszlováknemzeti
galéria.84 Avágvölgyitájatábrázo-
ló, a kartonon a szerző szignóját
és a kép címét – Považie pri
Ľubochni – is tartalmazó felvétel
mérete:12,2x17cm.

1935 áprilisában a prágai
Manesbanrendezett iii.nemzetköziszalonrólközöltadatokataFotografickýobzor.A
szalonkeretében19magyarszerző21képétláthattákanézőkacsehszlovákfőváros-
ban.85 Magyarszempontbólalegjelentősebbsikernekaznevezhető,hogyaszalonpla-
kátjánaszervezőkkinszki imrefényképétszerepeltették.Atárlatrólkritikátközlődr.

83 Magyarfényképkiállítás.Fotóművészeti Hírek,1932/2.(febr.)45.p.
84 sng,up-dk797
85 iii.mezinárodnísalonfotografickývpraze1935.Fotografický obzor,1935/4.(ápr.)73.p.
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24. kép.ladislavFarkaš/Farkaslászló:Avágvölgye,1935–slovenskánárodnágaléria



jan lauschmann cikke a
Fotografický obzorban 1935
májusában ennek a plakátnak a
reprodukciójával indult.86 Abuda-
pesti fotográfus, kinszki imre
(1901–1945) a modern fotográ-
fiai formanyelv kevés számú
magyarországiképviselőinekegyi-
kevolt.Aharmincasévekelejétől
volt jelen a magyar fotóéletben;
képei megjelentek a pesti napló
képes mellékletében, az Újság
vasárnapjában, a vasárnapi
Újságban,abúvárban,továbbáaz
uHu-ban, anationalgeographic-
ban és az American photogra-
phyban. Alapító tagja volt a Mo-
dern Magyar Fényképezők Cso-
portjának.Aprágaiszalonrende-
zői jó érzékkel ismerték fel
kinszki felvételének jelentőségét,
ezértlettazőmunkájaakiállítást
hirdetőplakátképe.lauschmann
egységesnek minősítette a ma-
gyar kollekciót, kinszki felvétele
mellettbaloghrudolf,eitnerMar-
gitésvadasernőmunkáitemelve
ki.87

A Fotografický obzor 1935
májusábanhírtadottaszegeden
augusztusban a MAosz szegedi
Csoportja által rendezendő kiállí-
tásról,közölveaküldésihatáridőt
is.88 Afelhíváseredményesvolt;a
szegedielsőnemzetköziművészi
fényképkiállításon népes cseh-
szlovákiai szerzőgárda vonultatta
felképeit.Akiállításmagyarkriti-
kusa, bozóczi rezső így véleke-
dett: „Csehország [miközben ő

86 jan lauschmann: iii. mezinárodní salon fotografický v praze 1935. Fotografický obzor,
1935/5.(máj.)97.p.

87 uo.,99.p.
88 szeged:od4.do21.srpna1935…Fotografický obzor,1935/5.(máj.)12.p.
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magaisbeszámoltarról,hogyszlovákiairésztvevőkisvoltak–A.b.]mégmindigafotó-
szélsőségek hazája. A hipermodern felfogásmellett vidáman él és virul az édeskés
romantika.” boróczi számbavétele szerint a modernek közé tartozik birn sámuel
(brno),ő„…határozottanprogresszívfelfogású”.Akritikusáltalkiemeltalkotókközött
volt jaroslav boháček (prága), kulcsár Magyar györgy (zsolna), Heidenreich károly
(bratislava)éslittomericzkykároly(pozsony)[sic!],emilvojaneč(brno),poppergrete
(prága),ottoWebel(bratislava).89

89 boróczi [rezső]: szegedi i. nemzetközi művészeti fényképkiállítás. Fotóművészeti Hírek,
1933/8.(aug.)187.p.

40 albertini Béla
Fó

ru
M

Tá
rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
s
ze
m
le
,X

X.
é
vf
ol
ya
m
2

01
8/

1,
s
om

or
ja

26. kép.ladislavrozman/rozmanlászló:Mysľava/Miszlóka,1936–slovenskánárodnágaléria



AFotóművészetiHírek1936februárjábanközreadtaaii.kassainemzetközifotóki-
állításfelhívását (abeküldésihatáridőáprilis15.volt).90 AFotografickýobzorszintén
meghirdetteakassaikiállítást.91

1936-ból három magyar/magyar származású fotográfus képét is őrzi a szlovák
nemzetigaléria.rozmanlászlóMysľava címűfelvétele40,0x39,5cmméretű,92 Tamás
istvánDuna-partja40,0x30,0cmnagyságú.93 HauserbélaCigánygyerek címűmunkájá-
ra94 –mérete:29,1x18cm–tartalmiokokbólakésőbbiekbenmégvisszatérek.

AFotóművészetiHírek1936júniusábanszámoltbeamagyarországifotográfusok-
nakakassaiii.nemzetközifényképkiállításonelérteredményeiről.ezüstérmetnyertek:
vadasernő,rónaidénes(budapest),CsíkFerenc(sopron).bronzérmesek:dr.Csörgeő
Tibor, denkstein jenő (budapest). oklevelet nyertek: Aszmann Ferenc (debrecen),
bárány nándor, Haller F. g., Horváth lászló, kinszki imre, ramhab gyula, seiden
gusztáv,dr.székelygyörgy(budapest),kletzkároly,dr.kocsiselemér(Miskolc),Tabák
lajos(szolnok).95 Anévsorjelzi,hogymilyennépeskiállítógárdaképanyagaszerepelt
soprontólbudapesten,Miskolcon,ésszolnokonátdebrecenigakassaitárlaton.

prágábanjúliusbanjeleztékaz1936.éviiv.budapestinemzetközifotószalontervét
ésaképekküldésénekhatáridejét(augusztus15.).96

A historiográfia fejezetben előrevetített négynyelvű telehor 1–2. 1936-ban jelent
megfolyóiratgyanántbrnóbanFrantišekkalivodaszerkesztésében,siegfriedgiedion
előszavával, s Moholy-nagy lászló (1984–1946) kalivodához egy 1934 júniusában
intézettlevelétésnégytanulmányáttartalmazta,bőségesképiillusztrációkíséretében.
–utószó:Fr.kalivoda.AzösszeállításvégénabibliográfiaMoholy-nagyaddigmegje-
lent könyveit és filmeit sorakoztatta fel. ez a kiadvány lényegét tekintve egy átfogó
összefoglalástnyújtottMoholy-nagynakavizuáliskultúraterületénképviseltnézeteiről
–némilegaMalerei Fotografie Film analógiájára–,arrólazívről,amelyazelméletigon-
dolkodóésgyakorlóművészmunkásságábanafestészettőlafotográfiánátafilmigraj-
zolódott kiaharmincasévekelejéig.eznagy tisztelgéstképzettMoholy-nagyaddigi
életműveelőtt,mindezCsehszlovákiában,aholamagyarszerzővoltaképpencsakmint
vendégvoltotthonos.Akiadáskülönösenannakatükrébenvoltjelentősaktus,hogy
szülőföldjénMoholy-nagymunkásságáteztmegelőzőeninkábbfanyalgás,mintelisme-
rés fogadta. (A hazai Moholy-nagy-recepció részletes kifejtése meghaladná a jelen
munkakereteit.)Afolytatássemnevezhetősikeresnek:egymagyargyakorlófotográfus
ésszakíró1939-benegyalbumképeinekértékelésesoránMoholy-nagyegyfelvételét
kirekesztetteamagyarnemzetiművészetből.97

90 ii.nemzetközikassaikiállítás.Fotóművészeti Hírek,1936/2.(febr.)41.p.
91 ii.mezinárodnífotografickávýstavavkošicích.Fotografický obzor,1936/3.(márc.)72.p.
92 sng,up-dk866
93 sng,up-dk1133
94 sng,up-dk2525
95 Akassaiii.nemzetközifényképkiállításon…Fotóművészeti Hírek,1936/6.(jún.)135.p.
96 4.mezinár.fotogr.výstavavbudapešti.Fotografický obzor,1936/7.(júl.)162.p.
97 kunsztjános: »Magyarfényképezés1939«.Fotóművészet,1939/1.(jan.)7:„…nemhiszem,

hogyegyegészenszűkkörönkívülMagyarországonbárkiisnemzetiművészetnekfogadnáel
Moholy-nagyképét…”
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27. kép.ŠtefanTamáš/Tamásistván:duna-part,1936–slovenskánárodnágaléria
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1936végénaFotóművészetiHírekterjedelmesleveletközöltpozsonyból,amelyet
limbacher rezső intézett egy budapesti fotográfus kollégájához.98 limbacher 1872-
ben született pozsonyban, felmenői németek voltak. jó nevűmagyar szülész-nőgyó-
gyászorvossálett,pozsonybanpraktizált,sszabadidejébenkétszenvedélyénekhódolt:
fényképezett,tevékenyrészesevoltavárosifotóéletszervezésének(1913-banmegala-
pítottaapetzval-klubot),éshíresséváltrózsakertethozottlétre.1947-benhunytel.(itt
csak megemlítem, hogy fia, aki peéry rezsőre változtatta meg a nevét, szalatnai
rezsővelegyüttamagyardiákokésfiatalértelmiségiekegyikvezéralakjaésnevespub-
licistalettasarlómozgalomkeretében.)limbacherdoktorlevelébenvisszaemlékezett
afotóéletbentöbbmintkétévtizeddelkorábbanszerzetttapasztalataira,élményeire.
Felidézte, hogy részese volt aMAosz1908-asés1910-eskiállításának, sazakkori
időkfotográfiai tendenciájának,a festői fényképezésnekahívekéntésművelőjeként
működött.Megnyilatkozásamai fotótörténeti szempontból tanulságos dokumentum,
mertamikoraMAosz1936.évinemzetközikiállításaalkalmábólezeketasorokatírta,
voltmódja érzékelni, hogy a fényképeszmény időközbenmilyen változásonment át.
„Arraakérdésre,vajjon[sic!]meggyőződtem-earról,hogyamúltbanhelytelenútonjár-
tunk-e,nemmelkellfelelnem.A30évelőttigumi-,pigment-,ésolaj-ésplatin-ésolaj-
nyomástazérthasználtuk,mertamúlttalszemben[a„múlt”fogalmaalattitta19.szá-
zadvégifotográfiaigyakorlatotkellérteni–A.b.]nagymeggazdagodástjelentettekszá-
munkra.”99 Apozsonyiorvos/amatőrfotográfusannakanézeténekadotthangot,hogy
a festői fényképezésgyakorlata–apozitív technikába történtecseteséskaparásos
beavatkozásrévén–bárigenidő-éspénzigényeseljárásvolt,módotadottazalkotói
egyéniségérvényesítésére,szembenazuniformizálásteredményezőbrómezüstpapír
használatával.–limbacherdoktorművelt,széleslátókörűintellektuelvolt,debizonyá-
ranemolvastaHeinrichWölfflinMűvészettörténeti alapfogalmak. A stílus fejlődésének
problémája az újkori művészetben című művét, ugyanis a festőiség és a linearitás
wölfflini megközelítésének ismeretében valószínűleg sokkal mélyebben tudta volna
megérteniafotográfiaifestőiséglétrejöttének,virágzásánakokait.(ennekaproblémá-
nakazalaposabbkifejtésetúllépnéa jelenesznefuttatáskereteit.)limbacherrezső
úgy gondolta, hogy az anyagi viszonyok javulásával lesznek olyan fotográfusok, akik
ismét élni fognak az egykori nemes eljárásokkal. „A jövő fogja megmutatni, hogy
helyes-eezenjóslatom”–folytattaóvatosanlimbacherdoktor.(Mintismeretes:nem
lett az…) eszmefuttatása ezek után logikusan futott bele a fotográfiai formanyelvi
modernizációelvetésébe.„bizonyoselégtétellelállapítottammegtovábbá,hogyazú.n.
sachlichkeit,amelyetabauhaushíveimintegyedülüdvözítőtkürtöltekvilággá,lassan
lassan veszít kétségtelenül megvesztegető hatásából, s lassanmégis a normálisan
látókkerekednekfelül.”100 [kiemelésazeredetiszövegben–A.b.]„Anormálisnézés,
szemlélet,mintha ki volna átkozva –ment tovább limbacher – épületet, tornyokat,
gyárikéményeketszédüléstokozóprspektívábanvesznekfel.ezazú.n.újlátás,»das

98 limbacher[rezső]:üzenet.Fotóművészeti Hírek,1936/11–12.(nov.–dec.)257–264.p.
99 limbacher[rezső]:I. m.,261–262.p.

100 limbacher[rezső]:I. m.,262.p.
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neuesehen«,melyetabauhaushíveiéskövetőifennenhirdetnek–Moholy-nagygyal
[sic!] az élen.”101 ezek után limbacher ironizálva elmarasztalta a neue sachlichkeit
fotográfiaimegvalósulásátis,annakahétköznapidolgokmotívumkénttörténőfelhasz-
nálásamiatt.elmondhatótehát,hogyapozsnyidoktormindentekintetbenamoderni-
zációelleniharcosként lépettfel.viszont:azúj tárgyiasság elleniérvelésébenvoltak
figyelemreméltómozzanatok.egykorábbi,1934-eselőadásátidézveugyanismegálla-
pította,hogyebbenatendenciábannemismindenannyiraúj.„Hillnekegy1840-ből
származókosztüm-tanulmányaigazolja,hogymár90évvelezelőttéltegyművész,aki
nem akartmást,mint tárgyilagos lenni. A tárgyilagosak [sic!] azon gyakorlata, hogy
csakdetailokatadnakazegészből,semegészenúj,hiszenmárnadar(1870-ben)is
megtette,hogygounodarcábólcsakaszemeket,ésbőrénekpórusaitnagyítottaki!”102
ezeketazészrevételeketmaiszemmeliselgondolkodtatónaklehetnevezni–hozzáté-
veazt,hogyezekamegjegyzésekmégnemindokoljákaneuesachlichkeitfotográfiai
érvényesülésénektotáliselítélését.

bárennekazirásnakamagyarországifogadtatásáróltételesforrásoknemmarad-
tak fenn– vagy legalábbis nem ismertek–,más korabelimagyarmegnyilatkozások
alapjánerősenvélhető,hogylimbacherrezsőállásfoglalásaabbanazidőbennálunk
bizonyoskörökbennagyegyetértésretalálhatott;akonzervatívfelfogásúfotográfusok
önigazoláskénttekinhettekrá.

AMagyarFotografia1937elejénakodakcégprágaifióktelepénekreklámfotó-kiál-
lításárahívtafelafigyelmet,megadvaakiállításparamétereit(képméret,küldésihatár-
idő,cím).103

AFotografickýobzorhírtadottaz1937.éviamerikaifotográfiaiévkönyvmegjelené-
séről,segyebekközöttközölte,hogy[amagyar]AszmannFerencegyikképeishelyet
kapottbenne.104

1937júliusábanésaugusztusábanapozsonyiáldorgyulakétalkalommalisszere-
pelt fényképeivel a svájciCamerában.Mindkét felvételduToelőtétlencsével ellátott
leicávalkészült.105

A vadas ernő által vezetettModernMagyar Fényképezők Társasága a daguerre
évfordulóalkalmából1937októberérenemzetközikiállítástszervezett.errőlatervről
tudósítottaFotografickýobzoráprilisban,megadvaaképekküldésénekcímétéshatár-
idejét(szeptember20.).106

1938elejéncsehnyelvenisközreadtákafentebbmárérintettdulovitsjenőelső
alkalommalbécsbenLichtkontraste und ihre Überwindung címmelmegjelentkönyvét:

101 limbacher[rezső]:Uo.
102 limbacher[rezső]:I. m.,263.p.
103 reklámfotó-kiállításprágában.Magyar Fotografia,1937/1.(jan.1.)16.p.
104 [jaromír]Funke:Theamericanannualofphotography.Fotografický obzor,1936/11.(nov.)

259.p.
105 Aldorgyula:Ahalász.Camera,1937/1.(júl.)[!]21.p.;nappalszemben.Camera,1937/2.

(aug.)56.,59.p.
106 Mezinárodnívýstavafotografickávbudapešti…Fotografický obzor,1937/4.(ápr.)90.p.
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Světelné kontrasty a jejích
zdolání. nakladatelství e.
beaufort, praha. A Fotografic-
kýobzormáradulovits-könyv
bécsimegjelenéséről is tudó-
sított.107A prágai kiadásról a
recenzióaztisközölte,hogya
könyv 55 oldalt tartalmazott,
mérete 19x23 cm., ára 30.-
Čk.108

A londoni Photograms of
the jear 1938 megjelenéséről
írva a Fotografický obzor hírt
adott arról, hogy a kötet öt
magyar képet is tartalmazott.
(svédország4,belgium3,né-
metországésolaszország2-2,
svájc, Franciaország és Hol-
landia1-1képpelszerepelt.)109

A Fotóművészeti Hírek
jogutóda, a Fotóművészet
1938 áprilisában a „kiállítá-
sok” rovatban hírt adott egy
július 3–18-ig tartandó cseh-
szlovákiai kiállításról. „bekül-
désihatáridő:1938.június1.
beküldhető 4 kép. nevezési
díj:5.-schw.fr.”110 Abeküldési
felhívást A Fotóművészet a
májusi számban megismétel-
te.111

A tatatóvárosi nemzetközi
fényképkiállításbudapestikri-
tikájában boróczi rezső az
egyesországokképeitértékel-

107 jenödulovits: lichtkontrasteundihreueberwindung.Fotografický obzor,1937/4.(ápr.)92.p.
108 jenödulovits: světelnékontrastyajejíchzdolání.Fotografický obzor,1938/5.(máj.)77.p.
109 knihyredakcizaslané.Fotografický obzor,1938/4.(ápr.)59.p.
110 vi.vystavaČs.uměleckéFotografieMezinárodníFotosalon.Fotóművészet,1938/3.(ápr.)

[!]21.p.
111 vi.vystavaČs.uměleckéFotografieMezinárodníFotosalon.Fotóművészet,1938/4.(máj.)

23.p.
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veígyvélekedett:„Csehszlovákia:
a nagyágyúk úgylátszik [sic!] ott-
honmaradtak.birns.valahaerő-
sebb volt, pesák k. F. »Hó«-ja hi-
deg,csillogó.”112

1938 júliusában a Fotogra-
fický obzor műmelléklet gyanánt
közölteramhabgyulaÁgota című
felvételét. ugyanez volt az 1938
februárjábanindultFotóművészet
borítójánakaképe,smegjelenta
lapbelsejébenisa[13.]oldalon.

ugyanezalapszámtáblázatos
adatközlést nyújtott a new york-
ban 1938. április 14–28. között
megrendezett5.nemzetközi sza-
lonról.TanulságoskiemelniCseh-
szlovákiaésMagyarországszáza-
lékosan is bemutatott szereplé-
sét.

ezekszerintarésztvevőkszá-
ma:Csehszlovákia:21–9%;Ma-
gyarország: 9 – 3,8%. A kiállított
képek száma: Csehszlovákia: 63
–12%;Magyarország:32–6,2%;
Amerikánkívülielfogadottszerzők
(összesen 74), ebből Csehszlo-
vákia:21–28,4%;Magyarország:
9–12,1%;kiállítottképek–Ame-
rikán kívül összesen 196, ebből
Csehszlovákia: 63 – 32,1%; Ma-
gyarország:32–16,3%.113

ugyancsakszázalékoskimutatássalszámoltbeaprágailap1938augusztusában
akaunasinemzetköziszaloneredményeiről.összességében69szerzőtől269munkát
állítottakkialitvánnagyvárosban.30„otthoni”kiállítótól(46,5%)139képetmutattak
be (63,5%). Csehszlovákiából 16 szerző (25%)36 képe (16,6%);Magyarországról 4
szerző(6,3%)9képe(4,1%)kapottnyilvánosságot.114

Tudomásulkellvenni,hogyazakkori időkben–magyaroldalonis–úgytartották
számonakiállításirészvételeket,azelnyertdíjakat,mintasportterületénazolimpiai
medálokat;éremtáblázatokonmutattákkiazeredményeket.

112 boróczirezső:Tatatóvárosinemzetközifényképkiállítás.Fotóművészet,1938/6.(júl.)4.p.
113 5.Mezinárodnífotografickýsalonvnewyorku.Fotografický obzor,1938/7.(júl.)107.p.
114 Mezinárodnísalonvkaunasu.Fotografický obzor,1938/8.(aug.)123.p.
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Azonbanakiállítottképekésazelnyertérmekszámátvizslatókimutatásokabszo-
lutizásanélkülistény,hogyamagyarfotóéletbenaharmincasévekmásodikfelében
kialakult apálytmár az élesebb szemű és önkritikára is vállalkozó hazai illetékesek
ugyancsak észrevették. egy alkotó fotóamatőr, dr. Truskovszky dezső 1939 elején
ennekmegfogalmazására is vállalkozott. „lehet,hogymostmegintellentmodásokra
adokokot,mégisleírom.Amagyarfotográfiaszekeremegrekedt.eztavéleményemet
mártöbbízben[sic!]megkockáztattamírásbanésszóbanegyaránt.Máraiv.nemzet-
közikiállításutánúgyéreztem,hogyanagymúltú[sic!],híresmagyariskolamárinkább
csakuniformizáltjellegéveltűnikki.Anemrégzárultv.nemzetközikiállításutánpedig
megerősödöttazavéleményem,hogybárahatalmasirambanfeltörtkülföldiekmellett
megálljukugyanahelyünket,deazelkövetkezendővi.magyarnemzetközikiállításira-
mábanmárcsaka»futottakmég«soraibanleszahelyünk,ha–hanemtörténikvala-
mi,amifelrázza,újéletrekeltiahosszúálmátalvóCsipkerózsikát,amagyarfotógárdát,
amelyikelaludtamagarokkája–atükörfényezőgépmellett.[…]amagyarfotókarrier-
jénekívelése–megtört.nincskezdeményezés(vagyhavan,aznemjutelakiállításra)
és–televagyunkelőítéletekkel.”115

Az „uniformizált jelleg” (ez abben nyilvánult meg, hogy ebben az időszakban a
magyarkiállításikollekciókvalamennyiképetükörfényesbrómezüstnagyításbanöltött
testet)mintproblémafelismerésemutatja,hogyaz1933-banmegnyilatkozottmagyar
kritikust(bozsekrezsőt),akiaiii.budapestinemzetközikiállításonszereplőcsehszlo-
vákiaialkotókatastíluséstechnikahomogenitásánakhiányáértmarasztaltael,azidő
nemigazolta.116

1938szeptemberébenaszegediii.nemzetközifényképkiállításnakramhabgyula
voltakritikusa.„Csehszlovákia:erős–mondtaramhab–jaroslavboháčekagörbe
vonalakmestere,k.F.pešák»Tavasziszél«c.képehelyesenérzékeltetiaszéllengését.
Adolfsvobodajólfényképez.”117 Aszegedicsoportezüstérmétk.F.pešákésjaroslav

boháček nyerte.118 boháček Az út című
képét ez a lapszám külön műmellékleti
oldalonhozta.119 A„képeinkről”rovatbana
rovatvezető erdős Tibor a következőket
írta boháček felvételéről: „A tájkép főleg
szépvonalvezetésévelfogjamegaszemlé-
lőt, de ezenfelül nyugodt folthatások,
finomtónusokisértékesséteszik.Fontos
részleteaképnekazútonhaladószekér,
melya tekintetet továbbvezetiésmozgal-
massátesziafelvételt.”120

115 Truskovszkydezső:egykiállítástanulságai.Fotóművészet,1939/2.(febr.)7.p.
116 vö.73.jegyzet
117 ramhabgyula:szegediii.nemzetközikiállítás.Fotóművészet,1938/8.(szept.)10.p.
118 ramhabgyula:I. m.,11.p.
119 Fotóművészet,1938/8.(szept.)[15.p.]
120 e[rdős]T[ibor]:képeinkről.Fotóművészet,1938/8.(szept.)25.p.
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34. kép.ladislavFarkaš/Farkaslászló:krkszigete,1938–slovenskánárodnágaléria



1938–1939-bőltöbbmagyarfotográfusképétisőrziaszlováknemzetigaléria.Az
ábrázolásmódottekintvepárjellegzetespéldátmutatokittbe.FarkaslászlóKrk szige-
te címűfelvétele1938-bólszármazik,mérete39,8x30,0cm,121 segyéniépítkezésűkom-
pozíciójávalválikkiamegszokottturistaemlékekközül.rozmanlászlósajátkezűlegdatált

121 sng,up-dk798
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35. kép.ladislavrozman/rozmanlászló:Templomban,1938–slovenskánárodnágaléria



ésszignálttemplomijeleneteszinténeztazévszámotviseli,mérete:42,0x38cm.122 Halas
jános Őszi reggele 1939-es datálású, mérete: 33,9x279 cm,123 tipikus fény elleni,
barokkoshangvételűfotográfia.

122 sng,up-dk867
123 sng,up-dk748
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36. kép.jánHalaša/Halasjános:őszireggel,1939–slovenskánárodnágaléria



Az e. M. A. o. sz.-nak (egyesült Magyar Amatőrfényképezők országos szö-
vetségének) avigadóban1938-ban rendezett nemzetközi kiállításárólHaller Frigyes
géza írt kritikát. Az egyes országok kollekciójátminősítő írásban egyebek között az
alábbiak olvashatók: „Csehszlovákia: Popper gréta csoportképe mint kompozíció
erős.”124 Az1939.évifebruárilapszámegyteljesműmellékletioldalonmutattabeezt
afelvételt,amelyezúttalaTanulmány címetviselte;aszerzőkeresztneveitt„gréte”-
kéntszerepelt.125

A (fotó)-történetírás realitásai
közé tartozik, hogy felidézzem: a
történelemből ismert1938.évi i.
bécsi döntés következményeként
az egykori magyar Felvidék egy
részének Magyarország számára
történtátadásanyománkét foto-
gráfiaiszakmaifórumisapolitika
mezejére lépett. A Fotóművészet
az itt már ismert boróczi rezső
tollábólközöltvezércikketFények
a magyar éjszakában címmel.126 A
Fotóélet szerkesztőségi közlemé-
nye a Szeretettel üdvözöljük fel-
szabadult felvidéki testvéreinket
[…] szavakkal indult.127 e cikkek
megjelenésének tényét is a cseh-
szlovák–magyarfotográfiaikapcso-
latokrészénekkelltekintenünk.

néhánykövetkeztetés

elsőránézésreúgytűnhet,hogyazEseménytörténet fejezetbenegyszerűenvégigmen-
temanaptárévein.ezvalóbanígytörtént,ugyanakkoregyrésztazenneksoránfelgyü-
lemlettképanyag,másrésztakétországbanebbenazidőszakbankeletkezettszakiro-
dalomösszevetéseszámostanulsággaljár.

Amintaztabevezetőbenmárérintettem:amindennapos,hullámzóélességgelzajló
politikaiviszonyoknemhagytákérintetlenül–egyikoldalonsem–afotókultúraterüle-
tétsem.Azösszképettekintvemégiselmondható:a domináns tényező mindemellett
a szakmaiság maradt.–Az,hogyidőrőlidőreszakmaivetélkedészajlottakétország

124 Haller F[rigyes] g[éza]: Az e. M. A. o. sz. művészi fényképkiállítása. Fotóművészet,
1938/11.(dec.)6.p.

125 Fotóművészet,1939/2.(febr.)[11.p.]
126 boróczirezső:Fényekamagyaréjszakában.Fotóművészet,1938/11.(dec.)3.p.
127 szeretettelüdvözöljük…Fotóélet,1938/12.(dec.1.)[273.p.]
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fotográfusaiközött,normálisjelenségnektekinthető,ezaművészetiterületsajátossá-
ga–nemcsakafotográfiasíkján.ezzelegyüttelmondható,hogyaszínvonalasszak-
maiproduktumokatavetélkedésközepetteismindkétfélelismerte–méghaezbeval-
lottannehezükreesettis,amiszinténéletszerűvolt.

Ha teljességről nem lehet is szólni, de nyilvánvaló, hogy az itt bemutatott képek
alapvetőenreprezentáljákamagyar/magyarszármazásúfotográfusok–kisebbszám-
banhivatásosakésnagyobbaránybanamatőrök–szakmaiteljesítményétakétvilág-
háborúközöttiCsehszlovákiában.Azott„vendégszereplő”magyarországialkotókképe-
ivelegyütt,sanálunkebbenazidőszakbankeletkezettfotográfiákismeretébenezeka
munkáklehetőségetadnaknéhánykövetkeztetésre.

látható,hogyaCsehszlovákiábanegykorműködöttmagyar/magyarszármazású
fotográfusokmunkáitematikaiésstilárisszempontbólazakkorimagyarországiural-
kodó jellegű képtermésselmutatnak teljes hasonlóságot. ez a korai időszakban–
hozzávetőlegesen az 1920-as évek első felében– alapvetően a festőiséghez való
kötődéstjelentette.Afolytatásbanafalusiviszonyokból,anépéletbőlvettzsánerek
és romantikus hangvételű tájképek és emberábrázolások domináltak, ami ugyan-
csakszoros rokonságotmutatamagyarországigyakorlattal. (Aképanyagonsajnos
kevéssé érzékelhető, hogy a csehszlovákiai szakirodalomban már 1922-ben több
folytatásbanközölttudományosigényűeszmefuttatás–azúj,csehszlovák nemzeti
büszkeségtől ismotiválva–taglaltaanéprajzi fényképezéselveitéspárgyakorlati
kérdését – talán Collinászy fotográfusimunkássága képzett némi következménye-
ket.)Afotográfiaiformanyelvetilletőenahagyományosmell-,illetveszemmagasságú
felvételinézőpontalkalmazása,kiegyensúlyozott,precízenszerkesztettkompozíciók
jellemzikafelvonulómunkákat,itt-ottazellenfényhasznosításánaknéhánypéldája
islátható.ettőlazösszképtőlHauserbélaCigánygyerek címűfelvételeütel–itta
28.kép.ezanézőpontválasztásfolytánlétrejöttkisebbarányúperspektivikustorzu-
lásával a bauhaus fotószemléletéhez köthető, vagy közelebbről a bauhaus-hatást
tükrözőWernergräffEs kommt der neue Fotograf! címűkönyvének(1929)némely
példáihoz.Hausermunkája1936-oskeletkezésévelmeglehetősenkései,smintlát-
ható,ritkakivétel…

Haezeketatényeketafotográfiaiformanyelvegyetemesváltozásaival,közelebbről
afotóművészetáltalánosfejlődésévelvetjükössze,akkorkiviláglik,hogyafotóművé-
szet nemzetközi gyorsvonata a két világháború közötti időszakban elrobogott a
Csehszlovákiában működő magyar/magyar származású fotográfusok produktumai
mellett. ezen a „vonaton” olyan utasok ültek egykor, mint edward Weston, imogen
Cunningham,bereniceAbbott,Andrékertész,brassaï,Manray,germainekrull,Albert
renger-patzsch,Helmarlerski,Augustsander,uMbo,MunkácsiMárton,Moholy-nagy
lászló,Annebiermann,gertrudFleischmann,giselaFreund,besnyőéva,Alexander
rodcsenkoésazoktóber-csoporttöbbifotográfusa.sbizony,közéjüksorolhatókegyes
csehalkotókis,mintFrantišekdrtikol,josefsudek,jiříjeníček,jaroslavrössler,jan
lauschmann,jaromírFunke,karelTeige,eugenWiškovský,jindřichŠtyrský,amagyar
állampolgárként született, Csehszlovákiában nevelkedett, Franciaországban befutott
kollárFerenc/Františekkollár/Françoiskollar,azAmerikábatávozott,deacsehszlová-
kiaifotóéletbenaktívanjelenvoltdrahomírjosefrůžička–stalánmégnemisteljes
a sor. vajon az ő szemléletmódjukmiért nemérzékelhető az egykori csehszlovákiai
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magyar/magyar származású fotográfusok munkásságán? Tegyük hozzá: hová tűnt
azoknakazírásoknakahatása,amelyekaFotograficýobzorbanjólmutatjákamoder-
nizációiránticsehszlovák–pontosanszólva:főkéntcseh–érzékenységet?Csaknéhá-
nyat felsorolva: jaromír Funke:Man Ray, 1927/3. (márc.) 36–38. p.; jansrp:Pers -
pektiva hipermoderních fotografií, 1929/8. (aug.) 113–114. p.; A. Hackenschmied:
Fotografie ve Stuttgartě,1929/8.(aug.)115–117.p.;rudolfsvoboda:Moderní uměni
výtvarné,1930/1.(jan.)2–5.p.;jiříjeníček:Moderní foto grafie,1932/5.(máj.)77–
78.p.ezekacikkek,tanulmányok,haesetenkéntkritizáltákisafotográfiaiformanyelvi
modernizációegyesmozzanatait,demindenesetre figyelemről, snémelykoregyetér-
tésrőltanúskodtak–szembenakorabelimagyarszaksajtóval,amelyvagyelhallgatás-
sal,vagyélesszembenállássalreagáltazújításokra.

Akorszak történelméről készült feldolgozások, visszaemlékezésekelegendő tám-
pontotadnakaválaszhoz.

AtanulmányanemzetikulturálisAlaptámogatásávalkészült.

köszönetakutatássegítőinek:,luciaAlmášiová, slovenskánárodnágaléria,bratislava;
Fővárosi szabó ervin könyvtár, budapest; Hanzelik balázs, szlovák intézet, budapest;
Hushegyi gábor, pozsony; kelemen gertrúd, balassi intézet Magyar intézet prága;
MagyarFotográfiaiMúzeum,kecskemét;Molnár imre,balassi intézetpozsonyiMagyar
intézet; národní kníhovna České republiky, praha; országos széchényi könyvtár,
budapest; peťovská Flora, Cseh Centrum, budapest; slovenská národná knižnica,
bratislava;staatsbibliothekzuberlin;Tóthéva,balassiintézetpozsonyiMagyarintézet.

konkretizálva az általam felhasznált forrásokat – amelyek politikai, ideológiai alapállásukat
tekintvesokszínűek,történelmiésfotográfiaiszakmaivonatkozásokategyaránttartalmaznak,a
színvonaltekintetébenpedigmeglehetősenheterogének–,aválogatottlistaakövetkező(ameg-
jelenésidejéneksorrendjében):

Albumok,könyvek:

Turczel lajos: Két kor mezsgyéjén. A magyar irodalom fejlődési feltételei és problémái
Csehszlovákiában 1918 és 1938 között.bratislava,Tatran,budapest,szépirodalmi
kiadó,1967.

Slovak foto. Almanach slovenskej umeleckej fotografie 1. Text jaroslav Čiljak, Martin,
vydavateľstvoosveta,1980.

A magyarországi polgári államrendszerek. Tanulmánykötet. szerk. pölöskei Ferenc, ránki
györgy,bp.,Tankönyvkiadó,1981.
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szalatnairezső:Két hazában, egy igazsággal.bp.,Magvetőkönyvkiadó,1982.
danielaMrázková,vladimírremeš:Tschechoslowakische Fotografen 1900–1940.leipzig,veb

Fotokinoverlag,1983.
janlauschmann: Soubor 12 fotografií s průvodním textem Daniely Mrázkové,praha,pressfoto,

1984.
danielaMrázková:Přiběh fotografie.praha,Mladáfronta,1985.
petrTausk:Přehled současné fotografie v zahraniči.praha,státnípedagogickénakladatelství,

1985.
ĽudovítHlaváč:Dejiny fotografie. Martin,vydavateľstvoosveta,1987.
ĽudovítHlaváč:Dejiny slovenskej fotografie.Martin,vydavateľstvoosveta,1989.
HorthyMiklós:Emlékirataim.bp.,európakönyvkiadó,1990.
Cs.plankibolya,koltaMagdolna,vannainándor:Divald Károly fényképész és vegyész üvegcsar-

nokából Eperjesen. A Divaldok és a Magas Tátra első képei. budapest, Magyar
FotográfiaiMúzeum,vipresskft,1993.

peéryrezső:Requiem egy országrészért.pozsony,pannóniakönyvkiadó,1993.
peéryrezső:A végzet bábjátéka, avagy Peremmagyarok az idő sodrában. pozsony,kalligram

könyvkiadó,1994.
romsicsignác:Helyünk és sorsunk a Duna-medencében.bp.,osiriskiadó,1996.
Jaromír Funke: Průkopník fotografické avantgardy / Pioneerring Avant-Garde Photography.brno,

Moravskágalerie,1996.
Turczellajos:Arcképek és emlékezések.pozsony/bratislava,Madách-posoniumkft.1997.
szakács Margit: Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon 1840–1945. bp.,

MagyarnemzetiMúzeum,1997.
gergelyjenő,pritzpál:A trianoni Magyarország 1918–1945. bp.,vincekiadó,1998.
ormos Mária, Magyarország a két világháború korában (1914–1945). debrecen, Csokonai

kiadó,1998.
Felemelt fejjel! A Sarló üzenete a mának. szerk. Mázsár lászló, pozsony, szlovákiai Magyar

kulturálisTársulás,1998.
Molnárimre:A felvidéki magyarság szolgálatában. Interjú dr. Boross Zoltánnal.bp.,oszkoral

History,2000.[kéziratgyanánt.]
Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914–1999.szerk.romsicsignác,bp.,osiriskiadó,2000.
kincses károly: A fotográfus, építész, festő Vydareny Iván. [kecskemét], Magyar Fotográfiai

Múzeum,2000.
josefMoucha,jiřířapek:Alfons Mucha.praha,Trost,2000.
dušankováč:Szlovákia története.pozsony,kalligram,2001.
romsicsignác:A trianoni békeszerződés.bp.,osiris,2001.
Aurel Hrabušický, václav Macek: Slovenská fotografia, Slovak Photography 1925–2000.

bratislava,sng,2001.
Františekdrtikol:Augen weit geöffnet.praha,verlagsvět,2002.
palotásemil:Kelet-Európa története a 20. század első felében.bp.,osiris,2003.
Antonindufek: Jaromír Funke.praha,Torst,2003.
Fejérzoltán:A fény szerelmese, Dulovits Jenő fotóművész, feltaláló munkássága.bp.,HogyF

editio,2003.
Nagytarcsa képekben: Veľká Tarča v obrazoch.nagytarcsa,nagytarcsaiszlovákokönkormány-

zata/samosprávavoveľkejTarči,2004.
romsicsignác:Bethlen István. Politikai életrajz.bp.,osiriskiadó,2005.
Ablonczybalázs:Teleki Pál.bp.osiriskiadó,2005.
romsicsignác:A 20. század rövid története.bp.,rubicon-Házbt.,2007.
gyurgyákjános:Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története.

bp.,osiriskiadó,2007.
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Surrealist Photography. intr.Christianbouqueret,newyork,Thames,Hudson,2008.
Gyöngyszemek Nagytarcsáról. Perličky z Veľkej Tarče. nagytarcsa, nagytarcsai szlovákok

önkormányzata/samosprávavoveľkejTarči,2008.
vladimirbirgus,janMlčoch:Tschechische fotografie de 20. Jahrhunderts.katalog,bonn,kunst-

undAusstellungshallederbundesrepublikdeutschlandgmbH,2009.
vladimir birgus, jan Mlčoch: The History of Czech Photography 1900–1938. The History of

European Photography 1900–1938, 1. A–I. ed. václavMacek, bratislava, Central
europeanHouseofphotography,2010.[126]–154.p.

václavMacek:The History of Slovak Photography. The History of European Photography 1900–
1938, 1. A–I. ed.václavMacek,bratislava,CentraleuropeanHouseofphotography,
2010.[572]–595.p.

Trianonésa20-asévekMagyarországa.Rubicon,2010/4–5.
peterWeiss:Szomszédságban. Nemzeti érdek és felelősség a szlovák külpolitikában.pozsony,

kalligram,2013.
ormosMária:Múlt a jelenben.bp.,kossuthkiadó,2013.
romsicsignác:A múlt arcai. Történelem, emlékezet, politika.bp.,osiriskiadó,2015.
François Kollar: Un ouvrier du regard. direction patrick gambache, paris, éditions de la

Martinière,2016.
bencsikpéter:Csehszlovákia története dokumentumokban.bp.,napvilágkiadó,2016.
„Gyűlölködés helyett összefogás”. Adalékok a két világháború közti csehszlovákiai magyar

értelmiségi és diákmozgalmak történetéhez. összeáll. Molnár imre, a lábjegyz.
összeáll.bajcsiildikó,somorja,TörténelemtanárokTárs.,Fórumkisebbségikutató
int.,2016.

Albertini béla: Egy Petzval-vitáról. A kaposvári rippl-rónai Múzeum közleményei 2016,
kaposvár,rippl-rónaiMegyeiHatókörűvárosiMúzeum,2017. [421]–425.p.

romsicsignác:A Horthy-korszak. Válogatott tanulmányok.bp.,Helikonkiadó,2017.
janněmec:A fény története. Egy fotográfus életregénye. Regény František Drtikolról, a világhírű

cseh fotográfusról.bp.,noranlibrokiadó,2017.

Folyóirat-ésújságcikkek:

josefpécsimaďarskýfotograf…Fotografický obzor,1922/4.(ápr.)64.p.
karel dvořák: Fotografie ve službach Čsl. národopisu. Fotografický obzor, 1922/9. (szept.)

[129]–132.;1922/10.(okt.)148–150.; 1922/11.(nov.)165–167.p.
vbudapeštiuspořádal…Fotografický obzor,1923/1.(jan.)16.p.
Turin.Fotóművészeti Hírek,1923/8–9.92.p.
kellerimre:Amatőrfényképészekkiállításakassán.Kassai Újság,1927/99.(máj.1.)6.p.
Mezinárodnífotografickávýstavavbudapešti.Fotografický obzor,1927/6.(jún.)95.p.
i.výstavaklubafotografovamateurovvkošiciach.Rozhledy fotografa amatéra,1927/6.(jún.)

87.p.
ii.mezinárodnífotografickávýstavavpešti.Rozhledy fotografa amatéra,1928/2.(febr.)31.p.
A Fotograficky obzor [sic!] gyönyörü [!] kiállítási fotográfiai albumot adott ki… Fotóművészeti

Hírek,1931/5.(máj.)119.p.
kövesillés:Magyarzászlóamúzeumon.Kassai Újság,1933/207.(szept.12.)[1.p.]
Megnyitottákakassainemzetközifotókiállítást.Kassai Újság,1933/207.(szept.12.)2.p.
kassaizoltán:Aművészifényképezésrégiésújirányai.Kassai Újság,1933/217.(szept.21.)9.p.
Anemzetközifotókiállításnyertesei.Kassai Újság,1933/217.(szept.23.)6.p.
rudolf A. Horaček: internationale photoamateur-Ausstellung budapest 16. bis 23. juli 1933.

Camera (svájc),1933/3.(szept.)100–101.p.
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rud[olf] A. Horaček: iii. internationale kunstausstellung des landesverbandes ungarische
Amateurlichtbildner,budapest,14.oktoberbis5.november1933.Camera,1934/8.
(febr.)284–285.p.

preiseunddiplomefürunserenv.Abonnenten-Wettbewerb.Camera,1934/9.(márc.)297.p.
vydareny [iván]: látogatás a pozsonyi magyar amatőröknél. Fotóművészeti Hírek, 1936/9.

(szept.)186–187.p.
limbacher[rezső]:üzenet.Fotóművészeti Hírek,1936/11–12.(nov.–dec.)257–264.p.
viktorTeisler:josefpetzval.Fotografický obzor,1939/11.(nov.)106.p.
HallerF.g.:vydarenyiván.Fotóművészet,1944/5.3–7.p.
végvárilajos:vydarenyiván.Fotóművészet,1969/3.38–45.p.

***

Folyóirat gyanánt jelent meg 1936-ban brnóban František kalivoda szerkesztésében cseh,
német, angol és francia nyelven a Telehor 1–2. száma – eredetiben: telehor 1–2 –, alcíme:
„mezinárodní časopis pro visuální kulturu”, amely tartalma alapján egy Moholy-nagy lászló
tanulmány-ésképgyűjteményneknevezhető.

***

Mindakönyvek,albumok,mindacikkek,tanulmányokszámbavételbőlapályázativállalásnak
megfelelően szándékosan kimaradt a magyar–szlovák szociofotós kapcsolatok irodalma –
bennehangsúlyosanblühirén/irenablühovaésbrogyányikálmánmunkásságánakegyrésze–,
mivelazatémakorábbipublikációimrévén–legalábbvázlatosan–feldolgozottnaktekinthető128

–bárismeretes,hogyaszótudományosértelmébenegykérdéskutatásavéglegsohasemfejez-
hetőbe.

bélA AlberTini
CzeCHoslovAk–HungAriAn pHoTogrApHiC relATions beTWeen THe TWo World WArs

Theepochbetweenthetwoworldwarswasofkeyimportancefromthepointof
view of the history of photography. This was the period when depart from
photographicpicturesquenesstookplaceworldwide.evenmorechangescanbe
registered inhistorical terms,aspeace treaties closing theFirstWorldWar re-
mappedCentralandeasterneurope.Thisstudyexaminestheconsequencesof
thesetwotransformationsinthefieldofCzechoslovak–Hungarianphotographic
relations.Thereisnoprecedentforsuchareviewyet—fineartsresearchis,inthis
regard,furtherahead.Althoughhistorical/politicalconditionsatthetimecarried
alotoftension,and,onoccasion,theyovershadowedprofessionalrelationships
too,itcanbeconcludedthatinthefieldofphotographytheissueofqualityhad
beengivengreateremphasisonbothsidesthanpolitics.Thispaperattemptsto

128 Albertinibéla:beszélgetés irenablühovával (pozsony).Fotóművészet,1984/1.3−10.p.;
45−47.p.;A Sarló szociofotós vonulata.pozsony,Madáchkönyv-éslapkiadó,1993;A fotó-
szakíró Brogyányi Kálmán.pozsony,Ab-ArTkönyvkiadó,2003;Előszó Brogyányi Kálmán:
A fény művészete című könyvének hasonmás kiadásához. pozsony/bratislava, Ab-ArT
kiadó,2004,5−8.p.
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illuminatehowtheprevailingperceptionsofphotographyhadevolvedatthattime
inthetwocountriescomparedtotheinternationalchangesofthephotographic
language, andhow this had reflected in the relationships.Weprobably donot
possess all the knowledge on this yet, so furthermutual reflections would be
desirableinordertodeepenunderstandingofthetopic.

58 albertini Béla
Fó

ru
M

Tá
rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
s
ze
m
le
,X

X.
é
vf
ol
ya
m
2

01
8/

1,
s
om

or
ja



eduArd nižňAnský

ArnoštrosinésCzesławMordowicz1944-es
szökéseazauschwitz-birkenauikoncentrációs

táborbólszlovákiába
kísérletamagyarországizsidók1944.évi

deportálásánakmegakadályozására

eduArd nižňAnský

TheescapeofArnoštrosinandCzesławMordowiczfromtheAuschwitz–birkenauConcentrationCampto
slovakiain1944.AnattemptforpreventionofthejewsdeportationfromHungaryin1944

keywords:Auschwitz,escape,testimony

Azsidók1942.évideportálásamintszlovákiaantiszemitapolitikájának
kicsúcsosodása

Az uralkodó állampárt, a Hlinka-féle szlovák nemzeti párt (a továbbiakban HsĽs)1
autochtonantiszemitizmusakaröltvea „zsidó=ellenség”2 képévelalkottaaszlovák
antiszemitizmuselőkészítésénekésmegvalósításánaklényegét.ezaHsĽsún.mérsé-
kelt szárnya (jozef Tiso)3 politikáját illetően a numerus clausus elve szerint valósult
meg,amiaztjelentette,hogyazsidóközösségnekszlovákiaszociális,gazdasági,hiva-
tásbeliéskulturáliséletébenbetöltöttszerepétkörülbelül4%-banszabtameg–tehát
a többségi lakossághoz viszonyított számarányuknakmegfelelően. A HsĽs radikális
szárnya (pl.vojtechTuka,AlexanderMach)4 azonban– főkéntsalzburg,5 tehát1940

1 Aszlovákautochtonantiszemitizmusra,valamintantijudaista,nemzeti,gazdasági-szociális
éspolitikaivetületérel.pl.nižňanský2016a,31–34.p.;szabó2014.

2 Azellenségképkonstrukciójáhozl.pl.kamenec2006;nižňanský2016;schmitt2013.
3 jozef Tiso 1939. januári nyilatkozatából: „(…) A zsidókérdést úgy fogjukmegoldani, hogy

szlovákiábanazsidóknakcsakannyibefolyásthagyunk,amennyiszlovákiaösszlakosságá-
hozmértszámarányuknakmegfelel.Aszlovákokatabbanaszellembenfogjuknevelni,hogy
agazdaságiésipariéletbenteljesenkibontakozhassanak,shogyfokozatosanátvehessékaz
összeshelyet,melyetmostazsidókfoglalnakel.”Slovenská politika,1939.január27.,2.p.
közelebbrőll.pl.kamenec1998;nižňanský2014,81–87.p.;nižňanský2015.

4 AlexanderMachmár1939-benkijelentette:„Azsidókat,akiknekaranyukvan,ékszereik,gaz-
dagságuk,mindenüttráncbaszedték,seztfogjuktennimiis.(…)akiittnemdolgozik,azitt
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után–olyanantiszemitapolitikát folytatott,melynemvolt tekintettel a zsidóknaka
szlováktársadalombólvalókiiktatásasemmilyenkövetkezményére.Azénolvasatom-
banok-okozativiszonyvoltaszlovákállamképviselőiantiszemitizmusánakideológiája
ésepolitikatörvényalkotóiésvégrehajtógyakorlataközött.Aszlovákállamkikiáltása
után a kormánypolitikai antiszemitizmus fokozatos instrumentalizációjának és intéz-
ményesítésének lehetünk szemtanúi. Az út a „zsidó” 1939. évi definíciójától (az
1939/63.kormányrendelet–az1941/198.rendeletig,melyafajidefiníciótadtameg)
azsidóvagyonösszeírásáigvezetett,azsidócégekésiparengedélyekarizálásáigéslik-
vidálásáig,azsidókmegjelöléséigegészenanácikoncentrációstáborokbavalódepor-
tálásukig.6

Azsidók1942.évideportálásaiaszlovákpolitikaiszervekantiszemitapolitikájának
kicsúcsosodását jelentették – nemcsak a kormány politikájának, hanem az
államtanácsénakis(nemutolsósorbanazelnökénekis).Azsidóközösséggelvalóelőző
bánásmódlogikuskövetkezményeivoltak.Azsidócégekésvállalatokarizálásaéslikvi-
dálása,csakúgy,mintahivatásgyakorlásánakbetiltásaazsidóközösségszéleskörű
elszegényedéséhezvezetett.Aszegényzsidóktólpedigazállammegakartszabadulni.7
Aszlovákpolitikaiantiszemitizmusreáliseredményeianáciholokauszttalkeresztezve
eredményeztékazsidókszlovákiából1942-benmegvalósítottdeportálását.Máigmeg-
válaszolatlanazakérdés,vajonaszlovákfélajánlotta-efelazsidókat,vagycsakbele-
egyezőenelfogadtaanácinémetországajánlatát.8 Adeportálásokkérdését9 aszlovák

ennisemfog.kimitösszelopkodottitt,attólelvesszük!lényegébenezazegészzsidókérdés
megoldása!”Slovák,1939.február7.,2.p.

5 Az1940.július27–28.közöttisalzburgitárgyalásokonnémetnyomásraaradikálisszárnyés
anemzetiszocialistaeszmeerősödöttmegszlovákiában.(Aford.megj.)

6 Aszlovákiaiholokausztkronológiájáhozl.pl.nižňanský2005a,7–17.p.Aszlovákiaiantisze-
mitizmus politikájának kérdésköréhez l. pl. kamenec 1991; lipscher 1992; nižňanský
2016a.

7 ennekatörténelmikonstrukciónakazigazolásárahozokfeladatokatakormányemlítetttör-
vényjavaslatának (Törvény a munkaszolgálatos zsidók vállalatainak irányításáról. A
belügyminisztérium 1942. április 1-jei előterjesztése) indoklásából. e felterjesztés szerint a
88.951zsidó(a198/41.sz.rendeletszerintaszámuk89.053volt)mintegy22.000háztartást
alkotott.eredetileg32.527-envoltakönálló foglalkozásúak (36,3%). További4.000zsidóélt
vagyonánakhozamából,mindenneműkeresőtevékenységnélkül(tehátösszesen41%).Aválla-
latokarizálásávaléslikvidálásával,valamintamunkaengedélyekelutasításávalsegyébzsidó-
ellenesrendelkezésekkel22.267személytiktattakki,s2.500személy(a4.000-ből)elvesztet-
teannaklehetőségét,hogyvagyonahozamábóléljen(összesen24.767,tehát71,7%).Azindok-
lásszerintkörülbelülkétharmadukvoltcsaládfő,illetveháztartásfeje.Ajelentésszerintlénye-
gében16.000háztartás(tehátazeredeti22.000-neka72%-a)maradtamegélhetéshezszük-
ségesbevételhíján.átszámítvaezmintegy64.000zsidótjelent.Haeztaszámotösszevetjüka
deportáltakszámával(kb.58.000),shozzászámítjukaztamintegy3.500zsidót,akikazsidó
munkatáborokban és munkaközpontokban voltak vagy a hadsereg vi. munkazászlóaljában
szolgáltak,azsidókjelentetteszociálisproblémákat,illetveadeportálásokutániélelmezésüket
akormánynaksikerültmegoldania.közelebbrőll.nižňanský–kamenec2003,180–181.p.

8 bővebbenerrőlakérdésrőll.pl.nižňanský2011.
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kormány1942.március3-ántartottülésénTukaminiszterelnökésMachbelügyminisz-
tervetettékfel.(nižňanský–kamenec2003,142.p.)eztkövetően,március6-ánTuka
azállamtanácsbaneztmondtaadeportálásokról:„Azsidókérdéstfokozatosankellmeg-
oldani,mégpedigazukrajnaterületérevalókiköltöztetéssel.Márjeleztékisnekünk,hol
lennénekelhelyezve.Azsidókazzal,hogyelhagyjákállamunkterületét,megszűnneka
szlovákköztársaságállampolgárailenni.Tizennégynapiélelmetvihetnekmagukkal.A
szlovák köztársaság köteles minden zsidóért 500 birodalmi márkát fizetni.”
(nižňanský–kamenec2003,146–148.p.)eközbenintenzívszlovák–némettárgyalások
folytak,melyekennemcsakadeportálóvonatszerelvényekrőlvoltszó,hanemfőkénta
deportálandózsidókvagyonáról.Anémetszóbeli jegyzékek–1942.április29-érőlés
1942.május1-jéről10 –elsősorbanadeportált zsidókutáni fizetséggel foglalkoztak,11
továbbáazállampolgárságukelvesztésével,12 valamintanémet félnekazzalakötele-
zettségével,hogyadeportáltzsidókmárnemtérnekvisszaszlovákiaterületére.

1942.március25-től1942.október20-igszlovákiából57transzportot indítottak
útnak,ezekben57 62813 zsidószemélytdeportáltak(azsidólakosság2/3-át).néhány
százkivételével ezek többségeelpusztult. A szlovákszervek (főkéntabelügyminisz-
tériumXiv.osztálya,aHsĽs,aHlinkagárda(Hg),azállamigazgatásalátartozóhivata-
lok,deaközlekedésügyiMinisztériumis)mindenerejükkelrésztvettekadeportálá-
sokban. szlovákiában öt átmeneti gyűjtőtábort alakítottak ki (pozsony-patrongyár,
nyitranovák,poprád,szeredészsolna),ezekbeösszpontosítottákadeportálásokelőtt
azsidókat.elsőkéntafiatalzsidófiúkéslányokdeportálásátvégeztékel,1942.április
11-tőlpedigelkezdtékacsaládokdeportálását.Adeportáltzsidókcsak50kilogramm
pontosanmegszabott tartalmú ingóságot vihettekmagukkal. A szlovák fél hat olyan
vonatszerelvényt(ún.marhavagont)állítottki,melyekbenazsidókatanácikoncentrá-
cióstáborokbaszállították.Mindenvagonban40zsidópolgárthelyeztekel,rendelke-
zésükreegyvizesvödörésegyaszükségleteknekkijelöltvödörállt.

Hanns ludin német nagykövet 1942. április 6-án a következő táviratot küldte
berlinbe:„Aszlovákkormánybeleegyezettabba,hogyszlovákiaterületérőlazösszes
zsidót elszállítsa,mindenneműnémet nyomáshíján.Magaaz elnök is személyesen
egyetértett az elszállítással, a szlovákpüspöki kar tiltakozásaellenére. (…) A zsidók
elszállításafolyamatosanzajlik,komplikációknélkül.”14

Aszlovákpolitikusokkalellentétben,akikpropagandistamódonaztállították,hogy
a zsidók dolgoznimennek, (nižňanský–lônčíková 2014; nižňanský 2014) giuseppe

9 Adeportálások kérdéséről bővebben l. kamenec1992; lipschner 1992;nižňanský 2011;
nižňanský2016a,93–145.p.

10 bővebbenl.nižňanský2003,135–138.p.
11 bővebbenl.nižňanský–kamenec2003a.
12 1942.május15-énelfogadtáka68/142-esalkotmánytörvényt,azún.deportációstörvényt,

mely lehetővé tette a zsidók deportálását, akik ezzel elvesztették állampolgárságukat is.
bővebbenl.nižňanský2002;zavacká1992.

13 snA,fondMinisterstvovnútra,kartón262,12266/42.
14 bővebbenl.nižňanský2003,127–128.p.
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burziovatikánidiplomáciaiügyvivőmégadeportálásokmegkezdéseelőtt,1942.már-
cius9-énakövetkezőketírtapozsonybólrómába:„A80 000személydeportálásaa
németeknekkiszolgáltatottlengyelországbanagyrészükszámáraabiztoshalálraíté-
lésselegyenlő.”(kamenec–prečan–Škorvánek1992,79–80.p.)

Azauschwitz-birkenauikoncentrációstáborésrosinmegMordowiczsorsa

normáliskörülményekközöttArnoštrosinésCzesławMordowiczsohanemtalálkoztaks
nemismertékvolnamegegymást.Mindkettenmásországbanésmásvárosbanéltek.
sorsukamásodikvilágháborúalattcsakanáciholokausztésaszlovákpolitikaiantisze-
mitizmuskövetkezményekéntkeresztezteegymást.rosintörténetérőlelmondható,hogy
elsőszakaszában,aszlovákiábóltörténődeportálásávalnagyonhasonlítottatöbbi,mint-
egy 58  000 zsidóéra, akiket 1942-ben erőszakkal elszállítottak szlovákiából s vagy
Auschwitzbakerültek,vagyalublinikörzetbe.(nižňanský–lônčíková2015;salner1997;
Škorvánková2015;vrzgulová2007)HozzáhasonlóanMordowiczsorsaisazonosvolta
megszállt lengyelország zsidóinak szenvedésével. közös szökésük nemcsak arra való
kísérletvolt,hogymegváltoztassákasorsukat,hanemazazauschwitz-birkenauikoncent-
rációstáborgyilkosműködésérőlistájékoztatniakartákavilágot.sőt,aztgondolták,hogy
információikmegállíthatjákaz1944.évimagyarországideportálásokat.

janzaborowskilengyelszerzőaztállítja,hogyazauschwitzikoncentrációstáborból
„összesen667fogolynaksikerültmegszöknie.(…)Annakalapján,amittudunk,atábor
vezetése270foglyotelkapott.pontosértesüléseink100olyanfogolyrólvannak,akik-
neksikerültaszökés.Hogymitörténtatovábbi,mintegy300szökevénnyel,aztsenki
semtudjapontosan.(…)Azoświęcimiszökésekegyharmadának(232)lengyelekvoltak
ahősei,rajtukkívülalegtöbbenoroszok(95)észsidók(76)voltak.”(sobański1982;
kárný1992,167.p.)

ennyitastatisztikáról.Többolyanszlovákiaizsidónakanevétisismerjük,akikmár
az1942.évideportálásokutánpróbáltaksikertelenülmegszökniazauschwitzikon-
centrációstáborból.danutaCzechszerintazelsőszökést–sajnos,sikertelenül–már
1942.május19-énkíséreltemegleopoldAlmasi (rabszáma:32695).etörténésznő
nyilvántartásaszerintanevezett1942.április24-énkaptaeztaszámot.(Czech1989,
214.p.)

1942.május24-énsikertelenülpróbáltmegszökniMartinWeiss(rabszáma:30715,
nyilvántartásaatáborban:1942.április17.)észoltánHochfelder(rabszáma:33319,
szlovákiából deportálva 1942. április 29-én – Czech 1989, 216. p.). ugyanazon a
naponpróbáltmegszökniisakHerskovicis(rabszáma:30526,nyilvántartásaatábor-
ban:1942.április17.––Czech1989,216.p.).1942. június4-énkudarcba fulladt
jozef spitz (rabszáma: 30223, nyilvántartása a táborban: 1942. április 17.), Franz
Hauser(rabszáma:31647,nyilvántartásaatáborban:1942.április19.)ésMoricCitron
(rabszáma:33603,nyilvántartásaatáborban:1942.április29.–Czech1989,220.p.)
szökéseis.1942.június8-ánsikertelenülpróbáltmegszökniladislavlilienthal(rab-
száma:29878,nyilvántartásaatáborban:1942.április17.)alengyelWiktorbansikkal
(rabszáma:eH-2116––Czech1989,223.p.).Mindenilyenkísérletesetébenanáci
feljegyzésekben amegjegyzés rovatba ezt írták: „auf der Flucht erschossen” (lelőve
szökésközben).eszökésikísérletekrészleteirőlsemmiegyebetnemtudunk.
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1944-benazonbanazauschwitz-birkenauikoncentrációstáborból15 kétzsidópáros
szököttmeg,smindanégyensikeresenszlovákiábajutottak.AlfrédWetzlerésrudof
vrbatörténetejólismert.16 velükellentétbenrosinésMordowiczszökéseaszélesnyil-
vánosságszámáralényegébenismeretlen.17 szerintemnyilvánvalóanazértis,mertaz
előbbikettősselszembennemírtákmegsnemadtákkikönyvbenatörténetüket.eza
másodikszökésleállíthattavolnaamagyarországizsidókdeportálását,mivelcsakazt
követően került rá sor, hogy az auschwitzi koncentrációs táborba elindultak az első
deportálószerelvényekMagyarországról.Wetzlerésvrbamár1944.április7-énmeg-
szöktek,ekkormégamagyarországideportáltzsidókatnemszállítottákazauschwitzi
koncentrációstáborba.18

A szökevények egyike, Arnošt rosin19 (született 1913. március 20-án szinnán,
elhunytdüsseldorfban1999-ben)adeportálásaelőtttovábbi20fiatalemberrelszinnai
születésihelyénkerültőrizetbe,innenHomonnábaszállították,utánapedigazsolnai
zsidókoncentrációsközpontba. ittéltemegelsőmegaláztatását: „…gárdisták fekete
egyenruhában.Tőlükkaptukazelsőkoncentrációsleckét.oknélkülszidtak,vertekés
rugdaltak,selloptákszemélyestárgyainkat.”20

rosinleírtaaszlovákiábólindítottdeportálószerelvényútjátis:„…engemegykörül-
belülezerfősférficsoporttalegyüttazsolnaiállomásonmarhavagonbatereltek.Amikor
bezártákatolóajtót,éssúlyoslakatokkalzártákbe,ésavonathozgárdistákbólállószi-
gorúőrizetetrendeltek,kezdtükmegsejteni,hogybajvan.éjszakaindultunkCsacairá-
nyába,avonatcsakreggelálltmegzwardońlengyelhatárállomáson.parancsrakiszáll-
tunkavagonokból,melyeketagárdistáknyitottakki.Megszámoltakminketsátadtak
anémetkatonáknak,akikvisszazavartakavagonokba,satovábbiútsoránőkvoltak
a kísérőink. április 10-én érkeztünkmeg azoświęcim-Auschwitz nevű állomásra. Az
állomásonmáregyenruhásss-katonákvártak,akikazoświęcimikoncentrációstábor-
bakísértekminket.”21

15 Akoncentrációstáborokrólbővebbenl.pl.kogon1974;sofsky2001
16 kárný1992;kárný2009;vrba2007;Wetzler2009.
17 Atranszportoknévsoraszerintzsolnáróláprilis4-énindultelatranszport,zwardońbamás-

napérkezettmeg.Adeportációsszerelvényeknémetösszeírásaszerintazonbanenneka
zsidóférfiakbólállótranszportnaklublinbakellettmennie.

18 ennekellenérevrbaaháborúutánmástállított.„barátommal,Wetzlerrelegyütt1944.április
7-énszöktünkmeg.elhatároztuk,hogyfelhívjukavilágfigyelmétarra,amioświęcimbenfolyt,
selsősorbanmegakartukakadályozni,hogyamagyarzsidókellenállásnélkülhagyjákmagu-
katoświęcimbehurcolni.”bővebbenl.lipscher1992,187.p.vrbajelentésénekeztarészét
vallomásában kétségbe vonta kamil krasňanský is, aki szlovákiába való szökésük után
mindkét párosról gondoskodott. bővebben l. yad vashem Archive, jeruzsálem, fond
Testimonies, diaries andMemoirs Collection, 033.3995 (krasňanský vallomását e. kulka
rögzítette).

19 Aszlovákiaizsidók1942.éviösszeírásaibanernestrosinnévenisszerepel.
20 yadvashemArchive,jeruzsálem,p25/13.(Arosinnalvalóbeszélgetéste.kulkakészítette

1965/66-bancsehnyelven).1.p.
21 uo.,1–2.p.
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vallomásábanvanbizonyosellentmondás.danutaCzechszerintugyanisrosina
szlovákiai zsidóknakabbaacsoportjába tartozott,melyazauschwitzi koncentrációs
táborba1942.április17-énérkezett,illetveezenanaponkapottezacsoportszámot.
rosinrabszáma:29858.22

Meg szeretném jegyezni, hogy rosin a szlovákiai fiatal zsidó férfiak és nők első
transzportjaiegyikébenvolt,melyekahivatalospropagandaszerint„munkába”men-
tek.23 Adeportáltrosinazonbannagyonhamarfelismerteaborzasztóhelyzetet,mely-
beakoncentrációstáborbanjutott.„Csakmásnapkezdtüksejteni,hogybajvan.Már
azállomásrólss-ekhajtottakminketszokatlantempóban,sfigyelmemetnemkerülte
elaz„Arbeitmachtfrei”feliratakapufölött,melyenáthaladtunk.körbenmindenütt
magasszögesdrótkerítéstláttam,foglyokatcsíkosruhában,kopaszranyírva.Mitörté-
nikitt?Hovákerültünk?rabruha?Hiszennemvagyunkgonosztevők!(…)Mirefölesz-
méltünk,meztelenrevetkőztettekminket,kopaszranyírtak,utánass-ekjöttekértünk,
akikúgyszidtak,vertek,rugdostakminket,hogyazleírhatatlan.”24

Afőtáborbansajáttanúvallomásaszerintcsakháromnapigvolt,utánaugyanisaz
auschwitz-birkenauitáborbavezették,aholatáborkibővítéséndolgozott.Akkorottsze-
rintekb.ötezerfogolydolgozott(szovjethadifoglyok,foglyoklengyelországból,Francia-
országbólésszlovákiából).nemsokáraegy200fős,szlovákiaizsidókbólállócsapatba
került, melyből 50-et a sonderkommandóba soroltak. rosint és a többi 150 zsidót
befogták„azerdőmellettimélygödrök”ásásába–eztarészthívtákbirkenaunak.Az
erdőmögöttegyparasztházállt,melyzsidókelgázosításáraszolgált.rosinfeladatavolt
ameggyilkoltzsidókatazelőkészítettgödrökbetemetni.ezenahelyenmintegyhúsz
napigdolgozott.Mintmagamegjegyzi,nagyszerencséje volt.egykenyérben,melyet
sonderkommandósbarátjátólkapott(akipedigakenyeretmeggyilkoltzsidókutánsze-
rezte),aranyláncottalált,melyetablokkírnokának(leopolák)adott,akisegítettea14-
esblokkbavalóátkerülését,aholmásmunkáraosztották.ezmentettemegazéletét,
mertszerinteasonderkommandomindentagjátagyonlőttékkollektívszökésikísérlet
miatt. körülbelül 1942 novemberében a 23-as blokkban maga is blokkfőnök
(blockälteste)lett.25 röviddelezutántífusztkapott,skéttársa,AlfredWetzler26 ésjozef
zollmannmentettemeg, akik a 7-es blokkban dolgoztakmint ápolók. kigyógyulása
utánabbaablokkbakerült,melynekfőnökedanischvolt,egynémetbűnöző(abűnö-
zőkésgyilkosokaruhájukonzöldjeletviseltek).27 danischjólbántaszlovákiaizsidók-

22 Czech,1989,199.p.(1942.április17-én973szlovákiaizsidónaka29832és30804közötti
számokatosztottákki.)uo.,786.p. (Akönyvnekezenazoldalánszerepelrosinszáma,a
29858.)

23 nižňanský2014,125–159.p.
24 yadvashemArchive,jeruzsálem,p25/13.(Arosinnalvalóbeszélgetéste.kulkakészítette

1965/66-bancsehnyelven.)2.p.
25 uo.,5.p.
26 bővebbenl.Wetzler2009.
27 Akoncentrációstáboroknakvoltegyfogolyjelölőrendszerük:azsidókatsárgacsillagjelölte,

apolitikai foglyokatpirosszín,agyilkosokat zöld,a jehovistákat lila,ahomoszexuálisokat

64 Eduard nižňanský
Fó

ru
M

Tá
rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
s
ze
m
le
,X

X.
é
vf
ol
ya
m
2

01
8/

1,
s
om

or
ja



kal,valószínűlegazért,mertamikorbirkenaubakerült, tífusztkapott,séppenrosin
segítette a felgyógyulásban. A táborbeli viszonyok abszurditását a rosin által adott
danisch-jellemzésseldokumentálhatom:„Amúgygátlástalangengsztervolt,gyilkos,s
úgyhallottam,hogyazevakuációközbenafoglyokagyonütötték.”28

rosintanúvallomásaszerintatáborbeliellenállásimozgalom(melyrőlegytovábbi
oświęcimiszökevény,rudolfvrba,29 eredetinevénWalterrosenbergírt)30 szervezett
keretekköztnemlétezett.errőlakérdésrőlmagaígynyilatkozott:„barátok,ismerő-
sökcsoportjavolt,esetembenakövetkezők:bandyMüller,FredWetzler,otakraus,
erich schön, Arnošt schön, Ada rosenfeld, Honza Češpiva és mások. Mindenütt
információkat gyűjtöttünk, ezekről kölcsönösen értesítettük egymást, gyakran
magunkatbecsapvaazzal,hogyezhasznunkraválhat.(…)egydarabkenyérrelsegí-
tettükabarátainkat,vagyazzal,hogyszereztünkszámukraruhát,lábbelit,jobbmun-
kát,ésamikorbetegekvoltak,elrejtettükőketazellenőrzéselőlvagyablokkbana
szelekció elől annyi időre, amíg felépültek. buzdítottuk egymást: »Mosakodj, járj
emelt fővel, ne hagydmagad agyonverni« (…)Mindenkinek nem tudtunk segíteni,
ehheznemvolterőnk.”31

1943 tavaszán éppen a már emlegetett német bűnöző, danisch szólította meg
rosintazzal,hogyad-ii-Akaranténtáboregyújabbrészlegétfogjákmegnyitni,sehhez
újírnokokraleszszüksége.Wetzlerrelegyüttfelajánlkoztak,hogybetanítanakkétírno-
kot,ezekkébandyMüllerésrudolfvrbaváltak.32 rosinatanúvallomásábanvrbávalis
vitábaszáll:„Akönyvedírásakorisolyanbarátnakkellettvolnamaradnod,rudo,33 ami-
lyenatáborbanvoltál,snemvolthelyes,hogykönyvedbenmindenérdemetmagadnak
tulajdonítottál,minthamásoknemisléteztekvolna.Amikormegszöktetek,Fredo34 már

rózsaszínstb.előfordult,hogykétszíntviseltek.Haazsidófogolyegyúttalkommunistaisvolt,
ajelénekfelesárgavolt,amásikfelepiros.

28 yadvashemArchive,jeruzsálem,p25/13.(Arosinnalvalóbeszélgetéste.kulkakészítette
1965/66-bancsehnyelven.)6.p.

29 vallomásábanrosinekkéntjellemeztevrbát:„vrbakalandosjellemű,nagyfantáziávalmeg-
áldottfiatalsrácvolt,akiarrólálmodott,hogymegszökik,ésazegészvilágnakelbeszéliaz
igazságotbirkenauról.(…)vrbaakönyvébenúgyírja,minthaővittevolnamagávalWetzlert,
mintvalamikoffert,snemmintapartnerét.yadvashemArchive,jeruzsálem,p25/13.(A
rosinnalvalóbeszélgetéste.kulkakészítette1965/66-bancsehnyelven.)6.p.

30 l.bővebben:vrba1998.
31 yadvashemArchive,jeruzsálem,p25/13.(Arosinnalvalóbeszélgetéste.kulkakészítette

1965/66-bancsehnyelven.)6.p.
32 vrbaaztállítjaakönyvében,hogyatáborbeliellenállásimozgalomküldteőtoda.bővebben

l.vrba1998.
33 értsd:rudolfvrba(1924–2006).könyveangolkiadásábanaztírja,hogyWetzleréskésőbb

Mordowiczot isazértnememlítettemegkönyvéneka60-asévekbenmegjelenteredetiki-
adásában,mertaggódottértük.mivelakommunistaCsehszlovákiábanéltek.l.bővebben:
vrba1997,368.p.

34 értsd:AlfrédWetzler(1918–1988).bővebbenl.kamenec2003,667–670.p.;Wetzler2009.
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érett,megfontolt férfi volt, hat évvel idősebbnálad, tepedigmég tapasztalatlan18
évesfiatalvoltál.”35

Wetzler1944. április7-i szökését követőenrosin szerintmindenki tudta róla, hogy
Wetzlerbarátja.rosintezértalehetőlegborzasztóbbkörülményekköztkihallgatták,még
afogaitiskiverték.rosinmárazzalszámolt,hogyagyonlövik.életétszerintetalánazmen-
tettemeg,hogykijelentette:„Hatudtamvolna,hogyWetzlerszöknikészül,veleszöktem
volna,merttudom,hogyittsemmiegyébnemvárrám,csakahalál.”36 végül„rotpunkt”-
ot37 kapott,amiaztjelentette,hogymunkavégzéscíménsemhagyhattaelatábort.

Ami a szökésében motiválta, arról ezt mondta: „birkenauban olyan volt, mint a
pokolban.Atáborokkezdtekmegtelni,újakatnyitottak,akrematóriumokbólésagöd-
rökbőléjjel-nappal lángokcsaptak fel.láttam,hogy feltartóztathatatlanulközelegaz
egésztáborvége,ésnincsmirevárni.inkábbszökésközbenhalnimeg!Tudtam,hogy
ezazegyedüli lehetőség,denemtudtam,hogyanéshol találhatnék jószövetséges-
re.”38 AzőblokkjábanlakottAdamlužnickykápó,akinekakavicsbányaicsapatában
dolgozott írnokként egy lengyel zsidó, Czesław Mordowicz.39 Mivel rosin segített
lužnickynekszereznivalamit„kanadából”(azablokk,melybenatranszportokbólszár-
mazóholmittartották:pl.ruhákat,lábbelitstb.),ezmegígérteneki,hogysegítiaszö-
késben. rosin hangsúlyozta, hogy sem lužinsky, sema többi fogoly, akik segítették
őket,hogyakavicsbányábanelbújhassanak,nemvoltakzsidók.Aszökésbenéppena
máremlítettMordowiczlettatársa,aki1942ótavoltazoświęcimitáborban.40

rosinnakazonbannemvoltegyszerűmegszöknieatáborból,mertaWetzler–vrba
párosszökéseutánszigorúanfigyelték.szökésevégülnagyondrámaivolt,éssajátsza-
vai szerint így történt: „Megbeszéltük Mordowiczcsal, hogy szombaton szökünk, ez
talán1944.május27-éreesett,nagyonzaklatottvoltam,sabódébanarrakészültem,
hogykétalsónadrágotéskétingethúzokmagamra.(…)éppbefutottegynagymagyar
transzport, a fiúk a „kanadából” alkoholt hoztak, s hogy elnyomjamaz idegességet
megafeszültséget,ittambelőle.(…)blockführergoetzevoltszolgálatban.vittemneki
konzerveket,saztmondtam,hogyaszomszéd,b-ii-Ctáborbamagyarországirokonaim
érkeztek,skértem,hogyegypillanatraengedjenhozzájuk.goetzeeltetteakonzerve-
ket,segypapírraírtaföla29858-astetováltszámomat,aztígérve,hogykésőbbmajd

35 yadvashemArchive,jeruzsálem,p25/13.(Arosinnalvalóbeszélgetéste.kulkakészítette
1965/66-bancsehnyelven.AbeszélgetéssoránrosintanúvallomástteszWetzlerésvrba
1944-ésszökésénekelőkészítésérőlis.)

36 uo.,10.p.
37 pirospontot
38 yadvashemArchive,jeruzsálem,p25/13.(Arosinnalvalóbeszélgetéste.kulkakészítette

1965/66-bancsehnyelven.)11.p.
39 CzesławMordowicz 1919-ben született a lengyelországiMławban, s 2001-ben hunyt el a

kanadai Torontóban. 1942 decemberétől volt az auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor
foglya. Tábori rabszáma: 84216. A háború után pozsonyban élt, 1965-ben vándorolt ki
izraelbe.

40 yad vashem Archive, jeruzsálem, p 25/13. (A Mordowiczcsal való beszélgetést e. kulka
készítette1965/66-bancsehnyelven.)11.p.
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átenged.ámamikorkésőbbakapuhozindultam,danischállítottmeg,saztkérdezte:
»Wogehstduhin?«,41 ígyvisszakellettfordulnom.Aztánakövetkezőkísérletnélkétszer
isbelefutottamschwarzhubertáborparancsnokba, ígymegintvisszakelletttérnema
blokkba. Arra gondoltam, peches napom van, de Mordowiczcsel már meg voltam
beszélve,ezért ismétmegpróbáltam.goetzeottültmég,samikorátléptemakaput,
figyelmeztetett:»kommgleichzurück!«»sofortHerrblockführer«,42 biztosítottamőt,de
annyiraidegesésfigyelmetlenvoltam,hogyablokkoskarszalaggalmentemki,serre
csakútközbenjöttemrá,sismételővigyázatlanulazárokbahajítottam.”43

rosinésMordoviczlényegébenkihasználtákaztahelyzetet,hogyMagyarországról
érkeztektranszportok(tömegesen1942.május15-étől),ezértatáborbannagyvolta
zűrzavar,s1944.május27-énmegkezdhettékaszökésüket.44 rosinakavicsbányához
közeliWasserversorgungnál45 találkozottMordoviczcsal.ottvoltkiásvaa„bunker”.egy
1,20méterszélesés1métermagasgödörvolt, fafedéllel,aládúcolássalbiztosítva.
ebbeabunkerbamásztakle,alengyelfoglyokpedigkaviccsalbehánytákőket.körben
petróleummal kevert dohányt szórtak szét, a nyomkereső kutyák megtévesztésére.
ebbenahelyzetbenkellettvolnakitartaniukháromnaponát–akkorértekvolnavéget
aszökésükkelkapcsolatosszigorú intézkedések.ugyanazta „bunkert”használtáks
ugyanolyanmódon,mint előttük aWetzler–vrba páros.46 Az ilyen szökés elve abból
indultki,hogymiutánazssatáborbankihirdetiaszökevényekutáninyomozást,afog-
lyoktovábbraisatáborbanmaradtak,elrejtve.Abunkerbelihelyüketcsakaharmadik
naponhagyhattákvolnael,aszökevényfoglyokmiattkihirdetettnagyonszigorúóvin-
tézkedésekmúltával.rosinésMordowicztehátabunkerbenrejtőzött,svártákatábor-
szirénamegszólalását,melyaszigorúintézkedésekvégétjeleztevolna.47

Abunkerbenazonbannehézperceketéltekmeg.egyfelőltudták,hogyháromnapig
kellbennmaradniuk,mertaddigtartatáborbanakeresésükelsőfázisa,másfelőlnem
bírtákki.rosinszavaival:„Azabszemnemmentvolnabe.nagyonizgatottakvoltunk,
aszívünkvadulvert.deegyrenehezebbenjutottunklevegőhöz,úgytűnt,megfogunk
fulladni.Háromóránáthiábakerestünkszellőzőnyílást,ezértelkeseredettésveszélyes
dolograszántukelmagunkat.behúztukabunkerbejáratáttámasztódúcot.Abejáratot
fedősóderarejtekhelyünkbetolult,ésnagyoncsökkentetteabunkerunktérfogatát,de
valamivelkönnyebbvoltalélegzés.”48

41 „Hovámész?”
42 „gyorsangyerevissza!”„Azonnal,Herrblockführer”
43 yadvashemArchive,jeruzsálem,p25/13.(Arosinnalvalóbeszélgetéste.kulkakészítette

1965/66-bancsehnyelven.)12–13.p.
44 l.bővebben:Czech1989,786.p.
45 vízellátás
46 bővebbenl.kárný1992,167.p.
47 yad vashem Archive, jeruzsálem, p 25/13. (A Mordowiczcsal való beszélgetést e. kulka

készítette1965/66-bancsehnyelven.)1.p.
48 yadvashemArchive,jeruzsálem,p25/13.(Arosinnalvalóbeszélgetéste.kulkakészítette

1965/66-bancsehnyelven.)14.p.
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denembírtakháromnapigrejtvemaradni:„mármásnap,vasárnapestefeladtuk.
kezünk-lábunkelfásult,moccannisetudtunk.eldöntöttük,hogyabunkerunkbóllátszó
két őrtorony között átkúszunk. (…) Azon az estén szerencsénk volt. A rámpára több
vonatérkezettmagyarországitranszportokkal.Azegésztáborterületénnagyvoltafor-
galom,afelhajtás,mozdonysípoláshallatszott,kiabálás,zaj,kutyákcsaholása,ígyaz
őrtoronybanszolgálatosaknemhallottakminket,ahogyankúsztunk.(…)Abbanazidő-
ben,amikorabunkerünktőlmintegy400méterrelevőbirkenauihalálrámpatelevolta
transzportokkal,ésazss-ekkutyacsaholás,ütlegeléséskiabálásközbenazosztályo-
zottdeportáltakatakrematóriumokfeléterelték,miazellenkezőiránybanfutottunkki
abbólapokolból.”49

rosinleírásapontos.őésMordoviczfutottak,éskihasználtákaztahelyzetet,ami-
koratöbbieket(amagyarzsidókat)aszelekcióutánéppkészülteklegyilkolni.

eredetilegnemszlovákiábaakartakszökni,mertMordowiczlengyelországbólszár-
mazott.krakkóbaakartakmenni,mertatáborbanaztbeszélték,hogyavároshozköze-
li koncentrációs táborban partizánok vannak. átúszták a sol folyót, közben viszont
elvesztettékalábbelijüket.egyChelmeknevűvárosigjutottak,mintegy20kilométerre
atábortól.Csakéjjelhaladtak,napközbenpihentek.Amígazennivalójukkitartott,erdő-
benmentek,kerültéka lakott területeket.Csakharmadnap,egyerdei tanyánkértek
maguknaköregcipőtésegydarabkenyeret.körülbelül15kilométerrekrakkótólhírét
vették,hogyférfiakatfogdosnakmunkaszolgálatra,ígyeldöntötték,hogymegkeresika
partizánokat,ezazonbannemsikerültnekik.senkinembízottbennük,azemberek
gyanakodvaméregettékőket.végülaszlovákiábamenetelmellettdöntöttek.Akkori
helyzetüket nagyon világosan mutatja rosin tanúvallomása: „Minden reményünket
elvesztettük,ésatovábbigyalogláshozsemvolterőnk.Aztképzeltük,hogyhakijutunk
atáborból,akkor jódolgunk lesz!Mindenki,akitmegkérünkrá,segíteni fog.dekint
félelem lett rajtunk úrrá, láttuk, hogyminden sarokmögött veszély leselkedik, hogy
valaki elárul bennünket, hogy elfognak és visszavisznek a táborba. (…) Mikor este
összedugtukafejünketMordowiczcsal,bevallottukegymásnak,hogyatáborbantávol-
rólsemféltünkannyira,mintittkint,aszabadban.birkenaubanminttapasztaltfoglyok,
nyugodtabbanéltünk.Agondolatot,hogyhalál vár ránk,mármegszoktuk,ésennek
bekövetkeztét a lehető legtávolabbi határig kitoltuk. (…) kint azonban idegen volt a
világ.Tapasztalatokhíján,félveavilágosságtól,atértől,azemberektől,csakissötéttel
éreztükmagunkatbiztonságban.Azalelkesültség,hogysikerültmegszöknünk,éshogy
hírtviszünkavilágba,fokozatosan,fizikaierőnkfogyásávalarányosanelillant.”50

Mégvonatjegyetisvettekmaguknak.AvonatnowyTargfelémentzakopanéba,de
mivel megtelt, a tetőn ültek, s abban reménykedtek, hogy ott minden ellenőrzéstől
mentesülnek.nowyTargelőttleugrottakavonatról,stovábbgyaloghaladtak.Asínek
szerinttájékozódtak,svégülsikerültszlovákiábaérniük,mégpedig1944.június6-án,
aszövetségeseknormandiaipartraszállásanapján.egyeldobottgyufásdobozalapján
állapítottákmeg,hogymárszlovákiábanvannak.Ahivatalospropagandaáltal„rosin

49 uo.
50 uo.,16.p.
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deportáltzsidó,aszlovákokellensége”ígykommentáltaahatárátlépést:„letérdeltem,
ésmegcsókoltamszlovákszülőföldemet.Afélelemésabizonytalanságérzéselehullott
rólam.éreztem,hogyotthonvagyok,szabadonaszülőföldemen.Teljesenelfelejtettem,
hogy a fasiszta szlovákiáról van szó, ahol hlinkások51 és gárdisták uralkodnak.”52

rövidesen egy kocsmában mindkettejüket letartóztatták a szlovák csendőrök, és
Alsóapsán(nižnáApša)kihallgatták.Aztállították,hogyszlovákok,akiknémetországi
munkaszolgálatbólszöktekmeg.Féltekbevallani,hogyzsidók.estéreazonbanezt is
bevallották.eztkövetőenaszepesófalui(spiškástaráves)bíróságépületébeszállítot-
tákőket.Útközbentöbbszörkijelentettékacsendőröknek:„inkábblőjetekleminket,de
élvenemmegyünkátamásikoldalra.”53 Abíróságépületébenrosinészrevetteegy
ismerősét, a szinnai születésű juhás Aladárt. Aki lényegében megmentette őket.
Tanácsáraaztvallották,hogyfaluzózsidók,akikaranyatmegvalutátvásárolnakfel.A
helyizsidóktólkaptakfejenkénthárom-háromdollárt,hogyacsendőrökmegtalálhas-
sáknáluk.ennekamegváltozotthelyzetüknekmegfelelőena liptószentmiklósipénz-
ügyőrségreszállítottákőketmint„valutacsempészőket”.ideiglenesenmégkésmárkra
iselszállítottákőket.vonattaltértekvisszaliptószentmiklósra,sottazállomásonleg-
nagyobbmeglepetésükrevrbátésWetzlertpillantottákmeg,akikahelyizsidóöregott-
honbanlaktak.Mégpárnapotbörtönbenkelletttölteniük,amígahelyizsidóhitközség
kifizettehelyettükabüntetést.Abörtönbőlvalószabadulásukutánmindkettenagleich
családnállaktak.54

rövidesenelőadtáktörténetüketahelyizsidóhitközségnek.őkatörténetetnagy
vonalakbanmárismertékWetzlertőlésvrbától.liptószentmiklósbafelutaztakhozzá-
jukapozsonyizsidóközpontképviselői,kamilkrasňanskýésoskarneumann.55 rosin,
elbeszéléseszerint,kiegészítettevrbaésWetzlervallomásátazokkalaz információk-
kal,melyeket1944áprilisautánszereztek,tehátfőlegamagyarországizsidókdepor-
tálásának kérdéskörét érintették, amitWetzler és vrba nem ismerhetett. Hasonlóan
nyilatkozottMordowiczis:„ezajegyzőkönyvtöbbmintötoldalvolt,mertazérintettek,
krasňanskývalazélenelsősorbanFredésrudl56 tanúvallomásánakhitelességétellen-
őrizték,ésjelentésünkalapjánújraírtákazegészvallomástazalapoktól.”57

51 értsd:aHlinka-féleszlováknéppárttagjai.
52 uo.,17.p.
53 uo.,19.p.
54 uo.,20–21.p.
55 érdekes, hogy neumann a könyvében nem említi rosint és Mordowiczot. vö. neumann

1956.,denememlítiőketArongrünhutsem(vö.grünhut2015).Ajeruzsálemiyadvashem
levéltárban fellelhetőkamilkrasňanskývallomása.yadvashemArchive, jeruzsálem, fond
Testimonies, diaries andMemoirs Collection, 033.3995 (krasňanský vallomását e. kulka
rögzítette.)

56 értsd:AlfrédWetzlerésrudolfvrba
57 yad vashem Archive, jeruzsálem, p 25/13. (A Mordowiczcsal való beszélgetést e. kulka

készítette1965/66-bancsehnyelven.)5.p.
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ArosinésMordowiczáltalijelentésbőlmáracsakaWetzlerésvrbaáltalivallomás
kiegészítésemaradtfenn.58 ezaz1944áprilisaésmájusaközöttiidőszakban(teháta
Wetzlerésvrbaszökéseutáni) írja leazauschwitz-birkenauikoncentrációstáborbeli
állapotokat.szóesikbenneagörög,francia,hollandéslengyelzsidóktranszportjairól.
Franciaországi „árja” foglyok érkezéséről is hírt adtak. Megemlítették, hogy jött egy
transzportTerezínbőlis.sőt,HeinrichHimmlermájusilátogatásátisleírták.nemfelej-
tették el lejegyezni az oświęcimi parancsnokok nevét sem: Aumayer, schwarzhuber,
Weiss,Hartenstein,Hösséskramer.

AMagyarországróldeportált zsidókat illetően ígyvallottak: „1944.május10-én
érkezettbirkenaubaazelső,magyarzsidókbólállótranszport.59 Többségükbudapes-
tibörtönökbőlszármazott,másokatazutcánvagyazállomásokonfogdostakössze.
Anőkköztvolt:ruthlorant,Micilorant,ruthQuasztler,ireneroth,barnaFuchs.A
transzportot az auschwitzi és birkenaui táborba a szokásos módon továbbították
(kopaszranyírva,tetováltszámmalstb.).Aférfiaka186 000-esszámtólvoltakszá-
mozva,anőketanőitáborbavezényelték.Mintegy600férfit,akikközülolyan150
lehetett45és60évközötti,birkenaubavittek,aholkülönfélemunkacsoportokba
osztottákőket.Atöbbiekoświęcimbenmaradtak,aholabunagyárbandolgoztak.Az
ebbőla transzportból valókatéletbenhagyták, sközülüksenkit semutasítottak–
mint szokás szerint – a krematóriumba. A képeslapokra, melyeket megírhattak,
címükkéntaztkellettfeltüntetni,hogyWaldsee.Május15-éntöbbtranszportisérke-
zett Magyarországról birkenauba.60 naponta mintegy 14-15  000 zsidó. A vasutat,
melyatáborbólakrematóriumbavezetett,nagygyorsanbefejezték,azezredek(ere-
detilegrotten,értsdkommandók–e.n.)éjjel-nappaldolgoztakazon,hogyatransz-
portokat egyenest a krematóriumokhoz szállíthassák. ezeknek a transzportoknak
csakmintegy10százalékátfogadtabeatábor,atöbbieketazonnalelgázosítottákés
elégették.sohaazelőtt,birkenau létrejötteótanemgázosítottakelennyi zsidót.A
sonderkommandót 600 tagúra kellett kibővíteni, két-három napmúlva pedig 800
tagúra(ezeketakorábbanérkezettmagyarzsidókbólverbuválták).AzAfräumungs-
kommando létszáma is bővült, 150-ről 700-ra. Három krematórium üzemelt éjjel-
nappal,anegyediketezidőtájtjavították,smivelakrematóriumokbefogadóképes-
ségenemvoltelégségesennagy,30méterhosszúés15méterszélesárkokatástak
birkenwaldban(mintakrematóriumokelőtti időben),amelyekbenéjjel-nappalholt-
testeket égettek. Tehát a »megsemmisítés kapacitása« csaknem korlátlan volt.
Azokatamagyarzsidókat,akikéletbenmaradtak(mintegy10százalék),nemsorol-
tákbeatábornormálisjegyzékébe,nohakopaszokvoltaksrabruhátkaptak,deteto-
válvanemvoltak.Atáboregyönállórészében,aCszekcióbanhelyeztékelőket,s
később a német birodalom más koncentrációs táboraiban helyezték el őket:
buchenwaldban, Mauthausenben, grossrosenben, Flossenburgban, sachsen-
hausenban stb. A nőket ideiglenesen a »cigánytáborban« szállásolták el, különálló

58 AWetzler–vrba-jelentésrőlbővebbenl.Wetler2009,276–311.p.
59 bővebbenl.pl.gaško2014,65–67.p.
60 bővebbenl.pl.Hilberg1990,886–918.p.
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blokkokban, s csak később szállították őket elmáshová. A szlovákiából származó
zsidólányokatmegtettékablokkokvezetőinek(blockälteste–e.n.).Azelsőmagyar-
országi transzportokat a következő városokból indították: Munkács, nagyszőlős,
nyíregyháza, ungvár, Huszt, kassa, beregszász, Máramarossziget, nagyberezna.
Akikatúlélőkköztvoltak:robertéservinWaizen,stark,ehrenreich,katz,Chaim.Az
utóbbi kettőtmáráthelyezték.AWaizen testvérek szüleit elgázosították.Amagyar
zsidók transzportjai fölötti személyes felügyeletet az egykori parancsnok,
»Hauptsturmbannführer« Höss61 végezte, aki folyton oświęcim és budapest között
ingázott. Az idő tájt birkenau parancsnoka Höss egykori szárnysegéde, »Haupt-
sturmführer«kramervolt.”62

rosinazauschwitz-birkenauikoncentrációstáborrólésazsidókipariméretűlegyil-
kolásáról szóló információk jelentőségét így látta: „vrba könyve azonban egészében
véveigaz,kivéveazt,hogymindenkitelfelejtmegemlíteni,smindenérdemetmagának
tulajdonít.nekünkvalamennyiünknek,akikugyanazzalaszándékkalszöktünkmeg,a
világ informálását szolgáló oświęcimi jegyzőkönyveket illetően egyforma részesedé-
sünkésérdemünkvan.”63

rosinazonbanarraisfelhívjaafigyelmet,hogyszlovákiábanazemberektöbbsége,
akiknekazauschwitz-birkenauikoncentrációstáborrólmeséltek,atörténteketfenntar-
tással fogadta. „Azelsőhatásaz volt, hogymindenkimegrendült. „»ezborzasztó«–
mondtamindenki.deaztánvizsgálgatnikezdtek,kételkedni,snohamindenpótlólagos
kérdésükreaprólékos,számukranehezen felfogható részletekkel válaszoltunk,bizal-
matlanokmaradtak.ebbenamegsemmisítőtáborokbólérkezőlevelezőlapokésleve-
lekiserősítettékőket.ezekalevelekegyrecsakérkeztek,nagymennyiségben1944-
ben is és birkenauból is. (…) A levelek nem közvetlenül jártak, hanem a zsidó
központon64 keresztül,sezértisnagyobbvoltahitelük.egyetlenlevélbensemvoltszó
arról,amirőlmibeszéltünk,legalábbisnemegyértelműen,ésarejtélyeshangúlevele-
ketmindenkimáskéntértelmezte.”65

Akésőbbiekbenazsidóközpontképviselőitörődtekvelük,biztosítottákszámukra
azún.árjairatokat(rosinŠtefanroháčkéntkapottújidentitást),kaptakzsidószületési
anyakönyvi kivonatot is, melyet a ruhájukba varrva hordtak magukkal. rendszeres
anyagitámogatástiskaptak.Mindanégyszökevénytpozsonybaszállították.

61 rudolfFranzFerdinandHöss(1900–1947).1940–1943közöttss-obersturmbannführer,az
auschwitzikonventrációstáborparancsnoka,1944májusátóljúliusáigismétatáborbanvolt,
hogy bebiztosítsa a magyarországi zsidók legyilkolásának zavartalan lefolyását. A háború
utánelítéltékslengyelországbankivégezték.

62 josefkramer(1906–1945).Anatzweiler-stutthofi,azauschwitz-birkenauiésabergen-belse-
nikoncentrációstáborokparancsnoka.Abergen-belseniperbenelítéltékéskivégezték.

63 yadvashemArchive,jeruzsálem,p25/13.(Arosinnalvalóbeszélgetéste.kulkakészítette
1965/66-bancsehnyelven.)

64 Ústredňažidov–1940szeptemberébenhoztáklétre.Mindenszlovákiaizsidónaktagjának
kellettlennie.bővebbenl.Hradská2012;Hradská2003;Hradská2009.

65 yad vashem Archive, jeruzsálem, p 25/13. (A Mordowiczcsal való beszélgetést e. kulka
készítette1965/66-bancsehnyelven.)24.p.
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1944 júniusában sor került a szökevények képviselői és a vatikán képviselője
közöttitalálkozásra.Mordowiczésvrbakb.1944.június20-án66 találkozottapozsony-
szentgyörgyikolostorbanavatikánképviselőjével.67 Mordowiczaztállította,hogyatalál-
kozást a zsidó központból kamil krasňanský közvetítette.68 ugyanő szerint a
liptószentmiklóson rosinnal együtt tett tanúvallomásukat tartalmazó jegyzőkönyvet
megkaptaMsgr.giuseppeburzio,akipápaifutárkéntmutatkozottbe.69 Maiismerete-
ink szerintmeg kell jegyezni, hogyMordowicz e téren tévedett. A kolostorbanMsgr.
MarioMartilottitalálkozottvelük.70

Mordowiczmagárólatalálkozóróleztmondta:„szóvalmindeninformáció,minden
szórendkívülnagyhatássalvoltrá,sabeszédünketcsakazzalszakítottameg,hogy
számunkramintélődokumentumokszámáramindentmegkelltennie,ésmegistesz
azért,hogymegőrizzenbennünketminttörténelmitanúkatajövőszámára,akiketmeg
kellismernieazegészvilágnak.(…)Apapoksorsárakérdezettrá,mertelmagyaráztuk
neki,hogynemcsakazsidóságéletérőlvoltszó,hanemmásnemzetekérőlis,éshang-
súlyoztuk,amintaztsejtettemis,hogyszámáraezleszalegérdekesebb,apapoksor-
sáról,amirőlavilágegyáltalánsemmitsemtudott.sazthiszem,ezhatottráteljesen
felkavaróan,mertezenapontonfélbeszakítottaabeszélgetésünket,mertannyirarosz-
szullett,hogyazthittük(…)elájul.”71

vallomásábanMordowiczkitértarrais,milyenszerepevoltvrbánakavatikánikép-
viselővel folytatottbeszélgetésükben.eztmondta: „számomranagyonkínos, főlega
könyveelolvasásaután,melybencsakisasajátérdemeitemeliki,éssenkitsememlít
megebbenamitevékenységünkben.(…)úgyszinténamiapápainunciussalvalótár-
gyalást illeti,megsememlítengem,minthaottsem lettemvolna,sezt rossznéven
veszem. (…)rudolfakkoréppcsak19évesvolt, fiatalvolt,ésebbőla fiatalságából
eredt,amitsokesetbenészrevehettünk,acsaknemgyerekesviselkedése,nemszeret-

66 vallomásábanMordowiczazidőpontotjúliuselsőtíznapjárateszi.bővebbenl.yadvashem
Archive, jeruzsálem, p 25/13. (A Mordowiczcsal való beszélgetést e. kulka készítette
1965/66-bancsehnyelven.)4.p.

67 bővebbenl.kárný1992,170.p.
68 vallomásábankrasňanskýaztállította,hogytolmácskéntjelenvoltMikulášHolländeris,aki-

neknevétsenkisememlíti.bővebbenl.yadvashemArchive,jeruzsálem,fondTestimonies,
diariesandMemoirsCollection,033.3995(krasňanskývallomásáte.kulkarögzítette).

69 Msgr.giuseppeburzio1940és1945közöttpozsonybantevékenykedettmintavatikándip-
lomáciaiügyvivője

70 vrbaszerintMarioMartilottivoltjelen.bővebbenl.vrba1997,369.p.Miroslavkárnýcseh
történészszinténaztállítja,hogyMartilotti voltaz.kárnýegyvatikánidokumentumgyűjte-
ményadatairahivatkozik:Actesetdocumentsdusaintsiégerelatifsalasecondeguerre
Mondiale.vol.10.vaticano,1980,204.p.l.kárný1992,170.p.vallomásábankrasňanský
aztállította,hogynemburzióvaltalálkoztak.bővebbenl.yadvashemArchive,jeruzsálem,
fond Testimonies, diaries and Memoirs Collection, 033.3995 (krasňanský vallomását e.
kulkarögzítette).8.p.

71 yad vashem Archive, jeruzsálem, p 25/13. (A Mordowiczcsal való beszélgetést e. kulka
készítette1965/66-bancsehnyelven.)2.,6..p.
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nékbelemenniarészletekbe,denemvoltésnemislehetettolyanaktív,amilyennek
magátakönyvébenlefesti.(…)Atárgyalásalattisinkábbpasszívvolt,mintaktív.”72

TalálkozottvelükMichaeldovWeissmandel73 nyitrairabbiis,akilejegyezteatörté-
netüketserrőljelentéstküldöttsvájcbaésTörökországba.(vrba1997,369.p.)

AWetzler–vrba-jelentéstkiegészítettékazokkalazadatokkal,melyekkelMordowicz
és rosin szolgált a magyarországi transzportokról, valamint jerzy Tabeau lengyel
őrnagyadataival,selküldtékjaromírkopeckýcsehszlovákdiplomatának,74 akitovábbí-
tottaalondoniemigránskormánynak.75 eztkövetőenajelentéseljutottazusA-bais.
nemcsakakormányképviselőiismerhettékmeg,hanemazújságírókis.svájcbanés
azusA-bancikkekjelentekmegazauschwitz-birkenauikoncentrációstáborról.(kárný
1992,176–179.p.)

Mordowiczaztismegemlíti,hogy1944augusztusában–aszlováknemzetifelkelés
előtt–Wetzlerrelegyüttnyitránjártak,aholWetzlertestvérelakott,sottFredcsaládjá-
valegyüttkét-háromnapigavárbanrejtőztek,aholazérsek(karolkmeťko)székhelye
is volt. Mordowicz szerint átadták az érseknek azt a jelentésüket, melyet előzőleg
burzioismegkapotttőlük.76

MordowiczazidőtájtWetzlerrel,rosinnalésvrbávalegyütt,valamintrosinbarát-
jával, ondriášsal, aki csendőr volt, pozsonyban lakott. ondriáš, noha csendőr volt,
mindegyiküketsegítette.Mordowiczerrőlígyvallott:„MivelFreddelközöslakásbanlak-
tam,rudolfésArnoštpedigalbérletben,mindvalamennyienhamisiratokkal.Azőhely-
zetükvalamivelkönnyebbvolt,mertabbanalakásbanlakottalbérlőkéntarendőrség
egyakkori alkalmazottja,ondriáš, akiugyanonnanszármazott, ahonnanrosin.eza
rendőrsegítetteőket,s tartottaahátát,aholcsakkellett. (…)nagyonbarátságosés
hűségesvolt,s főlegArnoštotsegítette,svégül,miutánrudoapartizánokközéállt,
engempedigletartóztattak,egymásikhelyreköltözöttvelealbérletbe.”77

72 yad vashem Archive, jeruzsálem, p 25/13. (A Mordowiczcsal való beszélgetést e. kulka
készítette1965/66-bancsehnyelven.)6–7.p.Mordowicznakezekreazállításairavrbacsak
könyvének1997-esangolkiadásábanreagált:„ididnotmentionedMordowiczatallbecause
atthetimeofitswriting(1963)ilivedinengland,havingleftcommunistCzechoslovakiain
1958. Mordowicz at that time still lived in bratislava under the neo-stalinist regime go
Antonin novotny. To publicly describe in england a close connection betweenmyself and
Mordowiczmighthavecausedhimproblems,includingaccusationsofhavingbeena»vatican
spy«or»closelyconnected«withtheexiledhereticr.vrba.“bővebbenl.vrba1997,368.p.
nohaMordowiczkanadábanélt,vrbávalegyszersemtalálkozott.

73 ChaimMichaeldovWeissmandel(1903–1957)–ortodoxnyitrairabbi,azún.Munkacsoport
(pracovnáskupina)jelentősképviselője;acsoportzsidókatigyekezettmegmenteniadepor-
tálásokelől.

74 vojenskýústředníarchivpraha,fondo–os.–jaroslavkopecký,kartón2,signatúra23.
75 bővebbenl.kárný1992,168–174.p.;kopecký1999,152–156.p.
76 yad vashem Archive, jeruzsálem, p 25/13. (A Mordowiczcsal való beszélgetést e. kulka

készítette1965/66-bancsehnyelven.)kárnýszerintburziomár1944májusábanmegkapta
ajelentést,deazavatikánbacsaköthónapmúlvajutott.vö.kárný1992,170.p.

77 uo.,10.p.
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Aszlováknemzetifelkeléskitöréseutániidőbenkülönváltakútjaik.Azsidóközpont
képviselőitovábbmárnemtörődhettekvelük.MegindultadeportálásokAloisbrunner
által levezényelt második hulláma a szeredi gyűjtőtáborból.78 vrba nagyszombatba
távozott,aholazanyjaélt,későbbapartizánokhozcsatlakozott,scsakkéthónapeltel-
téveltértvisszapozsonyba.Wetzleranyitraitestvéréhezköltözött.

Mordowiczot letartóztatták,mertapalaceétterembenWetzlersógornőjévelült,s
gyanússávált,hogyzsidónőveltársalog.Megpróbáltugyanelmenekülni,deagárdis-
tákelfogták,sletartóztatásakorúgymegverték,hogyaHgparancsnokságáraeszmé-
letlenül került. jozef vozár hallgatta ki, aki korábban a szeredi zsidó munkatábor
parancsnokavolt.Akihallgatássoránazthitték,hogyszovjetügynök,mertnemtudott
jólszlovákul.Agárdistákakihallgatásasoránisbántalmazták:„Azokraakérdésekre,
hogy kivel találkozgattam, hol laktam, hol tartózkodtam, végig nemleges válaszokat
adtam,teháthogyseholsemlaktam,senkivelsemtalálkoztamstb.,ezértnagyonsok
kegyetlenütéstkaptam.Úgyösszevertek,hogymagavozárnyújtottfelémegytükröt,
hogyan nézek ki, s azt mondta, az egy óra alatt legalább tizenkétszer elájultam.”79
Mordowiczmindenekelőttarraügyelt,hogyrosintbenemártsa.végülbevallotta,hogy
zsidó,deaztállította,hogy szlovákiai. Anadrágjábavarrva volt okmányaarról, hogy
kolomanAltmann-nakhívjákéslőcsérőlszármazik.vozárazonbannemhittneki.

későbbátadtákagestapónak.Mordowiczmegértette,hogycsakugyannagybajban
van.„(…)rámparancsoltak,hogyvetkőzzekmeztelenre.ezvoltmindennekabetetőzé-
se:atetováltszámomleukoplaszttalvoltátragasztva.igyekeztemúgyállni,hogynetűn-
jönfelajobbkaromalja,németreváltottam,sazthangsúlyoztam,hogyegyszerűzsidó
vagyok.”80 Aleukoplaszttalátragasztotttetováltszámotagestapósoknemvettékészre.

évekmúltánMordowicz nem tudta pontosanmegmondani, hol vették őrizetbe s
mikor szállították át szeredre.Megemlítette viszont, hogy akkortájt pozsonyban sok
zsidó lakost letartóztattak. Csak feltételezhetem, hogy erre valamikor szeptember
végénkerülhetettsor,amikorispozsonybanszéleskörűzsidóellenesrazziáttartottak.81
A szeredi táborban azt mondta a zsidóknak, hogy „innen mindenki számára csak
oświęcimbavezetút”.82 Megpróbáltatásaiadeportálóvagonbanisfolytatódtak.„Még
mindigizoláltanbekerültemegyvagonba,denemtudtam,hovátartatranszport.Azt
beszélték, hogy Wiener neustadtba. ez 1944 októberében volt, a felkelés után.
szörnyűállapotbanvoltam:lelkileg,testileg,morálisankimerülve,nemvoltaméletké-
pes.Avonatbanmégazutolsóerőmbőlarra figyelmeztettematöbbieket,hogyhová
megyatranszport,hogynemhihetnekanémeteknek,mertahalálbamegyünk–de

78 bővebbenl.Hlavinka–nižňanský2009;Hlavinka–nižňanský–ragač2010,50–80.p.
79 yad vashem Archive, jeruzsálem, p 25/13. (A Mordowiczcsal való beszélgetést e. kulka

készítette1965/66-bancsehnyelven.)12–14.p.
80 uo.,16.p.
81 A razziára 1944. szeptember 28-áról 29-ére virradóan került sor. bővebben l. Hlavinka–

nižňanský2009,105–106.p.
82 yad vashem Archive, jeruzsálem, p 25/13. (A Mordowiczcsal való beszélgetést e. kulka

készítette1965/66-bancsehnyelven.)18–19.p.
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rámvetettékmagukat,ütlegeltek,asajátjaim.(…)egyrecsakaztismételgettem,hogy
ahalálbamegyünk,meneküljön,akitud,sehhezhajlandóvagyokutatmutatni.vertek,
rugdostak,feküdtemeszméletlenül,élőhalottvoltam.”83

Úgydöntött,hogyazauschwitzikoncentrációstáborbanarámpán,aholaszelekció
zajlik,rávetimagátegyss-re,kitépiapisztolyát,smiutánlelövi,magávalisvégez.de
szerencséjevolt,mertarámpánegyrivnei lengyelfogoly84 felismerteéssegítettneki
elrejtőzni.Mégaszámátisáttetoválták,hogyazss-ekneismerhessékfel.

Mordowiczakkorihelyzetétjólszemléltetikszavai:„Atetoválásközbenszörnyűfáj-
dalmatéreztem,deatestinemvoltolyanelviselhetetlen,mintamorális.Azéletemmár
nemérdekelt,deabbasemtudtambeletörődni,amitörténtvelem.ezrosszabbvolt,
minthalikvidáltakvolna.Hatalmasmorálissebkéntéltemmeg,snemtudtamvelemit
kezdeni.Hanemlettekvolnasegítőim,akkorszámomrasokkaljobblettvolnaminden,
mintamiarámpánsutánatörtént.”85

lengyelbarátaiakoncentrációstáborbólelintézték,hogyaközéahatvanszlovákiai
zsidó közé kerüljön, akiket sziléziába szállítottak, a frýdlanti munkatáborba, ahol a
schubertüzembendolgozott.ottérteafelszabadításis.

rosinpozsonyimegmenekülésétnagybanbefolyásoltaszlovákosztálytársa,amár
említettjozefondriáš,akipozsonybanrendőrkéntszolgált.rosintanúvallomásaalap-
jánsikeresauschwitziszökésétkövetőentalálkoztakpozsonyban.ondriášfelismerte,
amikorleszálltavillamosról,sezekkelaszavakkalüdvözölte:„álljmeg,álljmeg,mit
menekülsz,mint valami zsidó?”Az idő tájtrosinvrbával együtt a pozsonyiMatičná
utcában lakott albérletben.86 egy idő múlva az albérlet harmadik szobájába éppen
ondriášköltözöttbe.Akkormégnemtudta,hogyrosinauschwitziszökevény.rosina
háborúutánitanúvallomásábaneztmondta:„Aztmondtamneki,hogyMagyarországról
jövök,ésŠtefanroháčnévreszólnakahamispapírjaim.87 neménvoltamazegyedüli,
akiígyélt,ondriášnaktöbbzsidóvédenceisvolt.”88

Magarosinekkéntjellemezteondriášt:„Hűségesbarátvolt,megbízható,semmivel
seméreztette,hogyaterhérevolnék,ígyaztánkésőbb,afelkelés89 kezdeténnagyobb
lakásba költöztünk, melyen ez a névtábla állt: jozef ondriáš, rendőrségi inspektor.

83 uo.,19.p.
84 vallomásaidejénMordowiczmárnememlékezettazilletőnevére.
85 yad vashem Archive, jeruzsálem, p 25/13. (A Mordowiczcsal való beszélgetést e. kulka

készítette1965/66-bancsehnyelven.)21.p.
86 yadvashemArchive,jeruzsálem,p25/13.(Arosinnalvalóbeszélgetéste.kulkakészítette

1965/66-bancsehnyelven).26.p.
87 ezeketadokumentumokat,azún.árjapapírokat(értsd:olyandokumentumokat,melyekazt

igazolták,hogyszlovákéskeresztény)mindanégyszökevényszámáraazsidóhitközségbiz-
tosítottabe.

88 yadvashemArchive,jeruzsálem,p25/13.(Arosinnalvalóbeszélgetéste.kulkakészítette
1965/66-bancsehnyelven).26.p.

89 értsd:aszlováknemzetifelkelés(1944.augusztus–október)
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gyakran eszembe jutott, milyen veszélynek tette ki magát.”90 Így aztán rosin még
nagyobbbiztonságbanérezhettemagát.Csaknehezenvoltelképzelhető,hogyarend-
őrségvagyaHlinkagárdavéletlenüléppaztalakástakarnáellenőrizni,aholrendőr
lakik.rosin végül elmondtaondriášnakazt is, hogy koncentrációs táborból szökött.
rosintanúvallomásaannyiévelteltévelisnagyoncivilnek,egyszerűnekhat.Másfelől
az ilyen információk kiszivárgása a felkelés utánmindkettejük életébe került volna.
nemcsak rosin, a zsidó, a koncentrációs tábori szökevény élete volt veszélyben,
hanemszlovák„segítőjéé”is.

Arról, hogy mit mondott rosin ondriášnak, a tanúvallomásában ez áll: „Tudod,
jožko,énmegszöktem,detenemtudod,honnan.naés?–csodálkozott.Azoświęcimi
koncentrációstáborbólszöktemmeg,ésakezemenezaszámafogolyregisztrációs
száma.Tudod,hogyezmit jelent?Hamegtalálnakbennünket, téged isésengem is
lelőnek,mindenfélekérdezősködésnélkül.erreő(értsd:ondriáš–e.n.)ígyfelelt:ne
féljsemmit,ezmégjobbígy.Amígengemlátsz,semmitsefélj!”91

Annakellenére,hogyondriáštisztábanvoltahelyzetkomolyságával,továbbsegítet-
terosint.sőtaztkövetőenis,hogyrosinnalegyüttszemtanúivoltakannak,amikora
Hg pozsonyban letartóztatott egy zsidót. rosin tanúvallomása szerint később,
1944/45telénnemcsakkülönféleigazolásokkalsegítette,melyekszükségesekvoltak
atúléléshezvagyazutazáshoz,hanemMordowiczcsal,vrbávalésWetzlerrelisössze-
ismerkedett,akiktöbbszörismegszálltaknála.Aszökevényekrőlsemmitnemárultel.
Mitöbb,aŠtefanroháčálnevűrosinnakmunkahelyetszerzett.

rosinmegmenekülésének történeteazonban tragikusanvégződött.1945áprilisá-
banafrontpozsonyhozközeledett,smegkezdődtekavörösHadseregésanácikatona-
ságközöttiutolsóharcok.rosintanúvallomásaszerintakkormárondriášnégytovábbi
egykorifoglyotésszökevénytsegített.Aharcoksoránalakásukközelébenegyszovjet
katonaissebesüléstszenvedett.deatörténetvégénekelmeséléséthagyjukközvetlen
rosinra:„ondriášsalegyüttkimentünkésbehúztukalakásba(mármintaszovjetkato-
nát–e.n.).bekötöztükéskimentünk.Asebesültoroszkiáltott:Adjatokvizet!indultam
vízért,deakkoregykatonarámszólt:nemenj,lőnek.Mirefeljožko:–énnemfélek.
elindult, s ahogy a külső ajtóhoz ért, három lövést kapott, s ott helyben meghalt.
lementem,demársemmitsemtehettem.Azelsőgondolatomazvolt,hogynekemkel-
lettvolnaelesnemhelyette.”92 ondriášezzelaszlovákoknakabbaacsoportjábakerült,
akikazsidópolgártársaiknaksegítségetnyújtva,meghaltakesegítségközben.93

rosin és Mordowicz bátor szökése, mondhatni, hőstette, már 1944-ben lehetővé
tette,hogyazauschwitz-birkenauikoncentrációstáborbólértesüléseketlehetettkapnia
zsidóklegyilkolásáról.ezWetzlerésvrbajelentésénekfolytatásaésalátámasztásavolt.

90 yadvashemArchive,jeruzsálem,p25/13.(Arosinnalvalóbeszélgetéste.kulkakészítette
1965/66-bancsehnyelven).26.p.

91 yadvashemArchive,jeruzsálem,p25/13.(Arosinnalvalóbeszélgetéste.kulkakészítette
1965/66-bancsehnyelven).26–27.p.

92 uo.,28.p.
93 bővebbenl.nižňanský2010,52–54.p.;snopko–žiak2008,12–25.p.
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ennekakétjelentésnekajelentőségeabbanállt,hogybárkorábbrólisvoltakismeretek
azsidóknácikáltalilegyilkolásáról,ebbenazesetbenakoncentrációstáborműködésé-
nek rendszerét is leírták.leírtákmagátakoncentrációs tábort,azegyes részlegeinek
működését,azépületeket,atáborműködésénekésőrzésénekszerkezetét.Megmagya-
ráztákafoglyokkategorizációját,arabszámokrendszerét,leírtákafoglyokmindennapi
életét.pontosanbeszámoltakazegészrendszerről:akoncentrációstáborbaérkezéstől,
arámpántörténőszelekciónátalelövéstőlagázkamrákig.ilyenmódonlényegébenleír-
tákazexterminációsmechanizmust,illetveaziparimértékűgyilkolásmódszerét.

Aszövetségesekazonbannem tudtákkihasználniezeketa jelentéseketarra,hogy
nyomástgyakoroljanakanácinémetországra,hogyeztafolyamatotállítsákle.rosinés
Mordowiczjelentése,illetvemárWetzlerésvrbajelentésenemállítottaleamagyarorszá-
gizsidóképpenfolyamatbanlevődeportálását.94 Máraz1944.áprilisvégiWetzler–vrba-
jelentéstislefordítottákéseljuttattákbudapestreis.95 Ajelentéstamagyarzsidóságkép-
viselőjének, dr. kasztner rezsőnek96 kellett megkapnia, a már említett kamil
krasňanskýtól.97 krasňanskýszerintMagyarországonmásokismegkapták.98 randolphl.
brahamamerikaitörténészszerintajelentéstcsak1944júniusánakmásikfelébenkezd-
tékterjeszteni.(braham1981,712.p.;braham2004;braham2014)

Amagyarországizsidókdeportálásaittehátezekajelentéseknemtudtákleállítani.
deeznemajelentésekhibájavolt.Tettük:aszökésésatanúvallomásokilyenértelem-
bensemkérdőjelezhetőmeg.Azilyentervetvalakimásnakkellettvolnamegvalósíta-
nia.Mintemlítettem,ajelentéstkülönbözőzsidószervezetekenkívülmegkaptáknagy-
britanniaésazusAképviselőiis,valamintalondoniemigrációbanfelállítottcsehszlo-
vákkormányésavatikánis.Magyarországonazemlítettkasztnerúgydöntött,hogytár-
gyalásba kezd Adolf eichmann ss-obersturmbannführerrel, hogy legalább valakiket
megmenthessen.kasztnertkellenehibáztatnunkazért,hogynemtetttöbbet?Hiszen
ajúliuselejitárgyalásokon,amagyarországideportálásokleállításaelőttsemHorthy,
semsztójaymeg sememlítettékveesenmayernak, a nácinémetország képviselőjé-
nek,hogytudomásukvolnailyenjelentésekről.(Hilberg1990,916–918.p.)

kettejükautentikusjelentésemáigpéldaértékűésjelentőskorabelidokumentum,
melyszembenállmindenféle,aholokausztot,illetveazauschwitzikoncentrációstábor-
banelkövetettgyilkosságokatkétségbevonórevizionistatendenciákkal.

94 bővebbenl.gaško2014;kárný1992;Świebocki1991.
95 kárný1992,169.p.
96 rudolf(rezső)kastner(kasztner)–(1906–1957)zsidó-magyarújságíróésügyvéd.egyike

volta(va´adanévenisemlegetett)segélyező-ésmentőbizottságképviselőinek.Amagyaror-
szági zsidók deportálásának idején (1944. május–július) Adolf eichmann ss-
obersturmbannführerrel egyezkedett kb. 1700 zsidó elengedéséről, akiket svájcba akart
menekíteni.ezsikerültisneki.Aháborúutánanácikkalvalókollaborációvádjávalillették.
Meggyilkolták.

97 bővebben l. yad vashem Archive, jeruzsálem, fond Testemonies, diaries and Memoirs
Collection,033.3995(krasňanskývallomásáte.kulkarögzítette).7–8.p.

98 említettbeszélgetésébenkrasňanskýaztállította,hogyaWetzler–vrba-jelentéstmegkapta
HorthyMiklósésserédijusztiniánérsekis.uo.,8.p.
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eduArd nižňAnský
THe esCApe oF ArnoŠT rosin And CzesłAW MordoWiCz FroM THe AusCHWiTz–birkenAu
ConCenTrATion CAMp To slovAkiA in 1944. An ATTeMpT For prevenTion oF THe jeWs
deporTATion FroM HungAry in 1944

There were two couples of jewish people who managed to escape from the
Auschwitz–birkenauconcentrationcamp,allthefourhadsuccessfullymanaged
to get to slovakia in 1944. The story of AlfrédWetzler andrudof vrba is well
known.but,onthecontrary,theescapeofrosinandMordowiczisforthewide
audience, inessence,unknown.ThefleeingoftheslovakArnoštrosinandthe
polishCzesławMordowicztogetherwasnotonlyanattempttochangetheirfate,
but they alsowanted to let theworld know how the killer Auschwitz–birkenau
concentration camp operates. They believed that the information they shared
couldterminatethedeportationofjewsfromHungaryin1944.buttheirreports
couldnothaltthetragedy.
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sipos lászló
Aromakérdésmegoldásátcélzóstratégiák

1945–1969között

lászló sipos
strategiesAimedatresolvingtheromaQuestionbetween1945and1969

keywords:romamigration,forcedlabourcamp,discriminatorymeasures,assimilationistaspirations

bevezetés

jelentanulmánybanazzalfoglalkozom,hogyanalakultaromákkalkapcsolatosállami
politikaavoltCsehszlovákiaésamaiszlovákiaterületénamásodikvilágháborúutáni
időszakban,1945–1969között.ennekkapcsánmegpróbálokrámutatniazokraadisz-
kriminatívintézkedésekreésnegatívpolitikaimechanizmusokra,amelyekatotalitárius
rezsimalattajelzettidőszakbanazállamiszerveknekaromákkalszembenipolitikáját
jellemezték. A vizsgált időszakban hozott kormányzati intézkedések és statisztikák
elemzéseésösszevetésealapjánkönnyenmegcáfolhatóakahazairomákkalkapcso-
latostévesnézetek.Aközvetlenülaháborúutániidőszaktényeinek,apolitikaiszerep-
lők attitűdjeinek, nézeteinek, a romákkal szembeni intézkedéseknek a felidézésével
megelőzhetőekazokazegyszerűsítőkövetkeztetések,amelyekcéljaacsehésszlovák
kormányszerveknekafelelősségalólifelmentése.Aromákesetébenebbenazidőszak-
banrendkívülfontosszerepevoltazállamipolitikának,valamintavezetőrétegmaga-
tartásának,sfeltételezhető,hogyezatöbbikisebbségnélnagyobbmértékbenbefolyá-
soltaaromáktársadalmihelyzetét,fejlődését.

Aszocialistaállamelsődlegestörekvéseazetnikailaghomogéntársadalomkialakí-
tásavolt,eznemcsakacsehekésszlovákokközöttiviszonyban,hanemaszlovákoknak
a magyar, ruszin/ukrán és sajátos módon a roma nemzeti kisebbséggel szembeni
viszonyábanismegnyilvánult(sikora2008).Aromákszociálisésgazdaságifejletlensé-
gükmiattaszocializmusidőszakábanatársadalomszámáragazdasági,főlegazonban
ideológiaiproblémátjelentettek,smintakommunistaállamszociálispolitikájánbelüli
legnagyobbteherretekintettekrájuk.Mivelnemfeleltekmegaszocialistaideológiakri-
tériumainak,azállamnemismerteelőketnemzetiségként,kulturáliséletüketkorlátoz-
ta, szervezeteiket nem fogadta el a romákhivatalos politikai képviseleteként annak
ellenére, hogy az 1948-as Alkotmány a többi nemzetiséghez tartozó személyeket
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egyenrangúállampolgárkéntismerteel.1 ezekapolitikailépésekszámosromakisebb-
ségi vezetőben, dea romákbanáltalában is aggodalmat keltettek: attól féltek, hogy
asszimiláljákőket.Az1948–1989közöttiidőszakbanmegvoltugyanaz„igyekezet”a
„romakérdés”megoldására,ámebbenemvontákbearomákat,akiketakérdéskeze-
léseténylegesenérintette.nemmeglepőtehát,hogyaromakérdéskezelésénekilyen
módja nem volt alkalmas a romák társadalmi-kulturális integrálására, s a romák e
folyamatban passzívak maradtak (kotvanová–szép–Šebesta 2003). A totalitárius
rezsimnekaromakérdéshezvalóilyenviszonyulásaafőokaaromakisebbségjelenlegi
társadalmiésmoráliselmaradottságának(Mann1996).ebbenatanulmánybanaszo-
cialistaállamnakaromákkalszemben1945és1969közöttalkalmazott,afasisztafaj-
elméletből táplálkozó, a romákés a többi állampolgár közötti szociális különbségek
kiegyenlítésétcélzófőbbintézkedéseivelfoglalkozom.Avizsgáltidőszakotaromamig-
rációésaz1945utánlétesültkényszermunkatáborokidőszakára,akényszermunkatá-
borok létezésének időszakát pedig további háromszakaszra osztottam: az első sza-
kasztazi.szlovákállamfennállásaidején(pontosabban1941–1944között)létesült
internáló- ésmunkatáborok, amásodik szakaszt az1945–1948közötti időszakban
létrehozottkényszermunkatáborok,aharmadikszakasztpedigaz1948és1953közöt-
ti időszakképviseli.Azinternáló-ésmunkatáborokatalaposabbannemvizsgáltam,s
nemiselemeztem,elsősorbanamásodikvilágháborúutánlétesítettkényszermunka-
táborokkalfoglalkoztambehatóbban.

Az1945utániromamigráció

AjelenlegiCsehországterületéncsaknéhányszázromaéltetúlamásodikvilágháborút.
AjelenlegCsehországbanélőromáknagyrészetöbbhullámbanszlovákiábóltelepültbe.
Azelső,szervezetlenmigrációshullámbanelsősorbankelet-szlovákiairomákérkezteka
csehiparvárosokba,anémetekáltalelhagyotttelepülésekre.Főkéntamezőgazdaságban
az állami birtokokon, iparvállalatoknál és az építőiparban helyezkedtek el, elsősorban
olyanmunkákat végeztek,amelyeketmásokelutasítottak.Abetelepülő romákállandó
lakoskéntnemvoltakkívánatosaksemahatárvidéken,semafővárosban,prágában,de
másvárosokbansem,ezakésőbbikormányzatijavaslatokbanistükröződött.ezértvető-
döttfela„cigánykérdés”országosszintűkezelésénekazigénye.Aproblémátazonbanaz
okozta,hogyavilágháborúutánijogszabályokamárlétezőkorábbidiszkriminatívintéz-
kedéseksorábailleszkedtek.eztigazoljaabelügyiMegbízottiHivatal1945-benkiadott
rendeletea„Cigányokviszonyainakrendezéséről”,amelybenmegjelennekazadottkor-
szakdiszkriminatív tendenciáiésakorábbi romaellenes intézkedések–a romaputrik

1 Anemzetekésnemzetiségekfejlődésénekmarxistaelméleteszerintaromáksajátterülettel
nem rendelkező, belsőlegdifferenciált, diaszpóraként élő, anemzetté válásperspektívája
nélkülietnikaicsoport,ezértanemzetiségjogiéspolitikaistátuszáranemtarthattakigényt.
1968-banugyanengedélyeztékaszlovákiaiésCsehországiromák-Cigányokszövetségének,
mintkulturálisszervezetnekatevékenységét,aromakisebbségképviselőinekaromáknem-
zetiségként való elismerése iránti igényét az állami szervek azonban nem akceptálták
(kotvanová–szép–Šebesta2003).
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eltávolításaaközutakközeléből,aromákeltávolításaatelepülésekbelterületéről,kény-
szermunkatáborokbahurcolásukstb.(jurová1993,17–27.p.).

romákaszocialista„kényszermunkatáborokban”

nemhelytállóakazokafeltételezések,amelyekszerintamásodikvilágháborútkövető-
enakényszermunkatáborokmegszűntek,illetveilyeneknemléteztek.Azokamódsze-
rek,ahogyanavilágháborúutánahatóságokmunkatáborokba„irányították”azembe-
reket,semmibensemkülönböztekavilágháborússzlovákállammódszereitől.Azintéz-
kedésekközöttcsakformáliskülönbségvolt:háromkülönbözőrezsimbenhoztákőket.
Azelsőaz1.szlovákállam fennállásának időszakára (pontosabban1941–1944-re)
esett,amásodikaz1945–1948közötti,aharmadikpedig1948-tól1953májusáig
tartóidőszakvolt.Avilágháborússzlovákállamidejénakényszermunkatáborokfelál-
lításának indítéka az akkori rezsimmel ideológiai vagy egyéb okokból konfliktusba
kerültszemélyek,acsaládjukkalszembenikötelezettségeiketnemteljesítők,illetvea
rémhírterjesztők(ún.politikai felforgatóelemek)munkaerejénekakihasználásavolt.
Megkell azonbanemlíteni,hogyamunkatáborokbaküldöttállampolgárok többsége
romavolt,tehátazakkoripolitikaivezetésrészérőlezaromakérdésátfogómegoldásá-
nakminősült;atáborokbannapirendszerességgelelőfordultatestifenyítés.

Terjedelmi okokból nembocsátkozomakényszermunkatáborokháromszakaszá-
nakrészleteselemzésébe:kihagyomazinternáló-ésmunkatáborokat,ésmélyebben
csakamásodikvilágháborúutániidőszakkalfoglalkozom.

Többfőokraisvisszavezethető,miérthoztáklétreújraszlovákiábanmár1945-ben
ezeketatáborokat.Afőokaháborúbanmegsemmisültgazdaságújjáépítéséhezszük-
ségesmunkaerőakuthiányavolt,amunkaerőpótlássalkapcsolatbanezértnagyelvá-
rások voltak. A táborok létesítésének további oka a „szociálisan és politikailag nem
konform”személyekátnevelésérevalótörekvésvolt.ekétcélösszekapcsolásaazon-
banagyakorlatbannemváltbe.

A világháborúutánszlovákia területénazelsőmunkatáborokaszlováknemzeti
Tanács1945.augusztus23-ánhozott105/1945.rendeletealapján(atovábbiakban:
„százötös rendelet”) létesültek.Az i.szlovákállamalattésa2.világháborúutánaz
aszociális elemekkel szemben alkalmazott eljárás közötti hasonlóság szembetűnő:
mindkétesetbenamunkávaltörténőátnevelésselindokoltákakényszermunkatábor-
ba„irányítást”mintbüntetést.Anemzetitanácsirendelethatályát24hónapbanállapí-
tottákmeg, végrehajtásával a nemkívánatos személyeknek a társadalomból történő
hatékony eltávolítását kívánták elérni, egyúttal ezek a személyekmunkaerejükkel a
háborúskárokatszenvedettszlovákiaújjáépítésétszolgálták.Atáborlakókazújjáépí-
tésbensegédkeztek,elsősorbanvasútihidakfelújításán,útépítéseken,folyószabályo-
zásokon,városokésfalvakújjáépítésén,szénbányákbandolgoztak.

Aszázötösrendeletértelmébennemcsakbíróságihatározatalapjánítéltekembe-
reketkényszermunkára.Abíróságiítéletmellőzésétazzalindokolták,hogyszükségvan
atársadalmilagkülönösenveszélyesszemélyekkelvalóleszámolásmeggyorsítására.A
kényszermunkatáborbatörténődeportáláshozelegendővolt,haarendeletbenfelso-
rolttényállásokvalamelyikétészlelőállampolgáraztahatóságoknakvagyabiztonsági
szerveknekjelentette(varinský2004).
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A kényszermunkatáborba deportáltak anyagilag nem voltak motiváltak, ugyanis
1945decemberéigpénzbeli ellenszolgáltatásnélküldolgoztak,akkoranőtlen/haja-
donésgyermektelenszemélyekszámáraazállamanettófizetésegyharmadánakmeg-
felelő,azegyéstöbbeltartottgyermekkelrendelkezőkszámáraanettófizetéskéthar-
madánakmegfelelőmunkadíjat ítéltmeg.A táborokbanazokkalaszemélyekkelvolt
probléma, akiket az anyagi juttatások nem motiváltak. elsősorban nemi vagy más
betegséggelfertőzöttemberekrőlvoltszó(ún.egyébaszociáliselemek),azilyendepor-
táltaknemhoztakanyagihasznot,sőtinkábbmegterheltékazállamiköltségvetést.A
kényszermunkánakanemzetgazdaságragyakoroltpozitívhatásatekintetébenezérta
gazdaságieredményeklényegeseneltértekazelvárttól.Ígypl.1948-banatáboroküze-
meltetésére854 532csehszlovákkoronátfordítottak,viszontabevételcsak613 811
korona volt. sikertelenek voltak a deportáltak átnevelésére irányuló kísérletek is: a
helyzetjelentésekszerintcsakadeportáltak45%-aminősültátneveltnek.2

Miutánbefejeztetevékenységétadeportálásokróldöntőkülönbizottság,1947ápri-
lisa után a „százötös rendelet” hatályánakmegszűnésemiatt adminisztratív döntés
alapjánnemlehetettállampolgárokat ilyentáborokbaküldeni,ezcsakbírósági ítélet
alapjánvoltlehetséges.Azelítéltekkörébefasisztabűnözők,megszállók,árulókéskol-
laboránsoktartoztak(varinský2004).

Akényszermunkatáborokharmadikszakasza1948.október25-énakényszermun-
katáborok létesítéséről rendelkező 247/1948. törvény elfogadásával kezdődött. Az
említettjogszabályalapjánakényszermunkatáborba„irányítandó”személyekethárom
(a,b,c)csoportbasorolták.Azelső„a”csoportbaa18–60éves,testilegésszellemileg
épmunkakerülőszemélyektartoztak.Amásodik„b”csoportota231/1948.törvény,a
feketekereskedelemellenifellépésrőlszóló15/1947.törvény,akétévestervvédelmé-
ről szóló27/1947. törvényésazállamosított vállalatokvédelméről szóló165/1947.
törvényalapján jogerősenelítéltszemélyekalkották.Aharmadik„c”csoportbaazok
kerültek,akikszabálysértéstkövettekel,vagymegsértettékazállamhatárjogosulatlan
átlépéseelleniintézkedésekrőlszóló107/1947.törvényt.

A szlovákiai kényszermunkatáborok létezésénekmásodik és harmadik szakaszá-
ban1945–1948között17,illetve18munkatáborműködött,közülük1948-bannégyet
munkaalakulattáalakítottakát.Azakkorrezsimidőközbentudatosította,hogyaromák
munkatáborbadeportálása,illetveazoktatás-ésalakáspolitikabüntetőintézkedések-
kelnemoldhatómeg.1949-benatotalitáriusrendszerasszimilációspolitikávalésa
faji diszkrimináció formáinak felszámolásával próbálta elérni a társadalmi változást.
bár a szocialista törvényességmegtartásának elvét hangsúlyozták, a romákat nem
sajátosetnikumként,hanem„cigányszármazásúállampolgárként”,sajátostársadalmi-
gazdaságicsoportkéntkezelték(varinský2004).

Avázoltproblémamegoldásairányábatettnéhánysikertelenkísérletutánazilleté-
kesekabelügyiMegbízottiHivataláltal1952márciusábankiadott iránymutatásban
láttákamegoldásilehetőséget.Aziránymutatásacigányszármazásúszemélyekhely-
zetének rendezését célozta, ennek révén kívánták a roma lakosság asszimilációját

2 A szlovák belügyminisztérium lőcsei levéltára, Mv sr v levoči, e – 5, i. č. 28, škat. 4.
Štatistickéspracovanievýsledkovprácetáborovnútenejprácenaslovenskuzarok1949.
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elérni. elsősorban a romamunkanélküliség kezelésére törekedtek. Az iránymutatás
végrehajtásáértanemzetibizottságokfeleltek,ámanagyszámúromalakossággalren-
delkezőrégiókbanobjektívokokmiatt (azegészségügyiellátáshiányosságai,aroma
gyermekekoktatásávalkapcsolatosproblémák)aziránymutatásbólkövetkezőfelada-
tokteljesítése–avázoltproblémáksúlyosságamiatt–lehetetlenvolt.Azemlítettjog-
szabályvégrehajtásasoránsorkerültazelsőtelepekésputrikfelszámolására,azille-
tékesek megfelelő eszközöket kerestek a szociálisan hátrányos helyzetű családok
támogatására, így öreg, üres házakat kerestek számukra, ezekmegvásárlásához az
államtámogatástnyújtott(jurová1992).

A88/1950.törvényhatályonkívülhelyezteakényszermunkatáborokrólrendelkező
247/1948. törvényt; a törvény értelmében1950. augusztus 1-jével befejezték tevé-
kenységüketamunkatáborokbairányításrólhatározókerületibizottságok,skompeten-
ciáikatabíróiésügyészibüntetőbizottságokvettékát.Atáborokathivatalosan1952.
december31-évelszüntettékmeg,ekkorátmenetijavító-nevelőintézményialakulattá
(egységgé)neveztékátőket(janák–jirásek1991,14.p.).

Atáborbaküldöttszemélyeketfokozatosanszabadonengedték.1953.március15-
énmegszűntazutolsószlovákiaikényszermunkatábor(Tnpruskov),1954.február15-
énpedigazutolsócsehországimunkatáborzártbe(Tnpbrno).Aszlovákiaikényszer-
munkatáborokba1948–1953között8240személytdeportáltak(sivoš2001,543.p.).
Ahiányosésrendezetlenlevéltárianyagmiattnemállapíthatómeg,mennyirefelelmeg
a valóságnak ez a szám, a hozzáférhető anyagokban ugyanis eltérő és egymásnak
ellentmondó adatokat találunk. 1957 júniusában a Csehszlovák kommunista párt
központibizottságána„cigánykérdés”megoldásábabevontvalamennyiminisztérium
képviselőinek részvételével tanácskozást tartottak, ahol megállapították, hogy a
romákkalszembenivalamennyiintézkedéssikertelenségénekazokaaromákvándor-
lása(Šebesta2002).

Aromáktársadalmiintegrációjánakkezelése1958–1965között

ACsehszlovákkommunistapártvezetésenemjutottegyezségreabban,hogya„roma-
kérdést”etnikaivagyszociáliskérdéskéntkezeljék-e.1958-bankezdődöttaprobléma
megoldásánakelsőszakasza,sezzelkapcsolatbanvetődöttfelönállóromatelepülé-
seklétrehozásánakagondolata.

ACsehszlovákkommunistapártközpontibizottságaaproblémakezelésétegyha-
tározattalkezdte(Acigánylakosságközöttimunkáról,1958.április8.),ebbenezolvas-
ható:„vándorlóvagyféligletelepedettéletmódotfolytatószemélyek–bárnépidemok-
ratikusrendszerünkbenelsőalkalommalélhetnekegyenrangúszabadállampolgárként
–gyakranvisszaélnekazállamunkbannekikbiztosítottelőnyökkel,vonakodnakalkal-
mazkodnianormális,letelepedettéletmódhoz,amelyetazállamanyagi,kulturálisés
egészségügyitérennyújtazállampolgároknak.ezazállapotnemcsakavándorlóésa
félig letelepedett csoportok számára, hanem a vándorló csoportok által fenyegetett
egyéblakosságszámáraistarthatatlan,éselvárják,hogyezenahelyzetenegyértelmű-
enjavítsunk.”ehatározatcéljavilágosvolt:aromákbeolvasztásaatöbbségitársada-
lomba (azaz következetes irányított asszimiláció). Az illetékesek abból a feltevésből
indultakki,hogyaromákrosszszociálishelyzeteahagyományoséletmódfenntartásá-
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nakazeredménye,ésaztállították,hogyatöbbségitársadaloméletmódjánakelsajátí-
tásatársadalmiintegrációjukszükségesfeltétele(Haišman1999).

Ahatározattovábberősítettearomákelszigeteltségét,elutasítottaaromaköznyelv
(standard vagy irodalmi nyelvváltozat) és irodalom kialakítására, cigány iskolák és
cigánytannyelvűosztályoklétrehozásárairányulótörekvéseket.Ahatározatszellemé-
benfogadtákelavándorlóéletmódotfolytatószemélyekletelepítésérőlszóló74/1958.
törvényt.szabadságvesztésterhealatt(atörvény3.§-a)eszemélyekszámáramegtil-
tották a vándorló életmódot, ezért a nemzeti bizottságok számára kötelességként
fogalmaztákmegazt,hogynyújtsanaksegítségeteszemélyeknek(aromáknak)abban,
hogyáttérjeneka letelepedettéletmódra.A törvénymegalkotói részéről képmutatás
volt,hogyatörvényszövegébennincsegyértelműutalásarra,hogyavándorlóéletmó-
dotfolytató(oláh)cigányokellenirányul.

A vázoltproblémamegoldásánakelsőszakaszábanelsősorban is szükségesvolt
összeírniaromákat,aztkövetőenlakástésmunkátkellettszámukrabiztosítani,egyút-
talennekazeljárásnakakeretébenelkoboztáktőlükalovakatésaszekerekkerekét.
Az1959. február3–6.közöttanemzetibizottságokáltalmegvalósítottösszeírás („a
nomád és félnomád személyek összeírása”) adatai főleg a romák vándorlása és a
magasszületésiaránymiattpontatlanokvoltak.Anemzetibizottságok tagjainomád
személyként 46  500 személyt írtak össze (szlovákiában 27  933 személyt, ebből
14 070fő15évesnélidősebb,13 863fő15évesnélfiatalabbvolt),ezateljesroma
kisebbséglétszámánakcsakanyolcszázalékátképezte.

Azeredetitervszerintazállamilakáspolitikakeretébenaromákszámáracsaládi
házakatépítettekvolna,eztazonbanelvetették,ugyanisafelsőbbállamiszervekelőre
figyelmeztettekaromákindokolatlanésrendkívülielőnybenrészesítésénekveszélyei-
re,egyrésztazállamiköltségvetésre,másrésztpedigatöbbségilakosságvéleményére
valótekintettel(sokanarramutattakrá,hogyszámosföldművescsaládsemlakottjobb
körülményekközött,mintaromák).Aszegregáltromacsoportoklakhatásiésfoglalkoz-
tatásiproblémáitamagánerőslakásépítésbenésabányákbatörténőmunkaerő-tobor-
zással kívántákmegoldani. e tervmegvalósításaazonban lehetetlen volt, anemzeti
bizottságokugyanissemlakást,semmunkátnemtudtakbiztosítaniaromákszámára.

Tény,hogynemvolteléghelyvalamennyinomádéletmódotélőromaletelepítésére,
továbbáatörvénynemcsakaszabadmozgásésaszabadlakhelyváltoztatásalapvető
jogátsértette,hanemmegvalósíthatatlanésirreálisisvolt.Másrésztviszontmegkell
jegyeznünk,hogyavándorlástolerálásavalóbanazextrémszegénység,azemberhez
méltatlan,esetlegtisztességtelenéletmódtolerálásátisjelentettevolna(víšek1999).

irreálisakvoltakazokazelképzelésekis,amelyekszerintavándorcigányoktólelvet-
tékvolnaésintézetbenhelyeztékvolnaelagyermekeket,valamintirreálisnakbizonyul-
takafelnőttromákírástudatlanságánakfelszámolásárakitűzötthatáridőkis.Mivelaz
állam nem tudott számukra lakásról gondoskodni, átmenetileg leselejtezett vasúti
kocsikbanhelyeztékelőket.Havalakinekesetleglakástutaltakki,vagyromaépíttető
építésiengedélytkapott,azilyenépítkezéscsakafalvakszélénvagyújonnankialakí-
tottkülönutcákbankezdődhetettmeg,ezáltalaromákfokozatosanújraatelepülések
szélére szorultak, ami továbberősítette társadalmi szegregációjukat. Azemlített tör-
vényvégrehajtásávalvéglegesenmegszűntazoláhcigányokvándorlása(jurová1993,
52–67.p.;Haišman1999;jurová2002,56–64.p.).
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A vándorlás felszámolásával azonbannemszűntekmega romákkal kapcsolatos
szociáliséstársadalmiproblémák.Azelfogadottjogireformokkeretébenkezelhetetlen
problémák arra sarkallták a kormányzati szerveket, hogy új koncepció kidolgozását
mérlegeljék.A romakérdéskezelésénekebbenaszakaszábansikernekminősíthető,
hogyakormányzatiintézkedésekkapcsán„sok”románaksikerültszakképesítéstsze-
reznie,illetvesikerültlakásproblémájátmegoldania(Haišman1999,156–171.p.).

„Anagytömegbenélőromákszétszórásánakéselköltöztetésénekkon-
cepciója”–1965–1969

1965-benazállamiszervekerőteljesebbenkezdtekhatniaromalakosságra,ennek
eszköze a romák szétköltöztetésének koncepciója volt. A bizonyos településeken
koncentrálódóromalakosságmáshelyreköltöztetéseaszociálisésgazdaságiprob-
lémákmegoldását célozta, ámaz említett koncepció a romák irányított erőszakos
asszimilálására irányuló korábbi kormányzati intézkedések folytatása volt, amely
lehetővétettearomalakosságmanipulálását,alapvetőpolgáriésszabadságjogaik
megsértését.Mivelmindenkorábbiintézkedésfőlegazonbukottmeg,hogyaromák
elsősorbankelet-szlovákiábanélteknagytömegben,aproblémakezelésénekmin-
dentovábbimódjaabbanállt,hogyazilyentelepülésekrőlmódszeresenelköltöztes-
sékaromalakosságot.Amódszereketmáraz1965.október13-i502/1965.számú
kormányhatározat rögzítette. ennek értelmében olyan országos kormánybizottság
alakult, amelynek feladata a felszámolásra ítélt roma telepek és putrik számának
megállapításavolt(Turčinová1970).

A koncepció részleteinek kidolgozásához a kormánybizottságnak szüksége volt a
romalakosságszámánakfeltérképezésére.Az1966–1968közöttvégrehajtottössze-
írásszerintszlovákiában165ezerromaélt,ezaztjelentette,hogyaz1947-esállapot-
hoz képest megkétszereződött az ehhez az etnikumhoz tartozó személyek száma;
kilencvenezerfőakelet-szlovákiaikerületbenélt(jurová1992).

Azemlítetthatározatértelmébenelsőlépésben611romatelepet,6800putritszá-
moltakfel,s lakhatástbiztosítottak8200romacsaládnak,mintegy52 500személy-
nek.Amásodikhelyenálltaromagyermekekbeiskolázása(a117/1966.törvényértel-
mébenszankcionálásislehetségesvolt),scsakaharmadikhelyresoroltákamunka-
képes roma férfiakmunkába állítását; 1967-ben 100munkaképes korú roma férfi
közül75,9%-otsikerültfoglalkoztatni(jurová2002).

A szigorúan szervezett szétszórás és elköltöztetés keretében – amely „kötelező,
ugyanakkorönkéntesisvolt”(jurová1993)–mintegy14ezerszlovákiairoma(2177
romacsalád)költözöttCsehországba.Azönkéntességetúgyértelmezték,hogyaroma
családokkötelesekvoltakakijelöltjárásbaköltözni,függetlenülattól,milyenekvoltak
arokonikapcsolataikésegyébéletkörülményeiklakóhelyükön.Aromaállampolgárok
szervezetlen és szükségtelen elköltöztetése nem kívánatos migrációnak minősült
(Haišman1977).ACharta77szerint:„Adottjárásbanélőcigányszármazásúcsehszlo-
vákállampolgár– és kizárólag faji származására való tekintettel – ameghatározott
ütemtervszerintakijelöltjárásbavagykerületbe(sehovamáshova)voltkötelesköltöz-
ni.Haalakóhelyeszerintijárásnakún.partnerjárástjelöltekki,csakodaköltözhetett,
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mégakkoris,haolyanjárásbaszeretettvolnaköltözni,aholrokonaivoltak,vagyállás-
lehetőségkínálkozottszámára”(Charta1990).

kerületiésjárásiszinten9900család(mintegy63ezerszemély)változtatottlakó-
helyet,akövetkezőháromévbentovábbi70ezerromakövetteőket.Azoknakacsalá-
doknakaszámára,akikamellettdöntöttek,hogyatelepenmaradnak,kutakatlétesí-
tettek,biztosítottákazalapvetőhigiéniaifeltételeket,bekötőutatépítettekatelephez,
néhány telepet rákötöttek a villamos hálózatra, és közvilágítást is kaptak. Az állam
ezzelkapcsolatosköltségei571,7milliókoronáttettekki.

A kormányhatározatot számos járásbanaz állami hivatalnokokmásképpenértel-
mezték,mint ahogyan azt a kormánybizottság eredetileg gondolta. számos esetben
megsértették a kijelölt járásokra vonatkozómegegyezéseket, roma családokat más
járásokba küldtek, s akadt példa arra is, hogy egyes cseh járásokból visszatértek a
romacsaládok,közöttükolyanokis,akikmárottnéhányévetledolgoztak,ésvoltlaká-
sukis(jurová1993).

Agyakorlataztmutatta,hogyakoncepciótúlságosanisbonyolultvoltahhoz,hogy
meglehessenvalósítani:máraköltözésésalakáskiutalásisszámosproblémátvetett
fel.Azilyenlakásokkiutalásakorkonfliktusokalakultakkiahelyitöbbségilakossággal.
Akoncepciókeretébensikertelennekmutatkozottaromákátneveléseésaszocialista
társadalmi képnek megfelelő akkulturációjuk mint cél (jurová 1993). A koncepció
sikertelenségét a cigány lakosságot érintő kérdésekkel foglalkozó kormánybizottság-
nak a 384/1968. kormányhatározattal történt megszüntetése is igazolta (vašečka
2000).

Aromalakosságszétköltöztetésétésirányítottasszimilációjátcélzópolitikátelső-
kéntaszövetségikormányvontavisszaegy1970-eshatározatában,kétévvelkésőbb
szlovákiábanismegtörténtez.Akoncepcióvisszavonásávalvéglegesenmegszűnteka
szlovákésacsehhatóságokközöttiviták,akárcsakaroma lakosságasszimilációját
célzókísérletek,amelyekegyúttalaromáksúlyosszociálisproblémáinakmegoldására
tettkísérletekisvoltak(víšek1999).

Az asszimilációs elképzelések elsősorban azértmondtak csődöt,mert a politika
nemvettefigyelembeaz„emberitényezőt”,aromákmentális,pszichológiai,szociális
éskulturálissajátosságait,értékorientációjukat,a többségi lakossággalvalóegyütté-
lésreadott válaszaikat. A többségi lakosságba valókényszerűbeolvadás folyamatos
erőltetésearomákpozitívénképénekfokozatosleépüléséhez,aszemélyesmotiváció
elvesztéséhez,fásultsághozvezetett(Mann1996).

befejezés

Akormányzatiintézkedésekéseszközökelemzéseelsősorbanarramutatottrá,hogya
romakérdésmegoldásával kapcsolatosközpolitikaalakulása,a romák integrálása,a
romákésatöbbségitársadalomegyüttélésévelkapcsolatosproblémákraadandómeg-
felelőválaszokkeresésemindatárgyaltkérdéskörbonyolultságát,többrétegűségétés
nagyfokúérzékenységéttükrözi.

bár az 1945–1969 közötti időszakban megváltozott a romákkal szembeni kor-
mányzatimagatartás, ez csaka politika és az ideológiamegváltozásábannyilvánult
meg.Atotalitáriusrezsimaromaetnikumállampolgáriéspolitikaijogaivalkapcsolatos
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nézeteketdeformálta,velükszembennagyrésztdiszkriminatívéselnyomópolitikátfoly-
tatott.Aromakérdésnekaz1948utánitotalitáriusrezsimrejellemzőkezeléseazegyik
főokaaromákjelenlegiszociálisésgazdaságihelyzetének,alacsonyetnikaiönazonos-
ságánakésnemutolsósorbanaromakisebbséggelszembeninagyfokútöbbségitávol-
ságtartásnak(Mann1996).

végezetülmegállapíthatjuk,hogyazúgynevezettromakérdéstsemmilyenhatározat
vagy intézkedés sem javította, az illetékesek nem találtak semmilyen megoldást a
romákintegrálására,snemsikerültazonosítaniazokatazindikátorokatsem,amelyek
segítségévelaszegregációbólkivezetőútmegtalálhatólettvolna.
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lászló sipos
sTrATegies AiMed AT resolving THe roMA QuesTion beTWeen 1945And 1969

inthispaper, idealwithhowthestatepolicyontheromadevelopedafterthe
secondWorldWar,between1945and1969intheformerCzechoslovakiaandin
what is now slovakia. in this connection, i try to point out the discriminatory
measures and negative political mechanisms against the roma that
characterizedthepoliciesof thestateauthoritiesunderthetotalitarianregime,
during theperiod indicated.bywayofanalysisandcomparisonof government
measuresandstatisticstakenduringtheinvestigationperiod,misperceptionson
domesticromacaneasilybe rebutted.recalling the facts fromthe immediate
postwaryears,theattitudesandviewsofthepoliticalactors,andthemeasures
taken against the roma, we can avoid all simplistic conclusions aiming at
exempting theCzechandslovakgovernmental authorities from liability. in this
period, government policy, and the attitudes of the elites played an extremely
importantroleespeciallyinthecaseoftheroma,anditcanbeassumedthatthis
influenced their social situation and development more than that of other
minorities.
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CserniCskó isTván–konTrA Miklós

Határtalanításamagyarnyelvészetben

isTván CserniCskó—Miklós konTrA
recognitionoftheContactvarietiesofHungarianaslegitimate

keywords:Hungarianasapluricentriclanguage,traditional(purist)languagecultivation,post-1990sociolin-
guistic research, dictionaries and corpora “legitimizing” of the contact varieties of Hungarian used in
Hungary’sneighboringcountries

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén 2017. május 10-én a külső Tagok
Fórumát„AzAkadémiaazintegráltmagyartudományosközösségszolgálatában”átfo-
gócímmelrendeztékmeg.Az„Aranyjános-díjasokamagyar–magyaregyüttműködése-
kért” című részben egy-egy határon túli előadó tartott előadást a háromnagy tudo-
mányterületről,sezekhezkapcsolódottegy-egymagyarországikutatópartnerrövidrefe-
rátuma.AzalábbiakbanCsernicskóistvánelőadásánakszerkesztettszövegétközöljük
(1–5.)éskontraMiklóshozzászólását(6.)

***

Ahatártalanításkifejezésazokatanyelvészeti–elsősorbanlexikológiai,lexikográfiaiés
korpusznyelvészeti–munkálatokatjelenti,melyeknekcéljaaz,hogyazújonnankészülő
vagyátdolgozottnyelvészetikiadványokbanjelentőségüknekmegfelelőmértékbenjelen-
jenekmegamagyarnyelvhatárontúliváltozatai,azazacímükszerinta„magyar”nyelvet
vagyannakvalamelyrészrendszerétbemutatókiadványok(szótárak,számítógépesprog-
ramok,névtárak,nyelvtanok,nyelvhasználati,stilisztikaikézikönyvekstb.)címükkelössz-
hangbannecsupánamagyarországimagyarnyelvvelfoglalkozzanak,hanemazegyete-
mesmagyarnyelvvel,amelyamagyarországimagyarnyelvváltozatokonkívülmagábafog-
laljaahatárontúlimagyarbeszélőközösségekáltalbeszéltnyelvváltozatokatis(kolláth
2005,benő–péntekszerk.2011,271–396.p.).Ahatártalanításnakrészeazis,hogya
Magyarországonkívülélőmilliókmagyarnyelvhasználatátleíró,elemzőkutatásokered-
ményeitazegynyelvűmagyarországimagyarokkörébenisismertessük.

1. Mamártriviálisnakhatazamegállapítás,hogyahatárontúlimagyarközösségek
nemhomogének.Aszomszédosországokbanélőmagyarokegyrészeabszolútmagyar
többségűtelepülésenél,másrészeazonbannem(Tátrai2017).vannakpéldául,akik
szórványközösségbenélnek,aholamagyarokaránya10%alattmarad,ámamagyarok
száma(jóval)100főfölöttvan.ittrendszerintvanmagyarintézményrendszer:iskola,
sajtó; ezek jellemzően városi közösségek. A szórványban élő személyek azok, akik
olyantelepülésenélnek,aholamagyarokaránya10%alatti,éslélekszámukis100fő
alattvan,sáltalábanhiányzikalokális„magyar”világisaközvetlenközelben(1.ábra).
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1. ábra.Amagyarlaktatelepüléseketnikaitérszerkezetenégyországban(%)

Forrás:gyurgyík–Horváth–kiss2010,90.p.

báregynyelvűmagyarországiakgyakranmégmasemértik,miértbeszélnekkicsitmás-
kéntahatárontúlimagyarok,mintők,atöbbnyelvűnyelvikörnyezetnektermészetesen
megvannakakövetkezményei.Azalábbiakbanezekbőlmutatunkbenéhányat.

2. AMagyarországgal szomszédosországokbanélőmagyaroknyelvhasználatára irá-
nyuló,az1990-esévekbenkiteljesedőkutatásokegyik fő,mamár talán triviálisnak
hatótanulságaazvolt,hogyakét-vagytöbbnyelvűségkörülményeiközöttélő,akét-
nyelvűségilyenvagyolyanfokánállómagyaroknyelvhasználatanemteljesenazonos
sem az egynyelvű magyarországi magyarok, sem az egynyelvű többségi szlovákok,
románok,szerbek,ukránoknyelvhasználatával.MindenMagyarországgalszomszédos
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országbanélőmagyarközösségreérvényespéldául,hogyamagánélethezkapcsolódó
helyzetekbenmagasamagyar,ellenbenalacsonyazállamnyelvelőfordulása,ésfordít-
va:ahivatalos,államiszférábansokkalmagasabbaránybanvanjelenatöbbséginyelv,
mintamagyar.A2.ábránazttüntettükfel,hogynégykülönbözőországbanazottélő
magyarmegkérdezettekhányszázalékahasználjaamagyarnyelvetamegadotthelyze-
tekben,a3.ábránpedigatöbbséginyelv(ek)használatátmutatjukbe.Azábrákonlát-
ható,hogyatemplombanésacsaládbanszintemindenkimagyarulbeszél,deegyebütt
egyrekevesebbenhasználjákamagyart.Acsaládbanalacsony,anyilvánoshelyzetek-
benmagasazállamnyelvhasználatiaránya.valamennyirégióbanazonosszíntereken
csökkenamagyarnyelvhasználatiaránya,ésezzelpárhuzamosanemelkedikatöbb-
séginyelvé.Aztismegfigyelhetjük,hogyminéltávolabbkerülünkaprivátszférátólés
közeledünkaformálisszínterekfelé,annálinkábbemelkedikazállamnyelvhasznála-
tátjelzőgörbe,ésesikamagyarnyelvetjelölő(beregszászi–Csernicskó2004,60–63.
p.,Csernicskó–szabómihály2010,178–179.p.).

2. ábra.Amagyarnyelvet(is)használókarányanégyországmagyarlakosságakörében
(1996)
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3. ábra.Atöbbséginyelvet(is)használókarányanégyországmagyarlakosságaköré-
ben(1996)

laihonen (2013) kutatásában egy-egy olyan dél-szlovákiai (vásárút), székelyföldi
(Csíkszentdomokos)éskárpátaljai (Mezőkaszony) falutmutatbe,ahola településen
belüli szóbeli kommunikáció nyelve egyöntetűen magyar, illetve egy-egy olyan falut
(réte,Aldoboly,visk),amitszóbelikétnyelvűségjellemez.(l.továbbálaihonen2012)
Ahattelepülésnyelvitájképénekösszevetésealapjánkészülta4.ábra.Amintláthat-
juk,azabszolútmagyar többségű településekenmagasabbamagyar, illetvealacso-
nyabbazállamnyelvű(aszlovák,aromán,illetveazukrán)feliratokelőfordulásiaránya
anyelvitájképben,mintazokonatelepüléseken,aholamagyarokkisebbségbenvan-
nak.Aziskiderülazonbanazelemzésből,hogymindahatkutatópontonjelenvanaz
angolisanyelvitájképben(laihonen–Csernicskó2017).

Aglobálisangol(éskárpátaljánazorosz)tehátnemcsakavárosok,hanemafalvak
nyelvitájképébenisjelenvan.Avizsgálthatmagyaroklaktatelepülésenafeliratokleg-
alább2%-ánszerepelazangolnyelv(is).Amagyarnyelvönállóhasználatávalakiíráso-
konkizárólagotttalálkozhatunk,aholmindatáblátállító/megrendelő,mindazelkép-
zeltolvasómagyar,sennekmegfelelőenkizárólagmagyarulzajlikavizuáliskommuni-
káció.Azönállómagyarnyelvhasználatnakelsődlegesterületeaszimbolikusnyelvitáj-
kép,éscsakjóvalritkábbantalálkozhatunkkizárólagmagyarnyelvűfeliratokkalakom-
munikatívfunkciójúhelyzetekben(barni–bagna2010,laihonen–Csernicskó2017).
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4. ábra. Hatmagyarok lakta település nyelvi tájképének összehasonlítása: az egyes
nyelvekelőfordulásiarányaakutatópontokon(laihonen2013éslaihonen–Csernicskó
2017alapján)

simonyiéspisano(2011,230.p.)szerintamagyartöbbségűtelepülésenélőtipikus
kárpátaljaimagyaremberanyanyelviiskolátvégzettésilyenintézménytválasztottgyer-
mekeszámárais;gyakranjárátMagyarországrabevásárolni;amagyartelevízióadása-
itnézi,éscsaládjáthétvégénvalamelymagyarországivárosbaviszimoziba,kikapcso-
lódni.Azidézettszerzőkaztismeggyőződésselállítják,hogyennekatipikuskárpátaljai
magyarnakazukrán–magyarállamhatárátlépésenemtöbbadminisztratívrutinnál,és
eznemokozszámárasemmilyenérzékelhetőváltozástanyelvitájképben,amelyott-
hon is dominánsan magyar; számára sokkal szembetűnőbb változást jelent az, ha
ukrajnabelsejébeutazik(átkelakárpátokon),vagyakárhaaközeliMunkácsraérke-
zik,aholamagyarkörnyezeteltűnik.kárpátaljaiukránkutatókszinténúgyvélik,hogy
kárpátalja déli, magyarok lakta sávjának nyelvi tájképe dominánsan magyar, és a
magyar feliratokarányamagasan felülmúlja azukránnyelvű kiírásokét (belej2012,
Tarkanyij2011).Haazonbanmegvizsgáljukafentbemutatottadatokat,egyértelműen
kiderül,hogyazabszolútmagyardominánsnyelvitájképcsupánillúzió,mégazegyéb-
kéntabszolútmagyar többségű településeken is; sez ígyvannemcsakkárpátalján,
hanemromániábanésszlovákiábanis(laihonen–Csernicskó2017).

Anyelvekhasználatátmeghatározzákazokatörvények,rendeletek,melyekfelül-
ről(top-down)szabályozzákeztakérdést.Afentidézettkutatásokazonbanrámutat-
nak arra, hogy a nyelvi jogi szabályozás mellett a nyelvhasználatra közvetlen és
lényegesbefolyástgyakorolnakagazdaságifolyamatokis.pavlenko(2017,495.p.)
szerint a nyelvpolitikamár nem az állami hatóságok előjoga, hanem a gazdasági
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haszonmegszerzésénekegyikeszközévéváltaglobális,multinacionális vállalatok
számáraéppúgy,mintamagánvállalkozókkörében.Anyelvmárnemcsakanemzeti
büszkeségforrása,nemcsupánfontosidentitásjelző,hanemamindennapigyakorla-
tokbanéshétköznapidiskurzusoksoránhasznosíthatóáruvávált (pavlenko2017,
495.p.).AMagyarországgalszomszédosállamokbanélőmagyarközösségekköré-
benanyelvválasztást,anyelvekelőfordulásátakülönbözőnyelvhasználatiszíntere-
kentehátnemcsakanyelvtörvényekszabályozzák,hanemanyelvekglobális,regio-
náliséshelyipiaconbetöltöttértéke,szerepe is.Amagyarnemzetikisebbségek–
reagálva a gazdasági környezetben bekövetkezett változásokra, részben felülírva
saját nacionalizmusukat – nyelvhasználatukat, lakóterületük nyelvi tájképét más
nyelvű feliratok kihelyezésével úgy alakíthatják át, hogy csökken a kisebbségi (a
magyar),ésnőamásnyelvű(pl.angol) feliratokaránya;anemzetiérzelmekfölött
diadalmaskodikagazdaságiérdek.

ebbőlaziskövetkezik,hogyazanyaországnakanemzetikisebbségnyelvmegtartá-
sáttámogatónyelvpolitikájanemlehetsikeres,haaznemjáregyüttgazdaságpolitikai
fejlesztésekkel.Haaztszeretnénk,hogyaMagyarországgalszomszédosországokban
élőmagyarok50vagy100évmúlvaismagyarulbeszéljenek,akkorennekolyangaz-
daságielőfeltételeivannak,amelyeklehetővéteszik,hogyamagyarokmagyarulboldo-
gulhassanak szülőföldjükön (lásdkontra2016,207.p.). Anyelvmegtartást, illetvea
határon túlimagyar közösségek hosszú távú életképességét támogató gazdaságfej-
lesztési programok kidolgozása és megvalósítása során is figyelembe kell azonban
venni,hogyezekenaterületekensemahétköznapiélet,semavállalkozóilét„nema
nemzetitérbebezárva,hanemtransznacionálistérbenzajlik,aholagazdaságiészsze-
rűségéslehetőségekmenténgyorsanmegtörténikazújhelyzethezvalóalkalmazko-
dás”(kovály–erőss–Tátrai2017,17–18.p.,Tátrai–erőss–kovály2016).

3. ennek az alkalmazkodásnak nyelvi aspektusa is van, s annak egyik legfeltűnőbb
megnyilvánulásaakölcsönszavakhasználata.Avegyesnyelvikörnyezetbenszükség-
szerűéstermészetesazis,hogyaMagyarországonkívülélőmagyarokszámosolyan
szóthasználnak,amelyeketatöbbséginyelvekbőlkölcsönöztek.

2001-ben jött létre aMagyarországgal szomszédos államokbanműködőmagyar
nyelvészetikutatóhelyekhálózata,aTerminikutatóhálózat(benő–péntekszerk.2011,
péntek2009).1 AközöskutatásiprogramokegyikeaMagyarországonkívülbeszéltés
írottmagyarnyelvváltozatoksajátosszókészletielemeinekgyűjtése,elemzése.A2007
ótaonlineiselérhetőszótárba2 azokatamagyarországiaktóleltérő,idegeneredetű(az
adott régiómagyar nyelvhasználatában rendszerint az államnyelvből származó) köl-
csönszavakatgyűjtikössze,amelyeketakárpát-medencében,Magyarországhatárain
túlélőőshonosmagyarkisebbségiközösségekbenhasználnak.Akizárólagvalamely
Magyarországgalszomszédosállambanhasználtszavak,szókapcsolatokmellettazok
aszavakisbekerülnekazadatbázisba,amelyekMagyarországonishasználatosak,de

1 http://ht.nytud.hu/index.php/termini-egyesulet
2 http://ht.nytud.hu/htonline/htlista.php?action=firstpage
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másjelentésben,másstílusértékben(lanstyák–benő–juhász2011).2017nyarána
szótáriadatbázis4689címszóttartalmazott.

Mivel ez az online szólista amagyarral a kárpát-medencében érintkező számos
nyelvből (főként a Magyarországgal szomszédos országok államnyelveiből: szlovák,
ukrán,orosz,román,szerb,horvát,szlovén,német)tartalmazközvetlenkölcsönszókat,
az adatbázis amagyar és az indoeurópai nyelvek közötti kontaktusok vizsgálatának
gazdag forrása. Az online szótári adatbázis elemzése alapján kiderül, hogy számos
olyankölcsönszóhasználatosaMagyarországgalszomszédosországokmagyarnyelv-
változataiban,amelyeknemcsupánegy,hanemtöbbrégióbanisismertek.Ígypéldául
mindenrégióbanközvetlenkölcsönszóvalnevezikmegazinfluenzát,sezekaszavaka
legtöbbrégióbanhangalakjukbaniserősenhasonlítanakegymásra:3 ro,srb,Hr,slo
gripa,uAgripp,Agrippe,skchripka.Apólóing,illetveazatlétatrikó,ujjatlansporting
megnevezésére szintén több régióban találunk hasonló szavakat: romajó ’ujjatlan
sporting,trikó’,uAmájka ’ua’,srb,Hrmajica ’pólóing,atlétatrikó’;slomájca ’póló-
ing’.Akülönféleüdítőitalokneve ishasonlóa legtöbbrégióban:roszukk ’üdítőital’,
’szörp’,uAszok ’gyümölcslé’,sloszok ’gyümölcslé,üdítőital,szörp’,Hrszók éssrb
szokk ’gyümölcslé,üdítőital,szörp’.

egy-egyesetbenelőfordulnaktöbb(öt,hat,hét)régiórakiterjedőteljeshangalakiés
jelentésbeliazonosságokisaközvetlenkölcsönszavakközött.példáulro,sk,A,srb,
Hr,slocirkula ’körfűrész’,sk,srb,Hr,slo,uAszesztra ’(kórházi)nővér,ápolónő’,
sk,srb,Hr,slo,A,uAtunel ’alagút’,sk,srb,Hr,slo,uAvetrovka ’(szél)dzseki’stb.

Több olyan lexéma is szerepel az online szótári adatbázisban, amelyek azonos
hangalakúakugyan,ámmás-másjelentésbenhasználjákazegyesrégiókban.Aht-lis-
tábanszereplőblokk szónakpéldáulakövetkezőjelentéseittalálhatjuk:

1)ro,sk,uA,srb,Hr,slo(lakótelepi)panelház, tömbház;
2)uAkarton (cigaretta);
3)uA,srb,Hragyagból égetett üreges építőelem.
AMagyarértelmezőkéziszótármásodik,átdolgozottkiadása(pusztaiszerk.2003,

137.p.)–másjelentéseimellett–ablokk szómindháromfentbemutatottjelentését
tartalmazza,s jelzi,hogyezeka jelentésekcsakamagyarnyelv jelzettországokban
használatosállamiváltozataiban fordulnakelő.Hasonlóan járela2007-benkiadott
idegenszavakszótárais(Tolcsvainagyszerk.2007,137.p.).

kölcsönszavaknemcsakabeszéltnyelvbenfordulnakelő.MivelaMagyarországgal
szomszédosországokbanahivataliügyintézésben jellemzőennemamagyarnyelvet
használják,azebbearegiszterbetartozószavakesetébenahelyimagyarnyelvűsajtó-
baniselőfordulnakatöbbséginyelvbőlszármazókölcsönszók.Azungváronmegjelenő
kárpátiigazszó2008.december20-iszámábana2.laponpéldáuleztolvashatjuk:

„A végrehajtó bizottságnak nem meghatalmazást (doverenoszty) kell kiadnia,
hanem igazolást (dovidka) arról, hogy a támogatás felvételében akadályozott pályázó-
val a megbízott személy közös háztartásban él.”

3 Azegyesrövidítésekazalábbiországokbanélőmagyarközösségeketjelölik:sk:szlovákia,
uA:ukrajna,ro:románia,srb:szerbia,Hr:Horvátország,slo:szlovénia,A:Ausztria,Hu:
Magyarország.
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Acikkbenszerepelazoroszeredetűdoverenoszty ésazukránbólátvettdovidka szó.
Mégpedigazért,hogyazújságbetölthessetájékoztatófunkcióját:amagyarhivataliter-
minológiábanjáratlanokszámáraisegyértelművétegye,miről,milyen(általukatöbb-
séginyelvenismert)hivatalidokumentumokrólvanszó.

Amagyarországimagyarok,akikközöttsokannemegynyelvűekugyan,ámjellem-
zőenkevésfogalmukvanarról,milyenkörülményekközöttélnekahatárontúliátlag
magyarok,bizonyáramegütköznénekazonacímen,amelyegykárpátaljaimagyarhír-
portál vezetőhíre volt nemrégiben.A címugyanis így szól:Moszkal elrendelte, hogy
szüntessék meg a „pidzsákolást” Kárpátalján.4 valószínűleg nem sokan vannak az
olvasókközött,akikmegtudjákfejteni,miazapidzsákolás,amitkárpátaljakormány-
zója,HennagyijMoszkalmegakart szüntetni.Apidzsákolás egygazdasági folyamat.
Mivel a 2014 tavasza óta antiterrorista hadműveletnek álcázott háborúban álló
ukrajnábanerősenvisszaesettatermelés,aboltokba,piacokrakerülőárunagyrészét
külföldrőlhozzákbe.Akereskedőkúgytudjákvámmentesenbehozniatermékeket,ha
azukránésmagyarhatárközöttisenkiföldjénmagánszemélyekközöttosztjákszétaz
árutúgy,hogyazegyfőreesőmennyiségneérjeelavámköteleshatárt.Akereskedőt
szerény honorárium fejében kisegítőket nevezik pidzsáknak vagy pidzsákolónak, a
folyamatot pedig pidzsákolásnak. A pidzsákolás több száz, egyébkéntmunkanélküli
kárpátaljai számára biztosít rendszeres jövedelmet. Maga a szó a ’zakó’ jelentésű
orosz/ukránпиджак/піджак szóátvétele,ésavámbefizetésétkikerülnisegítőszemé-
lyekrealkalmazásaegyszerűnévátvitel.Azáruszállítóahatárhozközeledveaztmondja
az ott várakozóknak: „hat pidzsákra van szükségem”, azaz: hat személy szükséges
ahhoz,hogyazárujátúgyoszthassaszét,hogynekelljenvámotfizetnie.Apidzsák szó
ilyenhasználataahhozhasonlónévátvitel,mintamikoraztmondjuk:hatvagyhétfőre
vanszükségemafeladatelvégzéséhez.

4. nyelvekéskultúrákszorosegymásmellettéléseegyébérdekességeketiseredmé-
nyez.Akikberegszászbanjártak2016végén,2017elején,felfigyelhettekarraakétóri-
ásplakátra,amelyekenaberegszászijárásésberegszászvároselsőembereköszönti
a polgárokat az ünnepek alkalmából (5. és 6. ábra). Mindkét plakáton két nyelven
olvashatókajókívánságok:ukránulésmagyarul.ámhaalaposabbanmegnézzükapla-
kátokat,észrevehetjük,hogyazukránésamagyarnyelvű feliratnempontosanfelel
meg egymásnak. Mindkét hirdetőtábla ukrán nyelvű szövege előbb az új esztendő,
majdutánaakarácsonyapropójánköszöntiazolvasóit;amagyarnyelvűszövegekben
ezfordítvavan:azokelőbbkívánnakbékés,áldottkarácsonyt,majdpedigboldogés
sikeres2017-esévet.

Mindkétnyelvűszövegteljesenlogikuséshelyes,ésbizonyígyvanjól,hogyakétnyel-
venmegfogalmazottüzenetnemteljesenegyforma.Aberegszászbanéskárpátalján
élőukránoktúlnyomótöbbségeugyanisakeleti,amagyaroklegnagyobbrészepediga
nyugatikeresztényegyházinaptáralapjánünneplijézusszületéséneknapját.Anyugati

4 http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/moszkal-elrendelte-hogy-szuntessek-meg-pidzsako-
last-karpataljan
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keresztények–akikünnepeikkelisagergely-naptárhozigazodnak–decembervégén
ünneplik a karácsonyt, és január elsején az Újévet. A keleti keresztények viszont a
julianus-naptárszerintünneplikjézusszületését,amiígyjanuár7-éreesik,ámazúj
esztendőelsőnapját(aminemegyháziünnep)velünk,magyarokkalegyszerre:január
1-jén.

5. ábra. kétnyelvű (ukrán–magyar) ünnepi üdvözlőtábla beregszász központjában,
2016.december

6. ábra.kétnyelvű(ukrán–magyar)ünnepiüdvözlőtáblaberegszászvárosában,2016.
december
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5. Ahatárontúlimagyarnyelvváltozatokkalkapcsolatoskutatásoksokmindentfeltár-
takmár.ezekavizsgálatokmárateljesenintegrálódtakamagyarnyelvészetikutatá-
sokba;jólilleszkednekanemzetközikutatásitrendekhez;társadalmilaghasznosítható
elméletiésalkalmazott ismeretekkelgazdagítottáktudásunkat.ámafentipéldákból
talánlátható,hogyvanmégteendőnkbőven.Atöbbnyelvű,többkultúrájúkörnyezetben
élőmagyarokmindennapitapasztalataikbóljóltudjákazt,amitsokanelfelejtettekmár
azegykorsoknemzetiségűéssoknyelvűMagyarországon:„az egy nyelvű és egy szoká-
sú ország gyenge és esendő.”

6.AMagyarnépköztársaság,majdkésőbbaMagyarköztársasághatárainátívelőnyelvé-
szetikutatások,vagyisakárpát-medencébenélőmagyaroknyelvikutatásai1988szep-
temberébenkezdődtekmeg,amikorazAkadémianyelvtudományi intézeténekegykori,
azóta megszüntetett élőnyelvi osztálya megrendezte az 1. élőnyelvi konferenciát, az
ÚjvidékiegyetemMagyarTanszékenyelvészeivelkaröltve.Azélőnyelvikonferenciákazóta
„kocsikerék-modell”szerintzajlanak:egyMagyarországon,akövetkezőegyszomszédos
országban,s ígytovább,vagyisa2.konferenciátÚjvidékentartottuk1989-ben,a3.-at
1990-benmegintbudán,a4.-et1991-benkolozsváronésígytovább,azutolsó,19.kon-
ferencia2016szeptemberébenMarosvásárhelyenvolt, sakövetkező,a jubileumi20.
élőnyelvikonferenciamegintpestenlesz,2018-ban(7.ábra).

7. ábra. Amagyarélőnyelvikonferenciákszínhelyei

kutatásaink sikere túlnyomórészt azrss-nek, a prágai székhelyűresearchsupport
scheme nevű kutatástámogató intézménynek köszönhető, ami az amerikai open
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societyinstitutejóvoltából1995–97-ben7országban8magyarnyelvészttámogatott,
olyan jelentős ösztöndíjakkal, amiknek töredékét sem kapták, kaptuk volna meg
Magyarországonsenkitőlsem,beleértveazAkadémiát is (l.kontra1999).A magyar
nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén sorozatötkönyvénekmegszületését
(Csernicskó 1998, göncz 1999, lanstyák 2000, szépfalusi és mtsai 2012, kontra
szerk.2016)ésazőketmegalapozókutatásoklétrejöttétazopensocietyinstitute-nak
köszönheti,akiértékeli,hogyezekakönyvekmegszülettek.

Az open society institute-nak amúgy mást is köszönhetnek a kárpát-medencei
magyarnyelvészek:azta30ezerdollárostámogatást,amiből1997-benmegrendez-
tünkbudapestenegynagysikerűnemzetközinyelviemberijogikonferenciát–enneka
kötetét a Central european university press adta ki 1999-ben (kontra, phillipson,
skutnabb-kangas,váradyeds.1999).

Amagyar–magyaregyüttműködésnekjelentőseseményevoltazadebreceni,2004-
ben megrendezett konferenciánk is, amelyen a kárpát-medencében magyarul vagy
magyarulistanítófőiskolák,egyetemektannyelvpolitikájátvizsgáltukmeg.Akkormég
adékánokésrektorokzömeakizárólagmagyartannyelvűoktatásmellettkardosko-
dott,azótamindenkibeláttamár,hogyacsakmagyartannyelvűoktatásamagyarok
megmaradása szempontjából zsákutca, a két vagy három tannyelvű oktatás viszont
nemaz(l.kontraszerk.2005).

végül vessünk egy pillantást a hasznosítás és hasznosulás kérdéseire is, mivel
Magyarországon is vannak, nem is kevesen, itt az Akadémián is, akik az adófizetők
tudományos kutatásra vagy a felsőoktatásra fordított pénzét kizárólag a gazdasági
haszon szemüvegén keresztül képesek látni. Így nézve, kallós zoltán balladáinak,
HalmosbélaéssebőFerenctáncházmozgalmának,vagyegymagyarnyelvtudományi
kutatásnak,beleértveanyelvpolitikaiésnyelvijogikutatásokatis,semmihasznanincs,
kárrájukazadófizetőkpénzétfecsérelni.nos,haahasznosítás,hasznosuláskérdéseit
vizsgáljuk,aztlátjuk,hogyakárpát-medenceimagyaroknaknincssemmilyentudomá-
nyosan értelmezhető, tudományosan megalapozott nyelvpolitikai koncepciója – ma
sem.Akutatásokatelvégeztük,deakutyasemhasznosítjaőket.vagyhátennyiahasz-
nuk(8.ábra):

8. ábra.kutatásainkhaszna

gAzdAságiHAszon?
kutatásainknak van azonban, ha egyesek szerint
nem is gazdasági, de szerintem, szerintünk, min-
denesetreemberi haszna.ilyenpéldáulakétnyelvű-
séget és a magyar nyelvi változatokat értékelő, a
purizmustviszontracionálisérvelésselkiiktatókár-
pátaljai magyar nyelvi oktatási program, amit az
Aranyjános-érmesberegszásziAnikónakésmunka-
társainakköszönhetnekakárpátaljaimagyariskolá-
sok(l.beregszászi2012).
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isTván CserniCskó—Miklós konTrA
reCogniTion oF THe ConTACT vArieTies oF HungAriAn As legiTiMATe

Although millions of Hungarians had been living as minorities in Hungary’s
neighboringcountriessince1920,itwasonlyafterthecollapseofcommunismin
1990 that Hungarian linguists on both sides of the state borders began to
seriouslystudythecontactvarietiesofthelanguageandtheirsimilaritiestoand
differences fromHungary-Hungarian. The first large-scale researchprojectwas
conducted in 1995–97 in Hungary and in all the neighboring countries (see
https://www.researchgate.net/publication/265453574_The_sociolinguistics_of
_Hungarian_outside_Hungary).
To date, five volumes of the book series The Hungarian language in the
Carpathianbasinattheendofthe20thCenturyhavebeenpublished.Thefierce
debate between purist Hungarian language cultivators and sociolinguists has
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resultedinthegeneralrecognitionofHungarianasapluricentriclanguage.since
2001,electroniccorporaandafewprintdictionarieshavebeencreated“tobridge
the gaps” (Hungarian: határtalanítás) between Hungary-Hungarian, slovakia-
Hungarian,ukraine-Hungarian,romania-Hungarianetc.
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vArgA CsillA
Anemzetikisebbségekidentitásproblémái
Amagyarnemzetikisebbségekhelyzeteszlovákiában

CsillA vArgA
identityproblemsofnationalMinorities.ThesituationoftheHungarianMinorityinslovakia

keywords:minorities,identity,minorityrights,jurisprudence,caselaw

1.Akisebbségiidentitásproblematikája

„Aszociális identitás elmélete szerintazegyénekcélja,hogyhovatartozásuk(társadal-
mikategóriákéscsoportok)pozitívanjáruljonhozzáidentitásukhoz.szociálisidentitá-
sunktudatosésfelvállalthovatartozásunk,valamintezzelahovatartozássalegyüttjáró
érzelmiszínezetésértékrendszer.”(bigazzi,2013,18.p.)

Az identitáskérdéseakisebbségekvonatkozásábanabbanazértelembenmerül
fel, hogy identitásuk elkülönül a többségi identitástól, szoros összefüggésbe kerül a
„másoktól”valókülönbözőséggeléselhatárolódással.Abbanazesetben,haezagya-
korlatban valóban így van, kijelenthetjük, hogy a nemzeti identitás nem állandó és
koherens,haneminkábbtörékenyéskülönbözőmódokonértelmezettfogalom.ebből
az is kitűnik, hogy a kisebbségi vagy etnikai identitás nem egy adott konstrukció,
hanembizonyoshelyzetekbenfejeződikcsakki.Aztamódotisjelentiegyben,ahogyan
azegyén,akisebbségiközösségtagjaatársadalomtöbbitagjáhozviszonyul.ezáltala
kisebbségképviselőinekidentitásatöbbrétegűvé válik.1

Anemzetiidentitástúgyismegfogalmazhatjuk,hogyazegybizonyostér-ésidőbeli
keretenbelüllejátszódótörténelmi,nyelviéskulturálisazonosság,aminemvelünkszü-
letett, hanemvelünkésbennünkélő, formálódó folyamat. ez az identitás az ember
életesoránalakul,erősödhetésgyengülhetis.(lampl2009,41–42.p.)

Azegyén,ésjelenesetbenakisebbségekkülönbözőidentitásaiközöttfolyamatos
„játszma” zajlik, a külső körülmények hatására a kisebbséghez tartozó személyek,
lehetséges, hogy időről időre eltérően rangsorolják ezeket. (lampl 2009, 31. p.)
érdekesmegfigyelni,hogyhogyanváltoznakatörténésekvagyakárazegyénszubjektív

1 danero–sata–vass2016,17.,21.p.(Azidegennyelvűtanulmányokbólsajátfordításomban
idézek–aszerző).
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észlelésealapjánezekazértékelések,illetveazeffajtatöbbszintűidentitáseseténmi
„dönt”,haezenidentitásokatrangsorolnikell.nyilvánerreakérdésreazaleegyszerű-
sítettválaszadható,hogyadottesetbenazegyénmérlegel,aszámáralegkedvezőbb
vagyadottidőszakbanalegfontosabbjellemzőkfigyelembevételével,ésamellettteszi
le a voksát, ami értelmileg és értékei alapján a legközelebbáll hozzá. sok esetben
azonbannemszükségesrangsortfelállítaniazegyesidentitásokközött.

általánosságbanazismegfigyelhető,hogyazegyesországokeltérőenviszonyulnak
akisebbségekhez,akisebbségiidentitáskérdéséhez.Mígakeletiországokakisebb-
ségicsoportokatazállamlététfenyegetőveszélykéntkezelik,anyugatiállamoktöbb-
nemzetiségűállamoklettek.elismerikazt,hogyhatáraikonbelültöbbfélenemzetél,és
ez a kisebbségi jogok biztosításában ismegnyilvánul, ami a területi autonómiától a
nyelvi jogokmegteremtésénáthúzódik.(kymlicka2002,5.p.)ezeknekazországok-
nakatörténelmetermészetesenteljesenmáshogyalakult,mintközép-kelet-európáé
(kke), és ez rendkívül nagyban befolyásolja a kisebbségeikhez való viszonyulást. A
kke-iországokigyekeznek,valamilyenszinten,„uniformizálni”állampolgáraikat,amia
kisebbségektekintetébengyakranhátránnyaljár.

Ahogyanjerónimoiskifejti,azállamoknembújhatnánakasemlegességmögé,illet-
venemkezelhetikazegyéneketegyenlőmódonakkor,haezáltalakulturálissokszínű-
ségetháttérbeszorítjákvagyignorálják.Aliberálisállamoksokszorhangoztatjáksem-
legességüket,ezazonbancsupánillúzió,ugyanisasemlegességmögébújvavalójában
atöbbségikultúráttámogatják. (jerónimo2012,6.p.)eztolyanmódonismegfogal-
mazhatjuk, hogy általában a többség jobban érvényesül, jogait széleskörűen tudja
alkalmazniabbanazesetben,haazadottországkormányanemgarantáljaakisebb-
ségijogokérvényesülését.ennekbiztosítására,egyebekközött,atöbbszintűjogrend-
szerkialakításaszolgálhatnamegoldásként,kialakításautánazonbannemkizárt,hogy
atöbbségiésakisebbségiilletékességösszeütközésbekerülegymással.bonyolultabb,
összetettebbesetekbenakárkettőnéltöbbjogirendszerisszembenállhategymással,
ésekkorfelmerülakérdés,vajonmelyikjogrendetalkalmazzuk,melybíróságnakvan
illetékességeazesetlegesjogvitákeldöntésében,amiszinténrendkívülproblematikus.
(juul2013,70.,72.p.)

ez azonban nem jelenti a kisebbségi jogok háttérbe szorításának lehetőségét.
Abbanazesetbenugyanis,haakisebbségekszámárabiztosítjákpéldáulanyanyelvük
használatátvagy lehetővé teszikakisebbséginyelvűoktatást,ezmégnem jelentia
többségi társadalom jogainak csökkenését, háttérbe szorítását vagy bármilyenmeg-
nyirbálását.

nemegyszerűfeladatazonban,hogyazadottállamsegítseaterületénélőkisebb-
ségekbizonyosfokúintegrációját,emellettviszonttiszteletbentartsakülönbözőségü-
ketis,ésígyegyensúlybahozzaekétgyakorlatot,ésmegteremtseakisebbségi jogok
tiszteletben tartásával párosuló integrációt.Akárazországtöbbséginyelvénekháttér-
be szorulásától, autonómiatörekvésektől való félelem, akár a politikai akartahiánya
okozza a kisebbségi jogok biztosításának elhanyagolását, minden esetben azonos
kimenetelűleszazeredmény:azelőremozduláshelyettegyhelybenállás,amiidővel
inkábbvisszafelé,negatívirányúelmozdulástjelent.

Akövetkező, illetveezzelösszefüggőprobléma,hogy „anemzetikisebbségeknek
nemcsakapolitikaiésgazdaságiújrarendeződésselésműködésizavarokkalkellmeg-
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birkózniuk,hanemkét,egymássalszembenállónacionalizmussalis:azoknakazálla-
moknaka»nemzetiesítő«nacionalizmusaival,amelyekbenélnek,valamintazoknakaz
államoknak az »anyaország«-nacionalizmusaival, amelyekhez ha jogi állampolgárság
általrendszerintnemis,deetnokulturálisaffinitásáltaltartoznak(illetveamelyekhez
tartozóknakbeállítjákőket)”.2 Úgy is fogalmazhatnánk,hogy identitásuk, identitásaik
közöttrangsortállítanakfel,ahogyazelőzőrészbenmáremlítettük,ésezenidentitá-
sokközül,nagyeséllyel,akisebbségiidentitáskerülazelsőhelyre,azonbanemiattsok
esetbendiszkriminatívintézkedésekkelkellszembenézniük.

Továbbikérdéseketvetfelakisebbségek politikai jelenléte egyadottállamban,illet-
veennekmegvalósulása.ezkorlátozott formábanakisebbségiképviseletáltal jöhet
létre,valamintkiterjedt formábanmintönrendelkezés.A többségi társadalomáltalá-
ban a képviseletet helyezi előtérbe,mert ez nem jelent területi befolyást egy adott
államban,ésígyanagyrésztkisebbségáltallakottterületekensemszenvednekdiszkri-
minációtatöbbségheztartozók.Akisebbségekszemszögébőlazönrendelkezésnélküli
képviseletpolitikaijogaikésazegyenlőségelvénekkorlátozásátjelenti,főkéntazokkal
akérdéskörökkelkapcsolatosan,melyekrendkívülfontosakszámukra–példáulakul-
túra,anyelvijogokstb.(vizi2014,28–29.p.)

Anemzetikisebbségazonbansokszorcsakakkortudjafenntartaniaköveteléseit
azadottállammalszemben,aholél,haegyúttalkijelöliésfenntartjaaztaképetafoga-
dóállamról,hogyaznemzetiesítő vagy nemzetileg elnyomó. Minélkevésbétudjaezta
víziótfenntartani,annálkevésbévanhivatkozásialapjaanemzetikisebbségmozgósí-
tására. (brubaker1996,14.p.)ezzelellentétbenáll,haazállammagaiskészarra,
hogyakisebbségekszámárajogokatéslehetőségeketbiztosítsonannakérdekében,
hogymagukatképviselnitudjákazadottállamonbelül,illetveegyes,főkéntőketérintő
kérdésekbenmagukdöntsenek.gyakranlehettalálkozniazzalanézőponttal,hogya
többség,azállamésakisebbségközöttikapcsolatoknemalakíthatóakdemokratikus
úton,megbeszélésekáltal,hanemakérdésselnemzetbiztonságikontextusbankellfog-
lalkozni,amitovábbiproblémakéntjelenikmeg.Az,hogyazetnikaikérdéseketvalójá-
banbiztonságikérdésekkéntkezelik,lehetetlennétesziakisebbségiigények,követelé-
sekelfogadását,azt,hogydemokratikusútonlehessenmegvitatniazeffajtaigényeket.
(kymlicka2002,20.p.)Akisebbségektőlérkezőkéréseket,felvetéseketgyakranmár
akezdetekkor,alaposabbvizsgálatvagymérlegelésnélkülelutasítják,hiszenakisebb-
ségiigényekteljesítésétazonossáteszikabiztonságiproblémákfelmerülésével.Tény,
hogyközép-európatekintetébenabiztonságikérdésekmegjelenésénekvanrelevanci-
ája,figyelembevéveakülönbözőterületváltozásokat,területiköveteléseket.nemhagy-
hatófigyelmenkívülnémelyországoknakaterületükönélőegyeskisebbségicsoportok
elszakadásávalkapcsolatosfélelme.ezafélelemazonbanalegtöbbesetbenalapta-
lan, hiszen sok estben nem az elszakadás vagy a kisebbségi autonómia a nemzeti
kisebbségekcélja,„csupán”sajátjogaikatszeretnékérvényesíteni,illetveelérniezek

2 brubaker1996,55–76.p.Atanulmánymagyarnyelvűváltozata:nemzetikisebbségek,nem-
zetiesítő államok és anyaországok az új európában. elTe Atelier európai Társadalom-
tudomány és Historiográfia Tanszék és l’Harmattan kiadó, http://epa.oszk.hu/00000/
00036/00063/pdf/003-030.pdf,(letöltve:2017.március23.)6.p.
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tiszteletbentartását.Megoldáskéntszolgálhatakisebbségiközösségvagyközösségek
ésazadottállamközöttiírásosmegállapodás,szerződésmegkötéseazegyüttéléssel
ésabiztosítottjogokkalkapcsolatosan,valamintezelősegíthetiafentemlítettfélelmek
háttérbeszorulását.

Azegymásközöttlefektetettszabályokazértisbizonyulnánakhasznosnak,mivelaz
egyesjogikitételekszéleskörűértelmezésilehetőségetbiztosítanakazállamoknak,így
azokazegyesnemzetközi jogikereteketgyakranmegszorítóértelmezésbenhasznál-
ják, alkalmazzák. egy adott államkormányánakmérlegelésétől függ általában, hogy
milyencselekedetekettekintazállamszuverenitásáravagyterületiépségéreveszélyes-
nek.(vizi2002,376.p.)ezaztisjelenti,hogyakisebbségekszempontjábólreleváns
ésesetlegjogikötőerővelbírókevésdokumentumravalóhivatkozásisgyakranblokkol-
vavanegyesállamokrészéről.

Megoldandó feladatként merül fel az is, hogy napjainkban a kisebbségvédelem
területén változatlanul a politikai szempontok határozzákmeg a jogimegközelítést,
mivelanemzetikisebbségekheztartozószemélyeknemzetközilegiselismertjogainak
tiszteletben tartását elsődlegesen politikai eszközökkel lehet kikényszeríteni az álla-
moktól.Azegyesmonitoringintézményeknagyszerepetjátszanakugyanakisebbség-
védelemelőmozdításában,viszontnemjelentenekkényszerítőerőtanormasértőálla-
mokkalszemben.(vizi2002,376–378.p.)Mindenképpenpozitívumnakszámít,hogy
azállamoktöbbségeratifikáltaakisebbségvédelemszempontjábólrelevánsszerződé-
seket,deaminimumkövetelményekteljesítésemégnemjelentaktívésakisebbségek
számáraiselőnyösvédelmet,jogokat.Alegkisebbközösnevezőakisebbségekeseté-
ben sajnos rendkívül kevés kézzelfogható gyakorlat alkalmazása által valósul meg,
valamintleginkábbretorikaiszintenvanjelen.

Aztakövetkeztetéstistehetjük,hogymígazőslakosok,őshonoskisebbségekese-
tébenanemzetközijogmegpróbáljaalegjobbgyakorlatokat(’bestpractices’)kodifikál-
ni,addiganemzetikisebbségekesetébentöbbnyirecsupánaminimálisnormákatvagy
alegkisebbközösnevezőtkeresikmeg.(kymlicka6.p.)

Azértisegyszerűbbadiszkriminációtilalmárahivatkozniakisebbségekkelkapcso-
latosanis,miveladiszkriminációtilalmaegyáltalánosemberijogialapelv,tehátmin-
denkire vonatkozik, míg a kisebbségi jogok egy meghatározott csoportot érintenek.
Továbbá,adiszkrimináció tilalmánakcéljaazegyenlő jogokélvezeténekbiztosítása,
illetveakisebbségheztartozószemélyektársadalombavaló integrálása.ezzelszem-
benaspeciáliskisebbségvédelmirendelkezésekacélbóljönneklétre,hogyakisebb-
ségi csoportok megőrizhessék identitásukat és elkerüljék az asszimilációt. Fontos
különbségazis,hogymígadiszkriminációtilalmátindividuálisemberijogkéntértelme-
zik,addigakisebbségijogokkalkapcsolatbanezvitatárgyátképezi.3 Ígyahogyazelő-
zőekbenemlítésrekerült,egyszerűbbésbiztonságosabbajólmegszokottdiszkriminá-
ciótilalmánbelülmozogni,mintsemönállókisebbségvédelmiszabályozástlétrehozni.

Hiányziktehátahivatkozásialapakisebbségekszámára,azonban,ahogyanaza
következőrészbenisláthatóváválik,egyadottországkisebbséginyelvhasználati(vagy

3 nagynoémi,http://www.nytud.hu/oszt/tobbnyelvuseg/nagyn/publ/kettos_merce.pdf(2017.
március23.)
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akáregyéb)szabályozásanemoldjamegteljesmértékbenavitáskérdéseket.errepél-
daként közelebbről ismegnézzük a szlovákiai kisebbségek, elsősorban a szlovákiai
magyarok helyzetét, különös tekintettel a szlovák államnyelvtörvény és a kisebbségi
nyelvhasználatitörvényrendelkezéseire.

2.Aszlovákiainemzetikisebbségekhelyzeténekkihívásai

Azelőzőekbenemlítésrekerült,hogyjelentőskülönbségekvannakabban,ahogyana
nyugatiéskeletiállamokviszonyulnakkisebbségeikhez.

A keleti, posztkommunista országok kénytelenek voltak a nyugati standardokat
átvenniakisebbségvédelemmelkapcsolatosan,habár történelmileg,demográfiailag,
gazdaságilag,demokratikuskonszolidációtekintetébenteljesenkülönböznekanyuga-
tiaktól.ezekmiattakülönbségekmiattelőfordulhat,hogyanyugatimegközelítésnem
megfelelő ezen országok számára. Az eddig elfogadott, kisebbségekkel kapcsolatos
dokumentumok (regionális vagykisebbséginyelvekeurópaiChartája,kisebbségvé-
delmikeretegyezmény,azebeszkisebbségifőbiztosánakajánlásai,stb.)nembiztosí-
tanakkellőalapotakisebbségvédelemterén,csupánszéleskörűenértelmezhetőelve-
ketfogalmaznakmeg.(kymlicka2002,2–3.p.)Mivelhiányoznakakisebbségvédelmi
rendszerpontosmegkötései,ígylehetőségnyílikameglévő,tágnormákegyéniértel-
mezésére, mely a nyugati államokban diszkriminációmentességet és a kisebbségi
jogokszélesebbkörűbiztosításátfedile,mígakeletiországokbansokkalinkábbnév-
leges,minttevőlegeshozzáállást.

szlovákiakisebbségeivelvalóviszonyárólszinténelmondható,hogyazországtöbb
nemzetközi, a kisebbségvédelem kérdéskörével összefüggő szerződést ratifikált, ez
inkábbmégisanemzetköziközösség,valamintazeurópaiuniómegnyugtatásáraszol-
gált,mintsemvalódielköteleződéskezdeteként,akisebbségek jogainakbiztosítását
megcélzórendszeralapjaként.

Apolgári éspolitikai jogokegyezségokmányátmégCsehszlovákia írtaalá1968-
ban,a ratifikálásra1975-benkerültsor,melyetkésőbbszlovákia ismegerősített.Az
emberi jogok és Alapvető szabadságjogok védelméről szóló európa tanácsi egyez-
ményt szlovákia beemelte az alkotmányába. A kisebbségvédelmi keretegyezményt
1995-ben ratifikálta, a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai Chartáját pedig
2001-ben.(juul2013,80.p.)

ám az említett nemzetközi dokumentumok mellett a szlovákiában élő nemzeti
közösségek,kisebbségekésetnikaicsoportokjogaitelsősorbanaszlovákalkotmány-
nak,azországlegmagasabbjogidokumentumánakkénebiztosítania.Aszlovákalkot-
mányazonbanígykezdődik:„Mi, a szlovák nemzet…”,ésezsokatelárulazottaniszel-
lemiségről,azottélőtöbbi,nemszlovákpolgárjogegyenlőségéről.(Hrubík2009,19.
p.)A’90-esévekbenaszlovákpolitikusokkülönösenhangoztattáka„naslovenskupo
slovensky”(„szlovákiábanszlovákul”)jelmondatot,amitermészetesenakésőbbiekben
semváltozottjelentősmértékben.4 Azacélkitűzés,hogyazállamnyelvethasználjákaz

4 eredetileg:szabómihálygizella2006.Aszlováknyelvpolitikaésakisebbségekanyanyelv-
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életmindenterületén,jelentősenmegnehezítetteésmegnehezítiaszlovákiaikisebb-
ségekhelyzetét.

Másállamokbanisgyakranokozkonfliktusokat,hogyazadottkormányatöbbségi
nemzetnyelvét,kultúráját,demográfiaihelyzetét,gazdaságiprosperitásátvagypolitikai
hegemóniájátszeretnéelőmozdítani.Azezekbenazországokbanélőnemzetikisebb-
ségekerreöntudatosfellépésselválaszolnak,kulturálisvagyterületiautonómiátköve-
telnekésellenállnakazasszimilációsvagydiszkriminációspolitikának.Akisebbségek
anyaországaiisfeszültenfigyeliketnikairokonaikhelyzetét,éstiltakoznakazokellen,
amit jogaikmegsértésének tekintenek, valamint joguknak és kötelességüknek érzik
megvédenietnikai rokonaikérdekeit. eza „védelem”sokfélealakban jelenhetmeg,
példáulbevándorlásiésállampolgárságiprivilégiumokbiztosításában,azetnikairoko-
nok fogadóországaival folytatott politikabefolyásolásában, és így tovább. (brubaker
2006,6–7.p.)Azanyaország,deéppenígyafogadóállamisgyakranválaszlépéseket
teszamásikfélpolitikailépéseire,tehátelmondható,hogykölcsönösenfigyelmemmel
kísérik egymás tevékenységét és hozzáállását. szlovákia vonatkozásában példaként
felhozhatjuk a Magyarország részéről 2010-ben elfogadott egyszerűsített honosítási
eljárásra válaszlépésként tett, 2010-benmódosított szlovák állampolgárságról szóló
törvényt.Magyarországahatárontúlivagyavilágbármelyrészénélő,magyarfelmenő-
vel rendelkező etnikai rokonainak biztosítja az egyszerűsített honosítást, a magyar
állampolgárság megszerzését, míg szlovákia, erre válaszul, kimondta, hogy szlovák
állampolgárságátelveszítiazaszemély,akifelvesziegymásikállamállampolgárságát.
Aszlovákállamegyértelműen fenyegetéskéntészlelteamagyarállampolgársági tör-
vényt,belügyeibevalóbeavatkozásnaktekintveazt,hogymagyarkisebbségeiszámára
Magyarországeffajtalehetőségetbiztosít.

Aszlovákiaimagyaroknálmaradva:többségük,akikakedvezőtlenszlovákállampol-
gársági törvény ellenére is felvették a magyar állampolgárságot, állandó lakhelye
továbbraisszlovákiábanmaradt.érdekesmegfigyelniazegyénekmotivációjátdönté-
sükkelkapcsolatosan.Aszlovákiaimagyarokviszonylatábanegyébkéntismegfigyelhe-
tőamáremlített többrétegű identitás:nemzeti identitásukmagyar, ígyezMagyaror-
szághozkötiőket,viszontvanegymásikis,melyaszlovákiaimagyar:születésihelyük-
höz, lakóhelyükhöz való kötődés, ami nyilvánvalóan szlovákiához kapcsolja őket. Az
állampolgárságfelvételévelkapcsolatosdöntésvizsgálataérdekesképettárelénk,és
feltehetjükakérdést,hogymennyireracionálisrészükrőlamagyarállampolgárságfel-
vétele.

A racionális döntéselméletet alapján döntéshelyzetben, illetve ha döntéshozók
bizonytalanokválasztásukatilletőenegyadottkérdésselkapcsolatosan,akkormegpró-
báljákmaximalizálni várható hasznukat. ez három elem figyelembevételével valósul
megáltalában:akockázattalszembentanúsítotthozzáállásukkal(semlegesség,koc-
kázatelőnybenrészesítésevagykockázatkerülés),állandó,tartósésjólmegfontoltpre-
ferenciáikalehetségesvégeredményekszempontjából,valamintalehetségeseredmé-

használatilehetőségeiéstörekvései.Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny iv/2,43–49.
p. idézi: vass ágnes 2013. A kisebbségi nyelvhasználat helyzete szlovákiában. LÉTÜNK
különszám,78.p.
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nyekvalószínűségénekfelmérése.ezazáltalános„felmérésimodellje”akockázatnak
egybizonyosdöntésmeghozatalaelőtt,azonbantöbbkutatásiskimutatta,hogyezsok
esetbennemírjalemegfelelőenazt,ahogyanazemberekbizonytalaneredményekkel
járóvagyhozóhelyzetbenvalójábandöntenek.5

gyakranelőfordul,hogyazegyének,bármérlegelikalehetőségeketéselőnyöket,
denemhoznakaszószorosértelmébenracionálisdöntéseket.Azállampolgárságfel-
vételénekkontextusábanisszükséges,hogyadöntéstegybizonyosállampolgárságfel-
vételevagyelutasításaelőttmérlegeléselőzzemeg,azelőnyökéshátrányokátgondo-
lásával.

szinténérdekesmegfigyelni,hogyaracionálisdöntés,bárkézzelfoghatóésmérhe-
tő fogalomnak tűnik,mégsemugyanazt jelenti, hiszen személyenként szubjektív,mi
számítészszerűnek.Apéldánálmaradva,aszlovákiaimagyarokegyrészénekeseté-
benracionálisdöntésnektűnhetazegyszerűsítetthonosításáltallehetővéválómagyar
állampolgárság felvétele,hiszennemzettudatuk, felmenőikmiattmaguk isamagyar
nemzethezkapcsolódnak,éseztkiisfejezikazállampolgárságfelvételével,mégakkor
is,halegtöbbjükszlovákiaterületénmarad,illetveazttartja–helyileg–otthonának,
szülőföldjének.Másikrészük,bárnemzettudata,érzelmi,ésfelmenőkszempontjából
ismagyarnakvalljamagátszlovákiában,denemkívánjafelvenniamagyarállampol-
gárságot,hiszenenélkül,illetveezzelsemváltozikmegaz,hogynemzetiségilegmely
csoporthoz tartozik,hiszenmagyar,akár „papírral,akáranélkül”.ennekazemlített
csoportnakfontosszempont,hogymiveltovábbraisszlovákiábanél,ígynemszeretné
elveszíteniszlovákállampolgárságát(ígynemvehetifelamagyart),hiszenezzelmeg-
szűniknéhányjogkörgyakorlásánaklehetőségeis,mellyelazonbanlakhelyénélnisze-
retne.láthatjuktehát,hogymígazelsőcsoportracionálisés,valószínűleg,átgondolt
döntésénekeredményeamagyarállampolgárságfelvétele,elsődlegesenanemzettu-
datszempontjából,ezzelszembenamásodikcsoportészszerűdöntéseéppellenkező-
legamagyarállampolgárságfelnemvétele(vagypontosabban:aszlovákállampolgár-
ságmegtartása.Akettősállampolgárságszlovákiaiengedélyezéseeseténvalószínűleg
sokkaltöbbszlovákiaimagyarvennéfelamagyarállampolgárságotis.).Ígydöntésüket
nem,vagycsakkevéssélehetracionálisdöntéskéntértelmezni.

lamplzsuzsannaszóhasználatávalélveaszlovákiaimagyarságkörébenmegfigyel-
hetőegyfajta„nemzetihaszonorientáltság”,amiaztjelenti,hogyamagyarkisebbség-
heztartozókközülegyretöbbenésegyreszélesebbkörbenteszikfelmaguknakakér-
dést,hogyminekmagyarnaklenni,mirejóaz,haőkmagyarok.(lampl2009,45.p.)
erresokesetbennincsracionálisválasz,hiszensokszorúgytűnhet,hogynincs,vagy
kevéshasznavanakisebbségiidentitásmegőrzésének,sokukszerintfelesleges.

kutatásalapjánszinténelmondható,hogyaszlovákiaimagyarokegyharmadatar-
tottafontosnakésmegőriznivalóértékneknemzetiségét,továbbiharmincszázalékuk
elutasítottavagyhátrányosnaktartotta,afennmaradóegyharmadapedigegyiknézet-
telsemazonosult.(lampl2009,47.p.)eztúgyislefordíthatjuk,hogycsupánameg-
kérdezettekharmadánáltaláljukmegaztazakaratotvagyigényt,hogymagyaridenti-

5 ulen 1999, http://reference.findlaw.com/lawandeconomics/0710-rational-choice-theory-in-
law-and-economics.pdf(letöltve:2017.április20.)
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tásáttovábbadja,eszerintéljenésszorosanehhezaközösségheztartozzon,amiaggo-
dalomraadokot,mégakkoris,haezsokesetbenfőkéntannakazeredménye,hogy
úgygondolják,kevéslehetőségükvanélnijogaikkal.

Haakisebbségikérdéstanemzetköziszabályozáséscélkitűzésekszempontjából
vizsgáljuk,alisszaboniszerződéstsokanválasztóvonalnaktekintik,hiszenaszerző-
désjogiértelembenteremtetettkötelezettségetacsatlakoznikívánóországokszámára
azáltal,hogyazuniósértékektiszteletbentartásárahivatkozik,amelyekközöttmegta-
lálhatóakisebbségekheztartozószemélyekrevalóutalásis(ódor2011,7.p.):Az Unió
az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a
jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek
jogait tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamok-
ban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szoli-
daritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.”6

Hajobbanmegvizsgáljukazemlítettcikket,valóbanpozitívváltozás,hogyakisebbsé-
gekheztartozószemélyeketszószerintemlíti,azonbankonkrétintézkedéseketnemtar-
talmazaszerződés,marada„hagyományosnak”mondhatódiszkriminációellenességnél,
ígyértelmezéstőlfüggőendőlelvalamelyikiránybaazadottkisebbségiprobléma,helyzet.

Apolgáriéspolitikaijogoknemzetköziegyezségokmányának(ensz)26.cikkeszin-
ténkimondjaamegkülönböztetéstilalmát,legyenezakárfaji,nyelvi,vallásivagyegyéb
alapúdiszkrimináció.7 Azonbanittisugyanabbaazakadálybaütközünk,mintbármelyik
más,akisebbségvédelemszempontjábólrelevánsnakmondhatószabályozással:hiá-
nyoznakaspecifikuselemek.Azegyezségokmányelnevezéseaztsugallja,hogyegye-
temesésmindenembertmegilletőjogokatismerel,valójábancsakasajátnyelvhasz-
nálatához való jogot fogadja el, s nem is egyetemes, mindenkit megillető jogként,
hanem csupán kisebbségi jogként, azaz a nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek
jogaként.(Andrássy2015,22.p.)

A következőkben szlovákia vonatkozásában, példaként, áttekintjük, hogyan áll a
kisebbségi nyelvhasználat terén, illetve milyen kihívásokkal kell a kisebbségeknek
szembenézniük,haanyanyelvüketszeretnékhasználni.

3.Aszlovákállamnyelvtörvényéskisebbséginyelvhasználatitörvény

Akétemlítetttörvény,aszlovákköztársaságállamnyelvérőlésanemzetikisebbségi
nyelvekhasználatáról,alapulszolgálszlovákiábanatöbbségiéskisebbséginyelvhasz-

6 AzeurópaiuniórólszólószerződésésazeurópaiunióMűködésérőlszólószerződésegysé-
gesszerkezetbefoglaltváltozataésazeurópaiunióAlapjogiChartája(2010.május28.),i.
cím,2.cikk.

7 „Atörvényelőttmindenszemélyegyenlőésmindenmegkülönböztetésnélküljogavanegyen-
lőtörvényesvédelemre.erretekintettelatörvénynekmindenmegkülönböztetésttiltaniakell
ésmindenszemélyszámáraegyenlőéshatékonyvédelmetkellbiztosítaniabármilyenmeg-
különböztetésellen,mintamilyenpéldáulafaj,szín,nem,nyelv,vallás,politikaivagyegyéb
vélemény,nemzetivagytársadalmiszármazás,vagyoni,születésivagymáshelyzetalapján
történőmegkülönböztetés.”
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nálatotilletően,ésakisebbségek,elsősorbanaszlovákiaimagyarságrészérőlmegle-
hetősennagykritikákatváltottki.Arranincslehetőség,hogyakéttörvénytalapjaiban
elemezzük, így csupán rövid összefoglalásukra kerül sor, valamint néhány szakértő
nézőpontjátismertetjükatémávalkapcsolatosan.

Azállamnyelvtörvény8 bevezetőjébenmegfogalmazásrakerült,hogy„aszlováknyelv
aszlováknemzetegyediségétkifejezőlegfontosabbismertetőjegy,kulturálisörökségé-
neklegbecsesebbértékeésaszlovákköztársaságszuverenitásánakkifejezője,vala-
mintállampolgárainakáltalánosérintkezésieszköze”.9 Atörvényazzalfolytatódik,hogy
aszlovákköztársaságterületénazállamnyelveaszlováknyelv,amielsőbbségetélvez
az ország területén használt többi nyelvvel szemben.10 ez tehát azt jelenti, hogy
szlovákiaszámáraegyértelműenaszlováknyelvhordozzaaztazértéket,amitelsődle-
gesenvédenikíván.ezacélkitűzésvalójábanérthető,hiszenazegyesnemzetekszá-
mára fontosanyanyelvükmegőrzése,azonbansokesetben,akáraszlovákiaipéldát
alapulvéve,ezakisebbséginyelvekkáráratörténik.ennekalapjaszinténazafélelem,
amiaszlováktörvényhozókrészérőlismegfigyelhető:részbenaszlováknyelvhaszná-
latánakbizonyosfokúháttérbeszorulásátóltartanakakisebbséginyelvhasználatszé-
leskörűhasználatánakengedélyezéseesetén.nagyobbmértékűazonbanazatörek-
vés,melyszerintmindenkinekbeszélniekellazállamnyelvet,mivelboldogulásacsak
ígybiztosított,ésezzelmegoldódnaaszlováknyelvteljeskörűhasználata.

Tény, hogy a kisebbségek helyzete valóban egyszerűbb egy adott országban, ha
beszélikazállamnyelvet,valamintsajátérdekükis,hogyeztmegtanulják.ezazonban
nemjelentiazt,hogyannakellenére,hogyismerikazállamnyelvet,nehasználhassák
sajátanyanyelvüketakáraszemélyes,akárhivatalosközegben,vagyéppenazoktatás-
ban.ezzelelkerülhetőlenneamárígyisnagyméreteketöltőmagyarkisebbségibeol-
vadásis.

kutatásokbizonyítják,hogyamagyarszülőpárokgyermekeinek98%-amagyar,ami
annyit jelent, hogy a magyar szülőkhöz képest 2%-os a gyermekek nemzedékében
bekövetkezett nemzetiségi lemorzsolódás. A vegyes házasságokban figyelhető meg
elsősorbanezafogyás,amagyarházasságokbanisjelenvanazonban,csakkisebba
valószínűsége.Azismegállapításrakerült,hogykörülbelülmindentizenegyedikmagyar
nemzetiségű,amegkérdezettekközül,szlovákalapiskolátlátogatott.emellettacsalá-
don belül használt nyelv és a deklarált nemzeti identitás nemmindig fedi egymást.
(lampl2013,78.,85.p.)

Haaszlováknyelviszabályozástösszehasonlítjukpéldáulafinnnyelvjoggal,akkor
jelentőskülönbségekmutatkoznak,holotteznemfordulhatnaelő,hiszenezaztjelen-
tené,hogyafentemlítettpolgáriéspolitikaijogoknemzetköziegyezségokmánya26.
cikkébenlefektetettdiszkriminációstilalomnaknincshatározotttartalma,ésmegenge-
di,hogyahasonlóeseteketazonosvagyéppenkülönbözőmódonszabályozzaatör-

8 A szlovák köztársaság nemzeti Tanácsának 270/1995. számú törvénye a szlovák
köztársaságállamnyelvéről(1995.november15.).

9 uo.,preambulum.
10 uo.,§1(1)és(2).
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vényhozó.Afinnszabályozáskevésbémegkülönböztető,mintaszlovák,hiszenhivata-
lossátetteazországbanhagyományosanbeszéltnyelvekközülakétlegelterjedtebbet,
afinntésasvédet,ésgyakorlatilagsemmifélemegkülönböztetéstnemteszakétnyelv
beszélőiközött.ezzelellentétbenaszlovákszabályozásszerintazországnakegyhiva-
talosnyelvevan,aszlovák,ezenkívülamásodiklegelterjedtebbnyelv(amiamagyar
nyelv)semmilyenszintennemhivatalos.(Andrássy2012,96–98.p.)

Ahivatalosnyelvintézményeazonbanmajdnemmindigegyüttjárvalamilyennyelvi
megkülönböztetéssel,ugyanismajdnemmindenállamegyvagy többbeszéltnyelvet
teszhivatalosnyelvvé.Ígyegybizonyoscsoportnakjogábanállanyanyelvétminthiva-
talosnyelvethasználni,másoknakazonbannem.(Andrássy2012,86–87.p.)gyakori,
hogyazadottállamkormányánakszubjektív,nemmegalapozottdöntésévelösszhang-
bandőlel, hogyazadott kisebbségszámáramilyen jogokatés lehetőségetbiztosít.
Ahogyanemlítettük,azországokközöttisnagyakülönbségakisebbségiszabályozá-
soklefektetésévelkapcsolatosan.

öllöskifejti,hogynemnevezhetőjogegyenlőségnekpéldáulazazállapot,melybenaz
államegyespolgárainakanyanyelvétaziskolákoktatásinyelvévéteszimindenszinten,
másnyelveketazonbankizárazoktatásnyelveiközül.Ígypolgáraiegyescsoportjának
intézményesen lehetővé teszi a legkönnyebb tanulásimódot,mígmásokatakadályoz
abban,hogyaleghatékonyabbantanuljanak.ezáltalakáraztiskimondhatjuk,hogyaz
állam, közvetetten, akadályozhat egyes egyéneket, míg másokat előnyhöz juttathat.
nyilvánvaló, hogy ilyen esetben lesznek különbségek a nagyobb és a kisebb nyelvek
használatiszintjeközött,viszontnemazállamhatalomkorlátozásamiatt,ugyanisnem
azállamhatalomdönt,hanempolgárai,hogyhányankívánjákhasználniazadottnyelvet,
ésmilyenmértékbenszeretnékfejleszteniazt.(öllös2013,18.,20.p.)

Aszlováknyelvtörvénymotivációivalkapcsolatbanmegkellmégemlítenünkanem-
zetiesítő állam fogalmát,amitrogersbrubakerírleegyikmunkájában.11 ezalattetni-
kailagheterogénállamokatértünk,melyekönmagukatmégisnemzetállamkéntdefini-
álják,ésolyankormányzatilépésekettesznek,melyekhomogéntársadalmathoznak,
hozhatnaklétre.Atöbbség,dominánsnépcsoportnyelvét,kultúráját,demográfiaihely-
zetét,politikaihegemóniájátvagygazdaságiprosperitásáthangsúlyozzákakisebbsé-
geikkelszemben.(Felföldi14.p.)Tagadhatatlan,hogyeleírásszlovákiakisebbségek-
kelkapcsolatoscélkitűzéseit,illetvehozzájukvalóviszonyulásátiskifejezi.nemcsupán
aszlováknyelvtörvényegyesrendelkezéseirőlvanszó,hanemmagárólapolitikaiés
egyéniattitűdről,mellyelazországamagyar,deakárazegyébkisebbségekfeléfordul.

Azállamnyelvtörvényelfogadásaelőtt többnemzetköziszervezet (európaTanács,
ebesznemzetikisebbségekFőbiztosa,azeu),ésállam(példáulazegyesültállamok
kormánya)egyértelműaggodalmánakadotthangotademokráciaelveinekmegsértése
mellettakisebbségeknyelvijogainakkorlátozásamiattszlovákiarészéről.Azeurópai
unióbizottságánakszlovákiárólszólóországjelentésébenisrámutattakazállamnyelv-

11 brubaker2006.nemzetikisebbségek,nemzetiesítőállamokésanyaországok.Regio, 3.sz.
3–30. p. A fogalmat Felföldi rita: A kisebbségi nyelvek helyzetének változása az európai
unióban című tanulmánya idézi, https://btk.ppke.hu/uploads/articles/6414/file/felfoldiri-
ta.pdf
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törvénnyel összefüggésben a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény hiányára.
(gyurcsik1998,43–44.p.)

Azokbanazesetekben,amikora szlovákiai nyelvi szabályozásról beszélünk,meg
kell említeni s szlovák alkotmányt, amely a „Mi, a szlovák nemzet” kezdet után a
„Szlovák Köztársaság területén élő nemzetiségi kisebbségek és etnikai csoportok tag-
jai” megfogalmazássalfolytatódik.Miutánezakételemteszikiszlovákiaállampolgá-
rainakhalmazát,nyilvánvaló,hogya„szlováknemzet”nemapolitikai,hanemazetni-
kainemzetremintkollektívárautal,megtagadvaugyaneztamegközelítéstakisebbsé-
gektől.(petőcz–sándor–Tóth2013,42.p.)Miveltehátaszlovákalkotmányegyedüla
szlovák nyelvet határozzameg államnyelvként, az összes többi, az ország területén
beszélt nyelv kisebbségi nyelvnek minősül, attól függetlenül, hányan használják az
adottnyelvet.Amagyarnyelv,amelyazországlakosságaközel10%-ánakanyanyelve,
ígyugyanabbaakategóriábatartozik,mintanéhányezerbeszélővelbírólengyelvagy
bolgár nyelv. A szlovákiai szabályozás nem veszi figyelembe, hogy a magyar nyelv
beszélőiazországjelentősterületéntöbbségbenvannak,amimásfeltéteketésszabá-
lyozástkövetelnemeg,mintamitajelenlegitartalmaz.(Fiala-butora2013,248.p.)A
kisebbséginyelvtörvényesetlegkedvezőbbiránybamozdíthattavolnaelazállamnyelv-
törvény rendelkezéseit,ésszélesebbmozgásteretbiztosíthatott volnaakisebbségek
számára,azonbantöbbsarkalatospontvanazemlített törvényben,amikívánnivalót
hagymagaután.

rátérveamádikfontos,kisebbségeketérintőszabályozásra,akisebbségi nyelvtör-
vény12 bevezetőjébenelismeriésértékeli„aszlovákköztársaságnemzetikisebbségek-
heztartozóállampolgáraianyanyelvénekjelentőségét,mintazállamkulturálisgazdag-
ságánakegyikjelét”,aztishozzátéve,hogy„aszlovákköztársaságállamnyelveaszlo-
váknyelv”.13

Atörvényszerint:„Haaszlovákköztársaságnemzetikisebbségheztartozó,adott
településenállandólakhellyelrendelkezőállampolgáraikétegymástkövetőnépszám-
lálásszerintatelepüléslakosságánaklegalább15%-átalkotják,eközségbenahivatali
érintkezéssoránjogukvanakisebbséginyelvethasználni”,14 továbbáezekenatelepü-
lésekenjogukvan„ahelyiállamigazgatásiszervvel,aterületiönkormányzatiszervvel
ésaterületiönkormányzatiszerváltalalapítottjogiszeméllyelfolytatottszóbeliésírás-
beli érintkezés során, ideszámítva az írásbeli háttéranyagokat és bizonyítékokat, a
kisebbségnyelvénkommunikálni”.15

Azemlítettrendelkezésselkapcsolatbanfelmerüla15%-osküszöbmegléténtúla
küszöbszerepe.Aküszöbbevezetéseáltalábanabbólazobjektívmegfontolásbólered,
hogyanyelvhasználatbiztosításabizonyosszámúkisebbséginyelvűbeszélőtkíván.A
szlovákjogbanazonbannemeztaszerepettöltibe,ugyanisakisebbséginyelvhaszná-
lataküszöbfölöttsembiztosított,csupánegylehetőség.példáulahivatalnokoknem

12 204/2011sz.törvényanemzetikisebbséginyelvekhasználatáról,2011.június28.
13 uo.,preambulum.
14 uo.,§2(1).
15 uo.,§2(3).
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kötelesekbeszélniakisebbséginyelvet–azügyfélszerencséjénmúlik,kielékerül.egy
másik példa, hogy a községek feltüntethetik az utcaneveket kisebbségi nyelven, de
nemkötelesekeztmegtenni.(Fiala-butora2012,147.p.)

Akisebbségrészérőlnagyelégedetlenségreokotadórendelkezésekegyikeszerint
„aközigazgatásiszervésalkalmazottaiahivataliérintkezésbenazállamnyelvetköte-
lesekhasználni,e törvényésmás törvényekáltalmeghatározott feltételekmelletta
kisebbséginyelvetishasználják.Aközigazgatásiszervésalkalmazottainemkötelesek
akisebbséginyelvetismerni”.16 Akisebbséginyelvismereteennélakitételnéliscsupán
lehetőségkéntmerülfel,azonbanegyikrendelkezéssemmondjaki,hogyakáregy80-
90%-bankisebbségekáltallakottvárosihivatalbanazalkalmazottaknakismerniükkell
akisebbségnyelvét,habárazészszerűségeztdiktálná.ugyanishaanemzetikisebb-
ségeknyelvijogainakmértékétvizsgáljuk,akkoralighanevezhetjüknemzetiértelem-
bennyelvijogoknakajogotazadott,hivatalosnyelvneknemminősítettnyelvhaszná-
latáraamagánéletben,illetvenyilvánosan.erreugyanisanemzettéváláselőttiállapot-
banisjogukvanazegyéneknek.Azanyanyelvnyilvánoshasználatánakjogaaztnem
tartjabüntethetőnekcsupán,hogyazegyénazáltalaválasztottnyelvenbeszélhessen
más emberekkel személyes kapcsolatuk során. ez viszont nem jelenti anyanyelvük
olyanszintűhasználatánakjogát,amilyenreanemzetállambanemelikahivatalosnak
minősítettnyelveket.(öllös2013,17.p.)

Azállamnyelvtörvényésakisebbséginyelvhasználatitörvényegymáshozvalóviszo-
nyátisérdekesmegfigyelni.Azállamnyelvtörvényszélesebbkörbenszabályozzaanyelv-
használatkérdését,szélesebbaterületiésszemélyihatályais,mivelazországegészterü-
letéreésösszes lakosáravonatkozik, ígyáltalánostörvénynektekinthető.Akisebbségi
nyelvtörvényazállamnyelvtörvénytőleltérőszabályokatfogalmazmeg,ígyezspeciálistör-
vény. A két törvény közötti eltérés esetén a kisebbségi nyelvtörvény rendelkezéseinek
előnytkelleneélvezniükazállamnyelvrendelkezéseivelszemben,azonbanazállamnyelv-
törvényalapjánaspeciálistörvényekcsakakkorszabályozzákakisebbséginyelvekhasz-
nálatát,haazállamnyelvtörvénynemrendelkezikmásként. Ígynemcsakazállamnyelv
élvezelsőbbségetmindenmásnyelvvel szemben,hanemazállamnyelvtörvény is felül
vanrendelvemindenmásnyelvtörvénynek,méghaezjogilagteljesenértelmetlenhely-
zethezvezetis.Mivelanyelvhasználatiszabályozásáttekinthetetlenésegymásnakellent-
mondó,ezértapolgároknehezentudnakigazodnihozzá.Aszankcióklétearraösztönzik
őket,hogyminélnagyobbmértékbenhasználjákaszlováknyelvet,mertaszabályozás
ismeretének hiányában ez az egyedüli biztos dolog, amiért nem jár büntetés. (Fiala-
butora2013,249.,279.p.)eztehátazt jelenti,hogynemcsakjogaikatnempróbálják
érvényesíteni,hanemnyelviszempontbólteljesenbeolvadnakazországtöbbségeközé.
Ígysokesetbenezazasszimilációsfolyamatazáltalvantámogatva,hogyakisebbségek
nemélnekjogaikkal,nincstudomásukezekről,valamintajogiszabályozásátláthatatlan-
ságaképtelennétesziarendszerbenvalóeligazodást.

Atörvényekkelkapcsolatbanaztisfontosmegemlíteni,hogyazállamnyelvtörvény
azországegész területérevonatkozik,mígakisebbséginyelvtörvény területihatálya

16 204/2011sz.törvény,§7(1).
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csakazokraaközségekreterjedki,aholakisebbségekszámarányaeléria20%-ot(a
későbbiekbena15%-ot).ezarendelkezéstúlrugalmatlan,nemadlehetőségeteltérés-
reolyannagyvárosokesetébensem,amelyeksokkisebbségibeszélővelbírnak,azon-
ban ezek aránya nem éri el a 20%-ot. Azoknál a községeknél sem lehetséges ez,
melyekcsaknemrégestekeküszöbalá.Továbbifontosprobléma,hogyakisebbségek
általlakottközségeknagyrészeolyankörzetvagymegyeterületénfekszik,amelynek
székhelyérenemterjedkiakisebbséginyelvtörvényhatálya,ígyittnemhasználhatóak
ezekakisebbséginyelvek.Atörvényterületihatályávalkapcsolatoskérdésszlovákia
területi beosztása is. Az ország 8megyéje és 83 körzete úgy lett kialakítva, hogy a
lakosság15%-átkitevőkisebbségekegymegyébensem,éscsak3kerületbenalkotnak
többséget,amirendkívülmegnehezítiakisebbséginyelvekhasználatátagyakorlatban.
(Fiala-butora2013,250–251.p.)

báratörvényekkelkapcsolatosancsaknéhányproblémakerültemlítésre,láthatjuk,
hogytöbbsarkalatospontvan,melynélszükségeslenneújraértelmezniakisebbségek
jogaitéskötelességeit.Atöbbségéskisebbségbékésésjólműködőegyüttélésétnagy-
bansegíthetnéegy,akisebbségekkelszembenmegengedőbb,jogaikranagyobbhang-
súlytfektetőrendszermegléte.Annálisinkább,mivelbizonyított,hogyakicsakmagya-
rul tud, az nem igazán boldogul, aki viszont csak szlovákul tud, az boldogul. Így az
országvegyeslakosságúterületeinnemigazánfontos,hogymindenkitudjonmagyarul,
annálfontosabbazonban,hogymindenkitudjonszlovákul.Teháthaaszlovákokképe-
sekismagyarulbeszélni,nincsarraszükségük,hogyezenanyelvenkommunikáljanak.
(lampl2013,91.p.)

nemisbeszélvearrólazeshetőségről,hogyakisebbségekjogainakbiztosításával
mégaszlováknyelvmegtanulásaisvonzóbbáválna:nemkötelességkéntésszükséges
„rosszként”fognákfelaszlovákiaikisebbségekaszlováknyelvtanulást,hanemapozi-
tívkapcsolatokmiattegyfajtalehetőségként,aminincsrájukkényszerítve,viszontami-
nekelsajátításarendkívülhasznosszámunkra.

4.konklúzió

nehézésösszetettkérdésselállunkszemben,amikoranemzetikisebbségekhelyzeté-
vel,lehetőségeivelfoglalkozunk.Akisebbségekidentitásukatatöbbségitársadalomtól
eltérőmódonhatározzákmeg,ésakártöbbfajtavagytöbbrétegűidentitásukislehet,
melyekközöttrangsortállítanak,állíthatnakfelegyadotthelyzetben.Azadottállam,
melybenkisebbségekélnek,elkéne,hogyismerjeekisebbségiidentitást,éskülönbö-
zőjogokbiztosításávalsegíthetnémindennapiboldogulásukat.soknyugatiállamjog-
rendjébenmeg is jelenikakisebbségi jogokvalós tiszteletbentartása,némelykeleti
vagy közép-európai országban azonban csak retorikai vagy a tervezés szintjén van
jelen. A nemzetközi és eu-s dokumentumok sem tartalmaznak konkrét elveket a
kisebbségvédelemmelkapcsolatosan,ígysokesetbenanehézkesajogérvényesítés.

A példaként áttekintett szlovák törvényekből láthatjuk, hogy sokszor a speciális,
konkrétkisebbségi,nyelviszabályozásishagykívánnivalótmagautánésnemteljesíti
a nemzeti kisebbségek elvárásait. ez nemcsak szlovákia összefüggésében, hanem
másállamokjogiszabályozásávalkapcsolatbanisnegatívumkéntemlíthető.

a nemzeti kisebbségek identitásproblémái... 117
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XX.évfolyam

2018/1,som
orja



Hogymiszolgálhatnamegoldáskéntakisebbségekszámára,valaminthogyanala-
kulhelyzetükajövőben,eztnehézmegjósolni.rendkívülfontoslenneegyesországok
jogalkotóinakrészérőlanemzetikisebbségekfeléirányulónyitott,kooperatívszemlé-
let.Az,hogyneellenségként,hanempartnetkéntlássákőket,akiketnemszükséges
mindenáron beolvasztani az ország többségi társadalmába, hanem sokkal inkább
integrációscélkitűzésekkeléskisebbségijogaikbiztosításávalelőmozdítaniamindkét
félszámáraelőnyösegyüttélést.
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CsillA vArgA
idenTiTy probleMs oF nATionAl MinoriTies.THe siTuATion oF THe HungAriAn MinoriTy in
slovAkiA

Thesituationofnationalminoritieshasbeenanalysedonwiderbasisbymany
international and also Hungarian experts, scholars,mainly from legal, political
andsociologicalaspects.Anumberofspecialproposalshavebeenputforwardin
ordertomakeminorityrightsmoreenforceable,andapplicableonalargerscale.
realityshows,however,thatthepracticalimplementationoftheseproposalshas
severalobstacles.Therefore,rathereffortsforkeepingthetopicontheagenda
and maintaining a dialogue about the problems of national minorities could
possibly lead toamore favourableoutcome. This studydealswith the identity
formation of national minorities, also covering difficulties connected with
practicing these rights. The author pays particular attention to the Hungarian
minority living inslovakia, andalso focuseson theattitudeof thegovernment
towardstheirproblems.shealsoexamineswhichregulationsshouldbeadopted
inordertoenablenationalminoritiestoexercisetheirrightsinpracticeaswell.
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HAnA dvořáková

Hiedelemjelenségekésa20.századtörténelmi
fordulópontjai

HAnA dvořáková

superstitiousManifestationsandWatershedMomentsintheHistoryofthe20thCentury

keywords:beliefs,cemeteries,curse,sudetengermans,deportation

immárbevettgyakorlat,hogyaháborútmintkutatásitémátelsősorbanahadtörténe-
lemszemszögébőlközelítikmegakutatók.pedigatöbbitársadalomtudományszem-
pontjaitérvényesítőkultúrtörténetiinterpretációegytágabbspektrumúvizsgálatlehe-
tőségét kínálja. elsősorban az etnológiára érvényes ez a megállapítás, amely azon
kevéstársadalomtudományidiszciplínaközétartozik,amelyekmár1915-benreagál-
takaháborústörténésekre:közvetlenülabalkánifrontvonalmögött,fotódokumentáci-
óvalésháromdimenzióstárgyakgyűjtésévelegybekötöttnagyszabásúnéprajzi terep-
kutatászajlott.Figyelemreméltó,hogyaháborúsidőkben,amikoratársadalomtudo-
mányokáltalábanaháttérbeszorulnak,aMonarchiaterületeinésnémetországbana
néprajzahelyzetetkutatásikihíváskéntfogadta,amelynekeredményeipublikációkban
ésatárgyigyűjteményekgyarapodásábanmanifesztálódtak.1 Mígazún.nagyHáború
még képes volt szakmai ambíciókat ébreszteni, a következő háborúnak – jelenlegi
ismereteinkszerint–márnemvoltilyen„pozitívszakmai”hozadéka.

Mindkét tragikus történelmi esemény esetében a hiedelemvilággal kapcsolatos
jelenségekálltakazetnológusokfigyelménekelőterében. intenzívenvizsgáltákahie-
delmeketazelsővilágháborúidején,sbárkisebbmértékben,deamásodikvilághábo-
rúalattis.Amindennapoktragédiáibólcsakazirrealitásvilágábalehetettmenekülni.
Az ésszel felfoghatatlan háborúsmasinériától gyötört, a saját sorsukat befolyásolni
képtelenemberekatermészetfelettierőkhözfordultak,hogyazoksegítségévelőrizzék
megalapvetőértékeiket–életüketésegészségüket.Atermészetfelettilénybeavatko-
zásajelentetteazutolsólehetőségetasorsfordulatra,arra,hogyazemberegycsoda
segítségévelazegyébkéntkilátástalanhelyzetből iskiutat találjon.Azegzisztenciális
félelmekhívtákéletreavédelmi,pozitívcélúmágikuspraktikákat(pl.talizmánok,ska-
pulárék,amennybőlérkezettlevelek)csakúgy,mintanegatívcélúcselekményeket(pl.
rontás).Aziparihuszadikszázadküszöbén,akárcsakharmincévvelkésőbb,aszázad

1 Abalkánifrontvonalmögöttfolytatottcélirányosterepkutatáseredményeiközöttfotódokumen-
táció,háromdimenzióstárgyakgyűjtése,kiállításokvoltak(bővebben:dvořáková2014a).
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közepén,ismételőtérbekerültahitésahiedelmek,ekétellentétes,egymástkizárókate-
gória.ennekaviselkedésmintánakazeredetikísérő jelenségeiközétartozottatermé-
szetfelettijelenségekbevetetthitmellettamágikuscselekményekhatásosságábavetett
hit,mindafrontokon,mindahátországban.2 Aháborúsmindennapokcélirányosdoku-
mentálása, beleértve a hiedelemjelenségeket is,3 Ausztriában, németországban,
FranciaországbanmáranagyHáborúalattiszajlott,gazdagítvaalevéltáriésmúzeumi
gyűjteményeket.Az1938–1945-ösidőszakbólhasonlógyűjtésreeddignembukkantunk.

kivételt képeznek azok a hiedelemanyag-lejegyzések, amelyeket Alfred karasek
(1902–1970) német etnográfus készített az akkori Csehszlovákia, illetve a volt
jugoszláviaterületérőlkitelepítettnémetekkörében.Abrünniszületésűkarasek,aki
azelsőkközöttfigyeltfelerreazanyagra,hűségesenszolgáltaaHarmadikbirodalmat.
(klee,2003,299.p.)problematikusszemélyiségvolt,akinekszakmaiérdemeit(főleg
abetlehemkészítéskutatását)aszemélyiségétől,egyébtevékenységétőlelvonatkoztat-
vakellértékelni.ebbőlanézőpontból vizsgálandókamárnémet területen folytatott
terepgyűjtéseiazáttelepítettnémetekkörében,akiklassanadaptálódtakazúj„haza”
mindennapiéleténeknehézkörülményeihez.Aháborútkövetőelsőévekbenlejegyzett
visszaemlékezésekazújonnanérkezettekérzelmifeszültséggelteli,anyagiszűkösség-
gelisterhelthelyzetéttükrözték.

karasektöbbminttapasztaltgyűjtővolt,ésmárcsakazegzisztenciálisgondoktól
gyötört, a régi hazába való visszatérés gondolatába kapaszkodó adatközlői korára
tekintettelistisztábanvoltagyűjtésidőbelikorlátaival.Azelsőlejegyzéseketmár1945-
ben, az ideiglenes befogadóállomásokon elkészítette, majd az ötvenes évek elején
munkatársaivalfolytattaagyűjtéstazadatközlőkújlakóhelyén,illetvelevelezéssegít-
ségével.Alejegyzésekformájukattekintverövid,egyszerűközlések,ahallottanyagot
karaseknemkommentálta,pusztántömörenreprodukáltaésadatolta(azérintetttele-
pülés,azadatközlőneve,foglalkozása,németországilakhelye).

Akarasekáltalgyűjtöttelbeszélésekahiedelemmondákhoztartoznak,teljesmér-
tékbenmegfelelnekaműfajelfogadottmeghatározásának:rövid, fantasztikus elemek-
kel színesített, valós motivációjú elbeszélés, amely meghatározott történelmi időben
játszódik, s amelynek igazságtartalmáról mind az elbeszélő, mind a hallgató meg van
győződve. Valamennyi monda tartalmának közös nevezője a szokatlan, a különös, ami
a mi világunkat érinti, ami elbűvöl minket… A hiedelemmondák formája memorat, cse-
lekményük amorf, individualizált. (luffer,2014,7.p.)Tekintettelakörülményekre,ame-
lyekközöttkaraseklejegyzéseikészültek,hangsúlyosanjelentkezikacselekményigaz
vagyvalószerűvoltánakkérdéseis.Megerősítéstnyertatézis,miszerinta monda hite-
lessége két tényező kapcsolódásának függvénye: az objektívan ellenőrizhető valós
elem (létező objektum vagy hely, megkérdőjelezhetetlen történelmi tény), illetve az
emberi mentalitás konstruálta hiedelem, fantázia (a mágikus cselekmények hatása,
valamely hely kísérteties volta). A mondának kapcsolódnia kell a közösség számára

2 Az1914–1918közöttiidőszakhiedelemjelenségeirőlbővebben:dvořáková2014b.
3 Az1914–1918-asévekbenanémetésazosztrákfronton,illetveafogolytáborokbangyűjtött

hiedelemjelenségekrőltanulmánykötetjelentmeg(korf2007).
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közismert tényekhez, legyenek azok szociális (vagyoni helyzet), földrajzi vagy kultúrtör-
téneti (bizonyos történelmi korszak viszonyai) tények. A szokatlan eseményről vagy
tapasztalásról szóló hírnek kapcsolódnia kell a kollektív magyarázati modellhez, amely
legalább részben az irracionalitáson alapul. (luffer,2014,12.p.)

Többközlésbenszerepelamágikuscselekményekeszközekéntaföld.4 Azáltalunk
vizsgálttémaesetébensírföldrőlvanszó,amelyanépihitvilágbanközismerteszköze
mindapozitív,mindanegatívcélúmágiának.Anépigyógyászatbanpozitívhatásttulaj-
donítottakasírföldnek,köszvény,szemölcs,rüh,fogfájáselmulasztásárahasználták.5
védelmetnyújtottaboszorkányokkalszemben,hasznosvoltaszarvasmarhamegron-
tásaellen.Asírföldszétszórásaazemberihajlékbanmindkéthatástkiválthatta.pozitív
értelembenakártevőkellenvédett,pl.:Szent Anna napján napfelkelte előtt menj a
temetőbe, vegyél három marok földet egy öngyilkos sírjáról, hazaérve dobj belőle a tisz-
taszoba minden sarkába, közben mondjad: Ma van Szent Anna napja, csótányok, gyer-
tek mind elő! És a csótányok eltűnnek. (Huptych,98.p.)

A másik póluson a sírföld a rontás eszköze volt. A halottakkal való kapcsolatnak
köszönhetően különleges ereje volt, amely felerősítette az elérni kívánt ártó hatást.
Használójaátlépteakétvilághatárát,acselekménycímzettjétszerencsétlenség,beteg-
ség, halál képében, kísértettekkel való találkozás formájában érte utol a büntetés. A
némethiedelemszótárasírföldrontócélzatúfelhasználásáraközölpéldát:A templomba
tartó újházasok közé dobott föld biztosítja, hogy a házasság nem lesz nyugodt. Sírföld
segítségével lehet megrontani a tehenet is, hogy ne adjon tejet, vagy pusztuljon el.6

Aföld(pozitívvagynegatív)mágikuserejébevetetthitahuszadikszázadigfennma-
radt;anémetlakosságkitelepítésévelösszefüggésbenmindapozitív,mindanegatív
célzatúcselekményekretalálunkadatokat.Akarasekáltalleírtártócselekményekazt
szemléltetik,hogyanpróbáltazegyénspecifikuseszközöksegítségévelmegbirkóznia
háború,amenekülés,adeportáláskihívásaival.Amondaiszüzsékezesetbenazátélt,
belülelnyomottérzelmekkifejezéséreszolgálnak.paradoxmódonsegítenekmegfigyel-
niaszemélyesemlékezettovábbadásánakésmegőrzésénekfolyamatát.lufferkataló-
gusaalapjánezeketaleírásokatazemberésmágiatárgykörbesoroljuk,amikoralai-
kusfelhasználóélamágiaeszközével,használmágikustárgyakatabosszúérdekében.
(luffer,2014,75.p.)Asírföldnekaházbanvalószétszórásaalakhelykényszerűelha-
gyásávalfüggöttössze,annakelátkozásával,azazanegatívhatásátvitelévelazújlakó-
ra.karasekhagyatékábannégyolyanmemoratottalálunk,amelyetcsehterületekről–
Mostból(brüx),jablonecből(gablonz),libaváról(liebau),brünnből(brünn)–deportált
németekmeséltek.

HeinkeM.kalinkenémetetnológusaháborúutániidőszakhiedelemanyagátvizs-
gálótanulmányában(kalinke2002,159–174.p.itt:165.p.)példakéntidézikarasek

4 Aföldmintanégyelemegyikefontosszerepetjátszottatermészetinépekvallásoskultusza-
iban (lásd A Földanya kultusza. in Hoffman-krayer 1930–1931, 896–897. p.), akárcsak
későbbakeresztényvallásban(pl.istenaföldporábólalkottamegazelsőembert,ádámot).

5 uo.96.p.
6 uo.97.p.
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1949-ből származó lejegyzését: Cseh forrásokból származnak a Brünnből érkezett
hírek. Sok ember van itt, aki pontosabban el tudná mondani, most mindenfelé erről
beszélnek. Én a nevek és részletek nélkül jegyeztem meg. Az elüldözésük előtt a brünni
németek földet hoztak a temetőből, és szétszórták a lakásban. Ezt maguk a csehek lát-
ták. Így átkozták el nemcsak a lakást, hanem azokat is, akik utánuk költöztek volna
oda. És valóban, akik ide beköltöztek, folyton betegeskedtek. Amikor aztán elmondták
nekik, hogy itt sírföld van szétszórva és a lakás elátkozott, elmenekültek. Az így megát-
kozott lakások többsége üres.7

Amásik,brünnhözkapcsolódólejegyzés1951-bőlvaló:
Az egyik brünni lakásban a németek a kitelepítésük előtt sírföldet szórtak el. A ház-

tulajdonost, egy idős német asszonyt, a cseh „partizánok” a „fordulat” idején ok nélkül
megölték. A lakásba aztán csehek költöztek. Éjjel mindig kopogás hallatszott, de nem
törődtek vele. A kopogás nem szűnt, minden éjszaka ugyanabban az órában ismétlő-
dött. Az új lakók ezért elkezdtek másik lakást keresni, de nem találtak. Egy alkalommal
éjfélkor mentek haza, anélkül, hogy tudták volna, akkor van a háztulajdonos halálának
első évfordulója. Amikor beléptek a szobába, megláttak egy öregasszonyt, aki a kályha
melletti padon ült. Az ujjával integetett nekik, hogy menjenek közelebb. Azok megfor-
dultak és pánikba esve elmenekültek a házból: a halott hívta őket, és ha nem hagyták
volna el a házat, meghalnak.8

A következő közlés szerint az eset nem brünnben, hanem az észak-csehországi
jablonecbentörtént:

Ennek Brünnhöz nincs köze. A történet Jablonecben játszódott, mert a jabloneci
Hübnerová asszony hozta magával, aki csak az ősszel jött Csehszlovákiából (a fia után
jött Halleinbe, akit itt benősült egy szalámigyárba). Mesélte, hogy a csehek szentül meg
vannak győződve róla, hogy a történet igaz: a kitelepítésük előtt a németek elmentek a
temetőbe, hogy a rokonaik sírjáról hozott földet szétszórják a lakásban, és így elátkoz-
zák azt. Az új cseh lakók vagy súlyosan megbetegedtek, vagy meghaltak. Minden cseh
családdal ez történt röviddel az után, hogy ezekbe a házakba beköltöztek. Amikor ez
ismert lett, a maradék lakók pánikba esve kiürítették a lakásokat. Hübnerová asszony
ezt személyesen megélte Jablonecben, az ottani csehek beszéltek erről. Még konkrét
házakat is említett, ahol ez megtörtént. El tudja mondani, melyik házakról állítják a cse-
hek, hogy el vannak átkozva.9

Tény,hogyadeportálásokmegkezdéseelőttanémeteketszigorúanmegfigyeltea
környezetük, ahogy az is, hogy a temetőlátogatások,még hamás céljuk volt is (pl.
búcsúarokonoksírjaitól),kiválólehetőségetnyújtottakazelhagyottlakhelyekmegát-
kozásáról szóló hiedelemmondák keletkezésére. AMost városához kötődő, a winkli
gyűjtőtáborbanazadatközlőnevenélküllejegyzetttörténet1949-bőlszármazik:

7 AlfredkarasekArchiv. institutfürvolkskundederdeutschenimöstlicheneuropa,Freiburg
ambreisgau,kA04/01–118,HerrMohr,buchenhöhe/obersalzberg,24.11.1949.

8 uo.kA04/01-119,HerrHübner,berchtesgaden,28.12.1951.
9 AlfredkarasekArchiv. institutfürvolkskundederdeutschenimöstlicheneuropa,Freiburg

ambreisgau,kA04/04-64,HerrWorbs,obersalzberg,24.12.1949.
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Azok mesélték, akiket érinthetett volna az átok. A mosti csehek között nagy riadal-
mat keltett. Kiderült, hogy némelyik, eredetileg német házban az újonnan beköltözött
csehek hamarosan meghaltak, vagy úgy megbetegedtek, hogy kórházba kerültek. Erre
egyes csehek elmondták, hogy látták, hogyan mentek el az ezekben lakó németek a
kitelepítés előtt a temetőbe, hogy onnan földet hozzanak. Azt aztán marokkal szórták
szét a lakásokban. Az ilyen lakás el volt átkozva, a föld az átok eszköze lett, mert a
halottak, akiknek a sírjáról származott, eljöttek az élőkért. Azok vagy hét napon belül
elköltöztek, vagy meghaltak. Tüdőbajt kaptak. Ezeket a házakat megjegyezték. Cseh
családok aztán semmi áron sem akartak beköltözni. Az elátkozott házak nevei köztu-
dottak. Teljesen elhagyatottak. Az átok akkor kerül visszavonásra, amikor hazatér az
eredeti tulajdonos, az vonhatja vissza, mert ő az, aki az átkot kimondta, csak neki van
ilyen hatalma. A papnak sincs. Sok cseh először megszenteltette a lakását, de semmi
se segített.10

ezeknekaforrásoknakazismeretébennemmeglepőaszudétanémeteklapjában
1951-benmegjelenthírazellentétescélzatú,azazazátkotmegtörnihivatottcselek-
ményről,aházszentelésről:Az új lengyel lakók beköltözése előtt a katolikus pap újfent
megáldotta a lakhelyet.11 Alengyelpapalibavaiegyházközségben(akésőbbikatonai
körzetben)folyamodottehhezalépéshez,aholafrissenbetelepítettlakosságösszeté-
teleszociálisésnemzetiségiszempontbólismeglehetősenbonyolultvolt.

Azóhazábólszármazóföldhözvalóérzelmikötődésakitelepítettnémeteknélrend-
kívülerősvolt:A régi hagyományok szellemében a bizonytalanságba és ismeretlenbe
vezető útra a keletről induló parasztok egy marék földet vittek magukkal a régi földje-
ikről. 1945–1946-ban ezek főleg sziléziaiak, szudétanémetek és dunai svábok
(Donauschwaben) voltak. A szudétanémet városokból származók, akiknek nem volt
földbirtokuk, a szüleik sírjáról vettek búcsúzóul földet. A šumavai parasztok az új ház-
ban a földet az ajtónál elhelyezett szenteltvíztartóba tették víz helyett, hogy ahányszor
csak belépnek az ajtón, megérinthessék. (karasek1951,4.p.)Azotthonrólhozottföld
valóságoskincsvoltakitelepítettekszámára.Alfredkaraseklánya,dietlindkaraseka
gyermekkoráraemlékezveígyírerrőléletrajziregényében:Ha a kitelepítettek többsége
számára fontosabbak voltak is a családi ékszerek, másoknak a maroknyi szülőföld volt
az ereklye. Az üvegcsébe zárt „sziléziai szülőföldet” több mint jó áron árulták, s áruként
küldözték szerte a világba.12 Aföldművelőéletmódhozkötődéstbizonyítjaadunaisvá-
bokszokásais,akikamagukkalhozottföldetazújhazábankapottbirtokonszórták
szét,hogy ígybiztosítsákahasonló jó termést. (karasek-langer1951,103–107., itt
106.p.)Hesseni,frankföldi,bajorországiadatokvannakhaldoklókról,akiknekazvolt
az utolsó kívánságuk, hogy a koporsójukba kerüljön a szülőföldről hozott földből,
amelyből így temetésimelléklet lett.szimbolikus jelentőségevoltannak is,amikora

10 uo.kA04/04-15,anonim,táborWinkl,25.11.1949
11 öber,p.:gottlässtseinernichtspotten.Schlesischer Gebirgsbote,iii./1.30.1.1951.
12 karasek2014,215.p.köszönetHansWernerretterathnak,azivdeFreiburgmunkatársá-

nak,hogyfelhívtaafigyelmemeterreazutalásra.ittszeretnékköszönetetmondaniazivde-
nek(institutfürvolkskundederdeutschenimöstlicheneuropa,Freiburgambreisgau),ami-
értlehetővétetteszámomraakutatástazintézményarchívumában.
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temetésenszertartásosanasírbadobtákarögöt.Azausztriaidrasenhofentemetőjé-
be, ahol a brünni németek, az 1945-ös ún. brünni halálmenet túlélőinek egy része
nyugszik,aközelicsehhatáronkeresztülhoztakföldet,amelyetünnepiszertartáskere-
tébenszórtakszétasírjaikon,hogy„a szülőföldjük alatt nyugodhassanak”.13 Ahazai
földből vett rög szimbolikus jelentőségét bizonyítja az is, hogy fogadalmi tárgyként
része lett egy új jelenségnek, a kitelepített németek búcsújárásának (Heimatver-
triebenewallfahrt).Azóhazábavalómielőbbihazatéréstkérveajánlottákfelarögötaz
áttelepített búcsúsok pl. Altöttingben vagy neukirchen-Heilingen blutban. Amikor a
bajorországiMária-kegyhelyen,birkensteinbenünnepélyesenfelállítottáka„kitelepítet-
tekkeresztjét”,aszertartáskeretébenaCsehországbólhozottföldegyrészétakereszt
talpáhozszórták.Aföldmágikuserejébevetetthitmellett ígyarögökújabbfunkciót
kaptak,az„óhaza”jelképeilettek.Haaszudétanémetünnepségekhivatalosrészében
kaptakszerepet,annakpolitikaifelhangjavolt.

A brünni németek kitelepítésével, a pohořelice felé tartómenettel kapcsolatban
mégkéthiedelemmondakerültlejegyzésre:

Ez a Brünnből Bécsbe tartó úton van, Pohořelicétől délre. Erre mentek a németek
Brünnből Ausztriába, útközben sokan meghaltak, ott sokszor jelentek meg fények.
Mindig azon a helyen, ahol pap és imádkozás nélkül eltemették őket. És gyakran mint-
ha sírás hallatszott volna. Az emberek féltek arra menni. Ezt nekem egy dél-morvaor-
szági ember mesélte, aki pontosan tudja, hol van ez a hely.14

Atragikussorsokatszimbolizáljaavarjakemlítéseis.Avarjúáltalábanszerencsét-
lenségreutal:

Sokan meghaltak akkor, a brünni németek halálmenetében. A legtöbb halott
Pohořelicében volt, aztán tovább, a határra vezető úton. Ott temették el őket, ahol meg-
haltak, az út menti árkokban. Csehek, szlovákok, de morvaországi horvátok is mesélik,
hogy azóta éppen ezeken a helyeken rengeteg varjút látni, főleg télen és az események
évfordulóján. Röpködnek, kárognak, nagy zajt csapnak. Sötétben nem szívesen megy
arra az ember.15

ezekaközlésekazokbanahiedelmekbengyökereznek,amelyeketmintegytízévvel
korábban,1937-benacsehszlovákhonismeretienciklopédiakülönfejezetbentárgyalt
„németnéprajzaCsehszlovákköztársaságban”címalatt.A fejezetszerzője,gustav
jungbaueranémetlakossághiedelemvilágánaktendenciáitmagyarázza:A néphit elő-
terében jelenleg a halottakkal kapcsolatos hiedelmek állnak. Ezt egész sor hiedelem-
monda és -cselekmény bizonyítja. A csehországi németek egyes törzsei között azonban
jelentős különbségek vannak, s ezek a különbségek az egyéb emberi tevékenységek-
hez viszonyítva éppen a néphitben jelentkeznek különösen élesen. jungbauertelepü-
lések szerint különböztettemegahiedelmeket, rögzítetteazokkorabelimegjelenési
formáitésleszögezte,hogya nyelvszigeteken élő németek józanabbak, s bár kevésbé
engedik át magukat a babonás képzeteknek, esetükben is „meglehetősen erősen jelen

13 Heimaterdeaufgräbern.Der Sudetendeutsche, v/26,12.juli1952,8.p.
14 kA04/01–115,FrauHudal,21.10.1951
15 kA04/01-114,HerrHübner,berschtesgaden,1951.január
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vannak a halottakhoz fűződő hiedelmek”. (jungbauer1937,341–378.,itt361.,362.
p.)janluffermegállapítása,miszerinta 21. századi hiedelemmondák közvetlenül kap-
csolódnak a sokkal korábbi anyagokhoz, mert a természetfelettiről alkotott elképzelé-
seink vonatkozásában nem különbözünk őseinktől, (luffer 2014, 9. p.)megkötések
nélkülvonatkoztathatóazelőzőévszázadrais.

befejezés

Aföldpozitívvagynegatívmágikuserejébevetetthitegészenahuszadikszázadigfenn-
maradt.AzAlfredkarasekáltaldokumentáltnegatívcélzatúmágikuscselekményekaz
egyénnekaháborúval,ameneküléssel,akitelepítésselvalósajátságosszembenézé-
sétpéldázzák.ebbenazesetbenazegyesszüzséknekazafunkciója,hogysegítsenek
közvetíteniamegélt,elnyomottbelsőérzelmeket,miközbenparadoxmódonsegítsé-
gükkel lehetmegfigyelni a személyes emlékezet továbbadásának ésmegőrzésének
folyamatát.16 Asírföldalkalmazásánakuniverzálismotívumaabosszúaszociálisviszo-
nyokszétzilálásáértakitelepítésidején.Acsehtöbbségszámáramagyarázatotadotta
kitelepítéssel összefüggő negatív történésekre. A negatív célzatú cselekmények a
feszült, racionálisan feldolgozhatatlan háborús, illetve a háborút közvetlenül követő
helyzetreadottválaszokvoltak.Aszétzilált/leromboltszociáliskapcsolatokalátámaszt-
jákTatjanabužekovátézisét,miszerintanegatívcélzatúmágikuseljárásokfeltételezé-
seközvetlenösszefüggésbenvanazadotttársadalomban/közösségbenzajlótörténé-
sekkel.(bužeková2002,123.p.)

Azidézetthiedelemcselekményekugyanakkoregyeurópaközepénkialakultszom-
szédságiviszonysajátságosdokumentumai.(seibt1996)szokatlannézőpontbólvizs-
gáltmikrotörténelemként isértelmezhetők.közelebbrőlnézveazetnológiaúj,eddig
nemvizsgáltkutatásimegközelítéseklehetőségéttárjafel,sújinterpretációskiinduló-
pontokatkínál.Azösszegyűjtöttinformációkszerintakutatásezenfázisánakalegele-
jéntartunk,miközbenéppezenaterületenszintekínáljamagátazinterdiszciplináris
megközelítés.

Ez a tanulmány a cseh kulturális minisztérium anyagi támogatásával készült a
Moravské zemské muzeum (Morva Tartományi Múzeum) mint kutatási intéz-
mény hosszú távú koncepcionális fejlesztése program keretében (DKRVO,
MK000094862).

16 HeinkeM.kalinkenémetetnológusaháborúutáni időszakhiedelemanyagával foglalkozó
tanulmányábanarontáspéldájakéntidéziA.karasek1949-eslejegyzését.
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HAnA dvořáková
supersTiTious MAniFesTATions And WATersHed MoMenTs in THe HisTory oF THe 20TH
CenTury

This study is based on records of superstition noted by german ethnographer
Alfredkarasek(1902–1970)in1945andinsubsequentyearsamonggermans
deported from the territory of the then Czechoslovak republic and the former
yugoslavia. karasekwas among the first to give attention to thismaterial. His
collectionsfallwithinthescopeofdemonologicallegendsandfullycorrespondto
theusualcharacteristicsofthegenre.
placementofcemeterysoil inhumandwellingsservedasameansforapplying
damagingpractices.duetothecontactwiththedead,graveyarddirtwasbelieved
to gain extraordinary strength, which was thus able to intensify the intended
harmful effect. Through its use the boundaries between the two worlds were
crossedandpunishment followed for theaddressee in the formofmisfortune,
disease,death,ghosts/hauntings.
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ujvári lászló
AWittenberg-galaxis

luther Márton egyházújító fellépésének ötszázadik évfordulóján1 érdemes elgondol-
kodniakérdésen:sikeresvolt-eareformáció,smennyiretudtaátformálnifelismerései
alapján a kereszténységet. ez az újító szándék s a vele szemben fellángoló harag
korántsemvoltújdonságazegyházéletében.kistúlzássalaztislehetmondani,azegy-
ház élete folyamatos harc volt reformátorok és eretnekek küzdelmében, s időnként
csakatörténelemtudtamegállapítani,kikicsodaisvoltvalójában.

Areformációmintolyan,nemártmegismételniaközhelyet,nemvalamiújbeveze-
téséretörekedett,hanemazeredetiszándékokhelyreállításáértküzdött.ilyenértelem-
ben jézusmaga is reformátor volt, deakorabeli vallásoselit szemébenmégisújító
eretneknekszámított.szándékanépénekésegyházánakmegújítása,azeredeticélok
elérése, vagyis az istennel és egymással való élő szövetség megújítása volt.
Hívőszemmelnézveperszenincsolyancél,amitelneértvolna,deakülsőmegfigyelő
számára küzdelme kudarccal végződött, s eredménye, a későbbi nyugati civilizáció
tökéletesátformálódásaés felvirágzásaa történelemegyik legkülönösebbkisiklásá-
nakistűnhet.Azsidóságjézusutánhetvenévvelszétszóratott,államisága,autonómi-
ájamegszűnt,sazálom,hogyegymessiáskirállyalazélénazegész teremtettvilág
feletturalkodjékörökbékességben,szertefoszlott.Helyettearómaibirodalomezerszí-
nűvallásipalettájábólkiszakadóembereksokasága létrehoztaakeresztényóegyhá-
zat.vezetőikezdetbenmégzsidószármazású,jézus-kortársakésszemtanúkvoltak,
demegintcsaknemhívő,hanemkülsőmegfigyelőiszemmelnézve:asötétbentapo-
gatózva,amegszokottvallásiformáktólmerőbeneltérőmódonkellettfelépíteniükvala-
mit, ráadásul szinteöntudatlanul, hiszmeggyőződésükszerinta teremtett világmár
fennállásánakutolsóemberöltőjétélte,scéljukcsupánazátmenetirövididőminéltar-
talmasabbkihasználásavolt.

későbbújabbésújabbfordulatokkövetkeztek.paradoxmódonéppavallásisokszí-
nűségéről híres-hírhedt római birodalom – amely szinte minden vallást képes volt
kereteinbelültolerálniésösszebékíteni,mégaszigorúmonoteizmusáhozragaszkodó
zsidóságot is – épp a szeretetnek, a békének, az erőszakmentességnek a hirdetőit
nembírtaelviselni.Atörténelemigazihullámvasútkéntdobáltaajézus-hívőket,stör-
ténelmitávlatbanegészrövididőalattzsidószektábólhirtelenbirodalmiállamvallássá
emelteakeresztényegyházat.nagyongyorsanfelkellettnőniea feladathoz,amirá-
adásulsemtartalmilag,semformailagnemvoltasajátja.vezetőkreéserőforrásokra

1 A2017. október 27-én a veresegyházi kölcsey Ferenc városi könyvtárban tartott előadás
szerkesztettváltozata.
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voltszükség.Ahogymegszűntakülsőüldözöttség,megindultegybelsőtisztogatásihul-
lám:ki tudtamegőriznihitének tisztaságátazüldöztetésévtizedeisorán,ski térhet
visszaa„hitehagyottak”közül?Akérdésmárazelsőszázadokbanegyházszakadáshoz
vezetett észak-Afrikában. volt viszont egy legyőzött, de holtában is gazdag és erős
ellenfele:azantikvitás.Agörögfilozófiaésarómaiadminisztráció.ebbeakétidegen
öntőformába kellett beleönteni végletekig felolvasztott, az ószövetség „salakjától”
megtisztított lényegét ésmegformálni egy birodalmat is egységesíteni képes vallást.
Miközbencsodálatosmódonezvalahogymegvalósult,anépvándorlásazázsiaisztyep-
pékviharaiáltalhajtvarombadöntöttearómaibirodalmat,deéppcsakannyira,hogy
területétmegtöltseaztúj,seazantikvitásról,seakereszténységrőlsemmitsemtudó
emberekmillióival. Ha ez nem lett volna elég bonyodalomnak, nem feledkezhetünk
megmégegyóriásiproblémahalmazról.Atanításugyanis,amelyettolmácsolniukkel-
lettvolna,márönmagaissúroljaafelfoghatatlansághatárát.

Akereszténységküldetésekétfőterületébenisfelfoghatatlanazobjektívszemlélő
számára.istenszemélyeésaszeretetparancsaegyarántszembemegyaföldilogiká-
val.egyisten,akivalójábanháromegymástólkülönböző,deközbenelválaszthatatlan
egységbenlétezőentitás.Aszeretetésaszelídségpedigatúlélésmindenlehetőségé-
tőlfosztjamegazembert,ahogyanaztegyébkéntlegfőbbtanítómesterének,jézusnak
apéldájábólislátjuk.Hogyleheteztmegérteniésagyakorlatbanalkalmazni,ezzelaz
üzenettel tömegeket meghódítani? ráadásul a konstantini fordulat után pedig ezt
összekellettegyeztetniegy teljesenpogányállamalakulat irányításának feladataival.
Adótszedve,háborúkatvívva,halálos ítéleteketosztogatva,rabszolgahadakatmene-
dzselve.

A többi valláshoz képest a kereszténység olyan paradoxonok tárháza,melyek az
átlagemberekáltalfelfoghatatlanok.istenmagamondja:azénutaimnematiutaitok,
azéngondolataimnematigondolataitok.Azemberáltalábanszeretialineáris,logi-
kus,racionálisgondolatmeneteket,a+b=c.dehacsakarragondolunk,hogykétszám
közöttéppelogikamenténvégtelenszámúszámrejtőzik(hiszmindenszámnakkell
lenniea felének is), láthatjuk,a világbonyolultabb,mint szeretnénk,hátmég isten.
Mégisőköveteliamegismerést,agondolkozást,azőútjánvalójárást.rendrekiiszárt
mindenmás lehetőséget iskülönösenazókorembereszámára,hiszvagyazéppen
regnálóállam,vagyéppannakhiányakényszerítetteazemberreazistennelvalókom-
munikációt.olyanfogalmakatésaxiómákatvetettekpergamenreaszentírók,amelyek
egynememberihatalomképétmutatták,sannakiscsakrészleteit.Ateológiavilágá-
banbolyongóemberekazindiaimesevakszereplőihezvoltakhasonlóak,akikaztafel-
adatotkapták:írjákkörül,hogyanisnézkiegyelefánt.Akiazoldalánálállt,aztmondta:
olyan,mintegyerőskőfal;akiazormányánál:mintegyoszlop;akiafarkánál:mintegy
söprű.Tapasztalataitmindenkiasajátértelmiszintjénfogalmaztameg,sahhozragasz-
kodottis,akáréleteárán,eltérőidőszakokban,évszázadok,évezredekalatt,eltérőkul-
turálisháttérrel,szókészlettel,pásztorként,királykéntvagytudósként.Avégeredmény
egykomplex rendszer, amelynemvoltmentesa túlzásoktól ésa tévedésektől sem,
jutottbennehelyamítoszoknakésaművészeteknekis.

Azőskeresztényegyházatyáknakazsidógyökerektőlelszakítvakellettvolnaértel-
mezniükazanyagot.pálapostolmégegynagyösszeolvadásrólálmodott:egypogány
kisebbségvadolajfaágáról,amely„engedetlen”ágakkitörettetéseutánbeillesztődika

130 ujvári lászló
Fó

ru
M

Tá
rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
s
ze
m
le
,X

X.
é
vf
ol
ya
m
2

01
8/

1,
s
om

or
ja



zsidóság nagy és ősi nemes olajfájába. A politikai hatalommal és nacionalizmussal
keveredettidegenkedésazonbanateljeselutasításbafordult,ésegyeduralkodóhozzá-
állássáváltizraelnépében,megakadályozvaegymásértékeinek,tapasztalatainakfel-
és elismerését: a pogányokból összeálló, önmagát új izraelnek gondoló óegyháznak
önállóankellett folytatniaútját.valahogyúgy iselképzelhetjükeztafolyamatot,mint
egyősrégipuzzlekirakását,amitösszekevertekegymásikképdarabjaival.Akinekkala-
pácsvanakezében,azmindentszögneknéz,akiagörögfilozófiaemlőinnevelkedett,
az Arisztotelész és platón szótárait böngészve próbált kiutat találni a paradoxonok
útvesztőjében.Hátukmögöttpedigcsászárok,vagyépphatalmasnéptömegekvárták
aminélgyorsabbmegfejtéseket.nem lehetettelefántcsonttoronybavonulni,ahívek
mégapusztaságbaiskimentekabarlanglakóremetékhezkérdéseikkel.pluszbanjön
méga fordításkérdése isaparadoxonokmellé:egy-egy isteninekgondoltkijelentés
akárhárom,négynyelvenátfordítvaérelazolvasóhoz,romolvapontosságban,hiteles-
ségben. körömszakadtáig ragaszkodunk egy-egy görög kifejezéshez, mikor az már
eleveegyfordításeredménye,miközbenazeredetilegmégcsaknemishéberül,hanem
arámiulhangzottel,amelynemvoltkifinomultteológiainyelv.Ahogyanabibliaigörög
semigazánaz,hiszazcsakabirodalombanhasznált„közönséges”koinégörögvolt.
errejöttapontatlanulhasználtlatinváltozat,majdasajátnemzetinyelv.nincsidőés
képességsemarra,hogyminderrőlmegemlékezzünk,de talánérzékelhető,hogyez
voltazeurópaicivilizációlegizgalmasabb,páratlanfelfedezésekkeléskudarcokkalteli
kalandja.Úgyisfogalmazhatunk,agondolatokevolúciójazajlottaszemünkelőtt.

voltakolyanképkockák,amelyekcsaka20.századteológusaiáltalkerülteka„vég-
leges” helyükre. Folyamatosan születtek újabb és újabb gondolatok, de pusztán az
igazságtartalomnemelégasikerhez(vagyamáglyához).Újraésújrabebizonyosodott,
lényegesszempont,hogyki,mikor,hol,milyenszellemi,társadalmi,gazdasági,politi-
kai,hatalmiháttérrel,személyespszichológiaikarakterrelrendelkezvefogalmaztaazt
meg.nemfeledkezhetünkmegabefogadókörnyezetjótékonyvagyéppkártékony,ins-
pirálóvagyéppelfojtólégköréről.épp,mintamikoregymagotelültetünk.nemmind-
egy,milyenmagotmilyen földbe,mivel öntözve,mennyi fénynek teszünk ki.Mindez
fokozottanérvényesvoltareformációranézveis.luthermagaírja,milyenhálásellen-
feleinek,hiszenavelükfolytatottharcnélkülgondolatainaktöbbségesohaeszébesem
jutottvolna.Megfigyelhetőezenkívülegyfajta ingamozgásaszellemiéletben is,ami
holazegyik,holamásikmegközelítésnekkedvez.

Azuckerberg-galaxislakójakéntmárnehézelképzelniegyolyaneurópát,amelyben
avallásúgyfonódottegybeahatalommal,agazdasággal,atudománnyalésakultú-
rával,mintahogyanazösszefonódottaközépkorban.éppezértfut(szerintem)zátonyra
minden próbálkozás, ami egy konkrét faktor eredőjekéntmagyarázza a reformációt.
éppúgy,mintazelőbbmáremlítettindiaimesében.van,akiteológiaialapontárgyalja,
pedigszintesemmiolyannemhangzottelazelsőnéhányévben,aminehangzottvolna
elakármárazókorbanis,máglyákéskövetkezményeknélkül.van,akigazdaságioko-
katsejt,van,akipolitikaisakkjátszmákat,van,akikulturáliskülönbségeket,naciona-
listaautonómiatörekvéseket.van,akiahumanizmustokolja,vagyéppdicsériminta
reformációelőkészítőjét.van,akinépekéstömegeköntudatlanmozgásátlátjaéslát-
tatja,van,akiazegyéniségekszerepétemeliki.Másokisteniakaratot,sorsszerűséget
látnak,van,akiavéletlenszerepéthangsúlyozza.Milettvolnapl.,hanemsújtleaza
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bizonyosvillámazifjúlutherMártonmellettabbanaviharban,ésőemiattirémültében
nemmegyszerzetesnek(nemakartgyóntatlanulmeghalni)?Mindenesetremegállapít-
ható,hogyeurópaluthernélkülisegybomlásifolyamatközepén,feszültségektőlter-
hesenellenségekgyűrűjében,válaszútelőttállt.

Abomlása15.századbanmárareneszánsszalfelgyorsult.Amígkorábbanaleg-
főbberőkazegységfelévittékafolyamatokat,areneszánsszaltalánéppazelőbbemlí-
tett ingamozgás hozott fordulatot. Az iszonyú erőfeszítéssel véghez vitt dogmatikai
munka,amivelzsinatoksoramegalkottaazegységeskeresztényvilágképet,amelyet
aztántűzzel,vassalerőszakkal,időnkéntpedigariválispogánykultuszokkrisztianizá-
lásával(szenthelyekésnapokelfoglalása,karácsony-Mithrász)széplassanelfogadtat-
tak európában. kölcsönös kiátkozások közepette bizánc és róma ikercsillagként
keringtekennekazuniverzumnakaközepén,egyházinakálcázotthatalmiharcokkal
leterhelve.itt,nyugatonrómaszerzetesrendjeivelbehálóztaésevangelizáltaeurópát.
dialektikusszövetségirendbenaregnálóhatalommal,egyreerősebbgazdaságierők
birtokában.nyugtaegypercsemlehetett,véresháborúk,járványok,egyeurópaijég-
korszak és a fokozódó arab fenyegetettség árnyékában járt, ismeretlen utakon.
eközbennemiscsoda,haanagyküzdelembenminthaeltávolodottvolnasajátérték-
rendjétőlis.egyrenagyobbhatalom,egyrekevesebbalázat.egyharcban,amelyfoko-
zatosanazellenségképéreformáljaaharcosát.paradigmaváltástörtént,talánazelső
millenniumfordulójánfokozatosanszűntmegavilágvége-teológiaéskezdődöttavilág-
uralmi küldetéstudat? Az arab hódítással egy időben pedig új erőszak-teológiára is
szükségvolt.következmény:akereszteshadjáratok,inkvizíció,eretnek-ésboszorkány-
perek, fokozódó antiszemitizmus, paranoiába és tömeggyilkosságokba fulladó
„reform”mozgalmakvoltak.Ígyérünka15.századig,areneszánszkorszakáig.kimoz-
dultanagyinga,ésmegindulegybomlásifolyamat.birodalomhelyettfüggetlenálla-
mok, tömegek helyett független emberek, feudalizmus „helyett” polgárosodás, zárt
európahelyetttáguló,újdonságokkalésfelfedezésekkeltelifizikaiésszellemiperspek-
tívák,Amerikafelfedezése.Aműveltségjelentőségénekésdemokratizálódásának,az
emancipációnaktérnyerése.kínaelőszörszólbeleeurópatörténelmébe.Alőporésa
papírimportjávalbeláthatatlankövetkezményekjártakegyütt,amikazegésztársada-
lomátalakulásáravoltakbefolyással.A lőporaláástaazarisztokráciahadifölényét,a
papírazegyetemekterjedésévelatudásáltalifelemelkedésésaszabadabbgondolat-
áramláslehetőségéttettelehetővé,paradoxmódonéppanemzetköziegyházikapcso-
latrendszerekésaközössétettlatinnyelvsegítségével.

Amitazegyházátvettapogányrómától,mosttovábbadtaa„pogány”reneszánsz-
nak.Azantikvitásvisszatért,embereszményével,szépségideáljaival,mítoszaival–sok-
szorapüspökipalotákkertjében,pápairezidenciákfreskóiban.egymásnakfeszülőés
éppezzelegymásjelentőségétfelerősítőfolyamatokzajlanak.Többállam,többdiplo-
mata,többegyetem,sazegyháziszerepegyrekisebb,azönállóságegyrenagyobb.A
kereszteshadjáratoktökéletesproduktumaiennekahelyzetnek.kétségbeesettkísér-
leteurópafelébresztéséreegyközösellenségképfelmutatásával,nemzetekenátívelő,
emberekmillióitlázbahozóegyházi„kezdeményezés”,azeredeticélkitűzéshezképest
zéróeredményességgel.viszontóriásitömegekindultakútnak,látnakvilágot,alegkü-
lönbözőbb néprétegek keverednek, kultúrák, szokások, információk cserélődnek. el-
pusztulbizánc,deéppennekkövetkezményeképpenazógörögnyelvbenjáratostudós
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férfiak menekülnek nyugati egyetemekre oktatónak, magas szintű antik filozofikus
tudással, amit aztán a humanista nemzedék fog felhasználni. eközben a „barbár”
kelet,mintanílustermékenyítimegazeurópaitudományoséletet,legyenelégutalni
azarabszámok,azal gebra vagyazal kímia megjelenésére.Azegyházviszonteközben
morálismélypontrasüllyed.Ahatalomkorrumpál,sazabszolúthatalomabszolútkor-
rumpál–lordActon19.századiaforizmájaérvényesvoltmáraközépkorbanis.van,
hogyegyidőbenhárompápaharcolegymással,ésapapságaromlottságszinonimája-
ként szerepel a szótárban. A háborúhoz,mint tudjuk, háromdolog kell: pénz, pénz,
pénz.Azegyházibirtokokbiztosbevételtjelentenek,magasrangúpapitisztségekakor-
rupció legfőbb célpontjaivá válnak. A világi hatalmak éppúgy szeretnék birtokolni a
kinevezés lehetőségét,minta csökkenőbefolyásátérzékelőpápai.Azöntudatosodó
nemzetekegyrekisebb lelkesedéssel finanszíroztakegyolyan rendszert,amely,sok-
szor úgy tűnt, csak viszi a pénzt. A birodalmi struktúrát épp az feszíti szét, amit az
összetartásárarendeltekazalapítóatyák,éstalánéppazmentettemeg,amileakarta
feszítenimagárólaláncait.

A16.századinémetországtökéletesfelszállópályájavoltazönállósodásitörekvé-
seknek.Megalakulásakoranémet-rómaibirodalomeurópainagyhatalomnakszámí-
tott.eztnemcsakkatonai,gazdaságiereje,hanemazerősközpontihatalomisindokol-
ta. A sajátos történelmi háttérrel rendelkező államalakulatban azonban évszázadok
sikereiutánelőszöranyugati, latinnyelvű területek vívtákkimaguknaka részleges
önállóságot,a12.századtólpediganémetterületeken isegyregyakoribbáválteza
fajtafüggetlenedésitörekvés.errekiválóalkalmatbiztosítottazinvesztitúraharc.ekkor
vetettemegfüggetlenségénekalapjaitakésőbbisvájcis.A14.századelejéreacsá-
szárokhatalmaszintecsakattólfüggött,hogyabirodalommekkoraterületéreterjedki
családjukhatalma.Afeudalizmuskorántsemabszolutizmus,sokkal inkábbakölcsö-
nösfüggőségrendszere.Abirodalmikörzeteket(németül:reichskreis)1512-benhoz-
ták létreacsászári reformokrészeként.Akörzeteketolyancéllalalakítottákki,hogy
azokmegkönnyítsékabirodalomvédelmiügyeit,ésacsászáriadókbeszedését.de
ezenbeosztásalapjánvettekrésztareichstagonisazegyescsászáribirtokokképvi-
selői.Mindegyikkörzetsajátgyűlésttarthatott,azúgynevezettkreistagokat,amelyen
közösálláspontotalakíthattakkiabirodalmigyűlésentárgyaltkérdésekben.kezdetben
(1500-ban)acsászárireformhatkörzetetállapítottmeg,azonbansvájc,azolaszterü-
letekésCsehország,valamintnéhánykisebbhercegség(Montbéliard,schmalkalden)
kívülmaradtabirodalmikörzeteken.bölcsFrigyes1486-banszászválasztófejedelmi
rangot örököl. bölcsessége nem éleseszűségében mutatkozott meg, hanem sokkal
inkább a béketűrésében, békülékenységében. Frigyes birtokain a tudományok és
művészetekelőmozdításáttűztekicéljául.ezértépítettWittenbergbenegyreprezenta-
tívrezidenciát,ekkorépültakastélyésavártemplom.Mivelazapaibirtokokfelosztása
utánalipcseiegyetemtestvére,jánosbirtokábakerült,nemmaradhatottegyetemnél-
kül,ezért1502-benmegalapítjaawittenbergiegyetemet.

Wittenberglutheridejébenleszcsakközpontijelentőségű–mintareformációszel-
lemének városa. Frigyes választófejedelem toleránsan viselkedett mindvégig az ő
„doktorával” szemben.Megvédteawormsiediktumhatározataellen, engedte,hogy
luther szász területekenműködjön,deőmagamegmaradtakatolikusszertartások
mellett,sajátkápolnájábanmisétmondatott.Aválasztófejedelemlutherhatásárasem
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váltmeghatalmasereklyegyűjteményétől,melyethosszúévekalatt,pénztnemkímélve
gyűjtöttössze.Akorabelitanításszerint,havalakiazereklyékelőttimádkozott,purga-
tóriumi szenvedéstőlmenthettemegmagát. A fejedelemgyűjteménye kétmillió napi
szenvedéstőlváltottmeg,gyűjteménye17 433darabbólállt,ésavárosbarendszere-
senzarándoklóhíveksokaságakomolybevételtjelentett.egyetemétisebbőlapénzből
finanszírozta, ahol 1508-ban ideiglenesen, 1512-től végleges jelleggel szerződtetik
egyetemioktatónaklutherMártonágoston-rendiszerzetest.

lutherekkormárhosszúutattettmegtársadalmilagésszellemilegegyaránt.1483-
banszületett,egythüringiaiparasztcsaládban.szüleikeservesmunkával,szívóselha-
tározással, fokozatosan kerültek egyre jobb anyagi körülmények közé, gyermekeiket
nagyszigorral,decéltudatosszeretettelnevelve.édesapjaönmagábanisérezhettea
tehetséget,mert földművesbőlbányamunkás,majdbányatisztviselő lett.jóképessé-
gekkelrendelkezőfiátjogásznakszánvarengetegpénztésenergiátfektettekMárton
oktatásába.A22évesfiatalemberazonbanváratlanulnagycsalódástokozszüleinek.
AzerfurtiegyetembölcsészkaránmármegszerziaMagisterArtiumfokozatot,mikoregy
viharbakerülveszerzetesifogadalmatteszistennek,azéletbenmaradásértcserébe.
Apjaszinteeszétveszti,mindenreményételsüllyedni látja,csaklutherelsőmiséjén
enyhültharagja.1507.április4-énluthertáldozópappászentelik,éselkezditeológusi
pályafutását.szerzetesrendjébenfeszültségektámadnak.egyesrendházakszigorúbb
erkölcsiséget, nagyobb fegyelmet követeltekmeg tagjaiktól,mintmások, és egy idő
utánazellentétakkoráranövekedett,hogyaszigorúbbakmárnemakartakközösséget
vállalnialazábbakkal,ésegyenesenrómáhozfordultak,hogypápaiengedéllyelkülön-
válhassanak. ennek a kérésnek a vatikánba juttatásával bíztákmeg az ifjú luthert
(persze egy küldöttség tagjaként). luther nagy áhítattal és szent várakozással telve
indultútnak,detapasztalataimindenszempontbólkiábrándítóakvoltak.Avisszaélé-
sek és tévtanítások teljes tárháza várta rómában, hit helyett babona, erényes élet
helyettazistentislefizetniakaró,sehhezmindenegyházitámogatástisélvezőszemér-
metlenségfogadta.küldetésüksemjártsikerrel,deluthermégmindigazegységés
azengedelmességtalajánállt.ezután(talánbüntetésből?)helyezteWittenbergbeatar-
tományfőnökstaupitzjános.ittváltbölcsFrigyespénzügyitámogatásamellettateoló-
gia doktorává 1512-ben. Tanulmányai és tapasztalatai szolgálatának első éveiben
különös hatással voltak lutherre. Minél többet tudott meg az egyház tanításaiból,
annáltávolabbérezteönmagátazokmegvalósításától.bűntudataásalkalmatlansága
felett érzett félelme már-már az őrületbe kergették őt és gyóntatóatyját, staupitzot
egyaránt.Akorabeliteológiatudományafilozófiaalapokon,spekulációkáltalpróbálta
megközelíteniazistenikijelentést,salevezetéseksokszorönmaguknakisellentmond-
tak.Ahelyett,hogyközelebbvittekvolna,inkábbelérhetetlennétettékamegismerést.
Abűntudatlecsillapításárakegyescselekedeteket,aszkézist,böjtötéskötöttszövegű
imádságokatírtakelő,amelyekkishíjánfelőröltékalelkiismeretesfiatalembert.isten
fokrólfokrakegyetlenéscsillapíthatatlanvérszomjúbíróváváltlutherszemében,aki
egyebet sem tesz, mint számon kér, vagy teljesíthetetlen követelésekkel áll elő.
Menekülniesemvolthova,sőtegyretöbbetkellettnagynyilvánosságelőttprédikálnia.
sarokbaszorult,snemvoltsenki,akihatékonyansegíthetettvolnarajta.

Töprengésevégülváratlaneredményhezvezetett.Felismerte,hogymindvégigfordít-
vaültalovon,saszószerintmegváltóigazságmindvégigaszemeelőttvolt.olyandol-
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gotakartkiérdemelnisaját tetteivel,amikiérdemelhetetlenugyan,viszont ingyenáll
mindenhívőemberrendelkezésére:egyedüljézuskereszthalálaáltal.istenkülönösen
jézusbannem ítélőbíró,hanemmegváltóésmegigazítóhatalom isegy személyben.
jóindulatát semmegvásárolni, semmegszerezninem lehet saját erőből. eléréséhez
nemszertartásokésegyházihierarchiák,hanemmesterkéletlen,nyersalázatkellcsu-
pán.istenmindenhatóságapedig,amilehetetlennétettmindenszabadulásikísérletet
atökéletlenemberszámára,hirtelenalegbiztonságosabbmenedékkéváltalelkiisme-
retésagonoszösszeskísértőtámadásávalszemben.1515-benamegváltásegyszem-
pillantás alatt, luther elérhetetlen vágyálmából elveszíthetetlen tulajdonává vált. de
ennekaszempillantásnakazértkomolyelőzményeivoltakateológiában.

nemkerülhetjükmeg,hogyamitörtént,kétnagyfilozófiaiisten-értelmezéskonflik-
tusakéntisleírható,amelymárévtizedek,sőtévszázadokótafeszítetteakatolikusegy-
házkereteit.Askolasztikus, ill.anominalistafilozófiacsatájazajlott le ittkicsiben.A
skolasztika,ahogyanevébenisvan,egyaziskolákhoz,vagyisarendházakkolostorai-
bólfokozatosanazegyetemekreátköltözőfilozófiaiirányzatvolt,slényegébenpogány
alapokonArisztotelészésplatónalapfogalmaithasználvapróbáltaértelmezniazegy-
ház és a világ kapcsolatát. elfeledett paradoxon, hogy épp a logika, amechanikus,
emberi logikasegítségévelhoztaklétreegyrendszert,egyolyanoptimistalelkülettel,
melyszerintavilág,sbenneazistenismegérthető,leírható,bizonyítható.szintemár
amaterializmushatáraitsúrolva,azüdvösségetnemközvetlenülistentől,hanemaköz-
vetítőiszerepkörrelétrehozottegyházonát,annakszentségeiáltalláttákelérhetőnek.
Akeresztvízésamisébenkiosztottostya,amegfelelő(nemerkölcsileg,hanemhivata-
losankiválasztott)személyekáltal,mondhatnimágikuserővelfeltöltve,fizikailagvégzi
elafeladatát,shinnimégabefogadószemélyneksemkellbenneahhoz,hogyhasson.
ennekatranszformálóhatalomnakabirtokosaegyedülakatolikusegyház,annakhie-
rarchiája,amelyamegfelelőszemélyeketegyedülképes„előállítani”,samelyhatalmát
abbancsúcsosítottaki,hogyerejétpénzértkezdteárusítani.Filozófiai,gazdasági,tár-
sadalmi következményekkel. ezzel szemben már a 13. századtól megjelent az ún.
nominalistaszemlélet,amelyelőszörnemmorális,nemisteológiai,hanemtisztánfilo-
zófiaialapontámadtaeztazelméletet,hirdetve,hogyavilágnemkikövetkeztethető.
istenolyanmadár,amelyetnemlehetérvekkalitkájábazárni.Azértelemfelettasze-
retetésazakaraturalkodik,azemberpedigkivanszolgáltatvaistenszereteténekés
akaratának. ebbeaz örvénylő folyóba gázolt bele luther sajátmegváltását keresve.
Hogyezmennyireígyvan,alátámasztjaazatényis,hogyabúcsúárusTetzeljánosdo-
minikánusszerzetesvolt,rendjébenaskolasztikusfilozófiaérvényesült,lutherviszont
ágostonos,vagyisanominalistafilozófiahatásaalattállórendtagja.ugyanebbenaz
évbenazágostonosrendvezetőségigyűlésekerületifelügyelővéválasztotta,11kolos-
tor felett, amimég tovább növelte a tanítás és a rendszeres prédikációkmiattmár
amúgy is túlterheltmindenapjait. A sok feladat azonbanmég inkább serkentette őt
abban,hogyrendbetegyeéstisztázza,miaz,amifontosésmiaz,amifélrevezetőrossz
gyakorlat a keresztény életben. ebben a munkában korántsem volt egyedül. éles
hangú,egészegyetemikarokatmegmozgatóvitákbanfeszültekegymásnakakülönbö-
zőfilozófiaiiskolák,alegváltozatosabbkérdésekben.van-eazembernekszabadaka-
rata?képes-esajáterejébőljótcselekedni?Megismerhető-eistenakarata?Miapápa-
ságésazegyházszerepeazüdvösségtekintetében?
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lutherkatedrájánegyrehatározottabbanhangzanakelafelismertigazságok:egye-
dülaszentírást tekinthetjükaz isteni igazság forrásánakésperdöntő tekintélyének!
egyedülkrisztuskegyelmeképesmegváltanibűnbőléshalálból!Csakahitáltalihletett
cselekedeteklehetnekkedvesekistenszemében.Tudományésszemélyestapasztala-
tok támasztottákalákijelentéseit,ésamígnemkerültszembekonkrétpápaivissza-
éléssel, nem isakadt senki, aki akadályozta volnaműködését.1517. október31-én
azonbanátlépettegyolyanhatárt,ahonnanmárnemvoltvisszaút.Avatikániköltség-
vetés egyik legfontosabb pillérének számító búcsúcédula-árusítás, bár bölcs Frigyes
szavárakitiltatottszászországból(anémetpénzrómábaáramlásamégabuzgókato-
likusfejedelemneksemvoltínyére),aszomszédostartományura,Albertherceg,Mag-
deburg érseke és a halberstadti püspökség adminisztrátora kívánt lenni. Az ehhez
szükségespápaiengedélymegszerzésehatalmasköltségekkeljárt,amelyetbúcsúcé-
dula-árusítássalkívántak finanszírozni.A tranzakciótegynagyon tehetségesdomon-
kos-rendiszerzetesrebízták:Tetzeljánosra.őmindenkinélszínesebbenésérzéklete-
sebbentudtameggyőzniajámborhíveketabefizetésekhatékonyságáról,legyenszóaz
elkövetett vagymajda jövőbenelkövetendőbűnök feloldozásáról, élők vagymár el-
hunyt rokonok tisztítótűzbeni szenvedéséről. luther, bár nem 1517-ben találkozott
ennekakérdésnekateológiaifogyatékosságaival,támadásrakényszerült,mertatar-
tományhatármenti lakosságaegyrenagyobb tömegbenhallgatott Tetzel szavaira, s
cseréltebeabűnbánatgyakorlásátapenitenciapénzzeltörténőmegváltására,instant
megkönnyebbülésre.Tételei,amelyeketmegfogalmazott,nemvoltaklázítószándékú-
ak,sokkalinkábbegytudósteológustudóstársaihozintézettlatinnyelvűvitairatának
számítottak(azokkiszegezéseawittenbergitemplomajtajáraisinkábbazutókormúl-
tatkiszínezőfantáziájánakszüleménye),amihezhasonlótételsorokrendszeresalapjait
szolgálták nyilvános egyetemi eszmecseréknek. A doktor ezúttal érzékeny területre
tapintott,aminemjárhatottkövetkezményeknélkül.lutherjellemeazonbanmárittis
kitapintható.Aszáraz,csontvázszerűteológiaitételekafelsorolásvégérefelforrósod-
nakésszemélyeshangvételtöltenek:

1. MikorurunkésMesterünkaztmondta:„Térjetekmeg!”–aztakarta,hogyahívek
egészéletebűnbánatratéréslegyen(Mt4,17).

2. eztazigétnemvonatkoztathatjukabűnbánatszentségigyakorlására,azazabűn-
vallásraésajóvátételre,amiapapokközreműködéséveltörténik.(Tehátnemelég
bevallaniéskifizetniakiróttbüntetést!–aszerk.megj.)

3. denemisvonatkoztathatjukkizárólagcsakabelsőbűnbánatra,mertaszívtöredel-
memitsemér,hanemhozzamagávalkülsőlegabűnösmivoltunkellenisokoldalú
halálosküzdelmet.

4. ezagyötrődőküzdelemtehátmindaddigtart,mígazembergyűlölivétkesönmagát
(ezazigazibelsőbűnbánat),vagyisamennyekországábavalóbemenetelig.

5. Apápanemakarsenkitmentesíteniésnem ismentesíta jóvátevőbűnhődéstől,
hanemcsakattól,amitsajátilletékességébenvagyazegyházijogszabályokszerint
magaróttki.

84. Továbbá:Miféleújfajtakegyelmeistennekésapápánakaz,hogymegengedik,hogy
egyistentelenésgonoszemberpénzértkiváltsonegykegyesésistenszeretőlelket,
viszontaztakegyeséskedveslelketnemváltjákkiingyenszeretetből,sajátrászo-
rultságamiatt?
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85. Továbbá:Abűnhődésrevonatkozóegyházjogielőírásokténylegesenésmintrégóta
nem alkalmazottak,magukban érvénytelenek és halottak.Miért történik a tőlük
valómentesítéspénzzel,búcsúkengedélyezésével,minthaérvényesekéshatályo-
sakvolnának?

86. Továbbá:Miértnemépíti fölapápa–akinekvagyonamafelülmúljaadúsgazdag
(ókori)Crassusokkincsétis–szentpéterneklegalábbaztazegybazilikátinkábba
magapénzéből,mintszegényhíveiéből?

87. Továbbá:Mitengedelvagymitnyújtapápaazoknak,akika tökéletes töredelem
általjogosultakateljeselengedésreés(kegyelemben)részesítésre?

88. Továbbá:Mibőllennenagyobbhasznaazegyháznak,mintabból,haapápa–amit
mostcsakegyszerteszmeg–napontaszázszorosztanaelengedéstés(kegyelem-
ben)részesítéstahívekbármelyikének?

89. Mivelapápaa lelkeküdvét inkábbabúcsúkáltalkeresi,mintapénzáltal,miért
szüntetimeg amár régebben engedélyezett búcsúcédulákat és búcsúkat,mikor
azokugyanolyanhatásosak?

90. Haazegyszerűhíveknekaggályosérveitpusztahatalommalelnyomjukésnemértel-
mesmegválaszolással oldjuk fel, azzal az egyházat és a pápát ellenségeik előtt
nevetségessé,akeresztyéneketpedigszerencsétlennétesszük.

91.Ha tehátabúcsúkatapápa lelkületénekésgondolatánakmegfelelőenhirdetnék,
könnyűvolnafelelnimindezekre(akérdésekre),sőtfelsemmerülnének.

92. Távozzanaktehátazokapróféták,akikaztmondjákkrisztusnépének:„béke,béke.”
–denincsbéke!(ezékiel13,10.16).

93. Tegyékjóladolgukatazokapróféták,akikaztmondjákkrisztusnépének:„kereszt,
kereszt!”–denincskereszt!

94. buzdítsukazértakeresztyéneket,hogy fejüket:krisztust,bűnhődésen,halálonés
poklonátiskövetniigyekezzenek,

95. ésabbanbízzanak,hogyinkábbsokszorongattatásonát,mintsemabékebiztonsá-
gánátjutnakbeamennybe(ApCsel17,22).

A tételekkét irányban isnagyongyorshatást váltottakki.egyrészthevesellenállást
Tetzelrészéről,akiegyfillértsemkívántvesznihagyni,másrésztanyomtatássegítsé-
gével futótűzként terjedtazelmúltévtizedekalatt fokozatosanpolgárosodóésegyre
műveltebbéváltnépkörében.bárlutherittmégsokkalinkábbfélretájékoztatotttekin-
télyre,semmintellenfélretekintapápára,aproblémamégisleginkábbapápaitekin-
télymegkérdőjelezésébentűntveszélyesnek.ezvolt,amimozgásbalendítetteagépe-
zetetéskiváltottaahevesellenállást.1518-banegyeretnekbíróságikihallgatásraren-
deltékbeluthert,Augsburgbantalálkozikapápaküldöttjével,akihatalmiszóvalsze-
retnémeghátrálásrakényszeríteni,sikertelenül.lutherlátvaahelyzetfenyegetővoltát,
inkábbelmenekül.Mintegyvérbeliblogger,atalálkozásrólkommentárokkalellátottfel-
jegyzéstír,amitrögtönkiisnyomtatnak.ebbenmárnyíltanéselméletialapontámadja
apápatekintélyét,főségétazsinattalszemben.Írapápánakmagánakis,satisztelet
megadásamellettalegnagyobbnyíltsággallépfelrómavisszaéléseivelszemben.

ezután 1519-ben egy nyilvános teológiai vitában próbáltákmegsemmisíteni érveit.
eckjánosakaraktergyilkosságmódszerévelélvehuszitaeretnekkéntállítjabeluthert,
aki sajátbevallásaszerintkorábbannem is foglalkozottHusz jános tanításaival.Haa
kihallgatásegylépésseltovábblendítetteareformációútján(amennyibenapápaitekin-
téllyel szembeállítja a zsinat független tekintélyét,melyet akkormégmeggyőzhetőnek
gondol),alipcseihitvitamáregyenesenazsinattalállítjaszembe,sönmagátmárakoráb-
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banmegégetettHuszjánostáborábataszítja.Újrafogalmazzaamárkorábban,a15.szá-
zadban,aközösélettestvéreineknevezettvallásimozgalomáltalfelismerttételt:avalódi
tekintélynemapápaésnemisazsinat,hanemaszentírás!innenmárnincsvisszaút.

Írásainaknépszerűségeésmennyiségeisnőttön-nő.egyteológus,akitelveindula-
tokkalésbiblikusérvekkelanépnyelvén(nefeledjüklutherszármazását)aretorika
minden eszközével égeti szénné az amúgy is sokak által elutasított „idegen” itáliai
hódítószándékokat.Azegyiklegáltalánosabbprotestánsközhellyelszembenebbena
küzdelembenéppavilágihatalmaksegítségéreszámíthatottleginkább.szósincsegy-
házésállamszétválasztásáról,sőtazegyetemespapságrahivatkozva leromboljaaz
egyházmindentekintélyétacselekedniiskésznémetfejedelmekfelett.őkpedigtalán
márrégótavártakegyolyanideológusra,akilázadásukhozelméletialappalisszolgál-
hat.1520-banútjárabocsátjaanémetnemzetkereszténynemességéhezírottérteke-
zését.Azéletbenmaradásért folytatottsakkjátszmábanlutherelőnyhöz jutrómával
szemben,ésaküzdelemalegnagyobbsegítségnézeteinekpontosításaésmegfogal-
mazásafeléis.1520-banmegszületikapápaiátokbulla,deképletesenésszószerint
isfelemésztiatűz,amelyakkormárolthatatlanullobognémetországszívében.viszont
németországkorántsemfüggetlen,fejedelmeimindenlelkesedésükmellettisv.károly
császár alattvalói voltak. A császár 21 éves, hidegfejű, elszánt és mélyen vallásos
(owenChadwick),birodalmakorántsemnémetországbóláll,aHabsburg-házbólszár-
mazó osztrák főherceg és kasztíliai királyi herceg, szép Fülöp kasztíliai király és ii.
(„őrült”) johannakasztíliaikirálynő legidősebb fia,1506-tólburgundiahercegeésa
Tizenhét Tartomány kormányzója, 1516-tól spanyolország, szicília, nápoly és jeru-
zsálemkirálya,1519-tőlAusztriauralkodófőhercegeésnémetkirály,valamint1530-
tól itália királya és a német-római birodalom császára. egy vallásilag kettészakított
birodalomszámáraelképzelhetetlen,ahogyan(akkormég)arómávalvalószembefor-
dulásis.lutherpengeélentáncol,amikormegjelenikelőtteWormsbanabirodalmigyű-
lésen1521-ben.károlynemcsakkatolikus,depolitikusis,tudjajól,hogynemismétel-
hetimegelődje,luxemburgizsigmondszégyenleteshibáját,akiHuszjánostmenlevele
ellenérehagytamegégetni1415-ben.Hatalmafenntartásáhozszükségevanafejedel-
mektámogatására,hiszafeudalizmuskorántsemabszolutizmus,ahatalomnemkor-
látlan.Aválasztófejedelmekpedigmármegosztottakvoltaklutherrelés tanításaival
kapcsolatban. A sikertelen kihallgatás után ugyan törvényen kívülre helyezi luthert,
akitimmáronbárkibüntetlenül(sőtinkábbjutalommellett)megölhet,deHuszjános
tragédiájátmárnemlehetettmegismételni.patthelyzetasakkjátszmában,amitcsak
egybiblikusanbölcshúzássallehetettmegoldani.bölcsFrigyesmégamagaszámára
is ismeretlenhelyre raboltatja el kedvesdoktorát, dacolva pápájával és császárával
egyaránt.ellenségeiismétalegnagyobbszolgálatotteszikneki.

Ahadakozástólmárteljesenelcsigázottmestervégrerendezhetisorait.ezpersze
nemvoltsekönnyű,sekellemesmindenpercében.betegségekéskétségekgyötrik,az
elszigeteltség légszomja veszi körül.de röpiratok helyettmár komolyabbmunkák is
sorrakerülhetnek,ezekközülisalegfontosabb:anémetnyelvűÚjszövetségmegalko-
tása.eljöttazidő,amikoratechnológialehetővétette,hogymindencsaládasztalánott
legyenegysajátbiblia.kislépésezegyteológus,denagylépésazemberiségszámára.
Civilizációkfelemelkedéseszokottígykezdődni,amikoregytársadalommindenízében
egy iránybamozdul.bárnémetországnemtudtaeztazegységétmegőrizni,ahatás

138 ujvári lászló
Fó

ru
M

Tá
rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
s
ze
m
le
,X

X.
é
vf
ol
ya
m
2

01
8/

1,
s
om

or
ja



mégígyisóriásivolt,ésmaistart.Ahatásnemcsupánteológiaivagymorálisszem-
pontbólvoltóriási.közösalaptámadakülönbözőtársadalmirétegekközöttakommu-
nikációra,amelynekfejlődésekihatottanemzetiöntudatésáltalábanazemberimél-
tóságfogalmánakmegerősödéséreis.Abibliaolvasássoránmegerősítettképességek
aztánazélet,atermelésésatudománymindenterületénisjólhasznosíthatóakvoltak,
azembermintegyénelkezdhetteelfoglalniújhelyétavilágban.

néhányévvelezelőttegyemberképesvoltegyetlenegyszóval, fogalommalmeg-
nyerniazamerikaielnökválasztást.barackobamaegyszóthasználta legsűrűbben:
remény!ezvoltareformációkimondatlanulislegfontosabbhajtóereje.Avezeklésbe,
meddőisten-kiengesztelésbebelefáradtembereknekújperspektívátnyitottaszeretet-
bőlüdvözítőistenképénekfelmutatásával.ezvoltareményforradalma,ésszabadság-
harca.Aszabadságharcösszekovácsolta,egymáshozillesztetteakorábbanszemben-
álló rétegeket is. ezen a ponton ismét egy érdekes eldöntendő kérdésbe botlunk. A
reformációkezdetiszárnyalásátéppazakasztottameg,hogyaszentírás,kikerülveaz
egyházértelmezésimonopóliumaalól,téveskövetkeztetéseklevonásáraésvéres,erő-
szakoseseményeksorozatáhozvezetett.vagyaztmondhatjuk,hogyéppazérttörtén-
tekevéresesemények,mertaszentírásmégnemvoltmindenemberelőttismerta
magateljesvalóságábanésösszetettségében.pontazazemberhiányzottamozgalom
éléről,akinekegyedüllettvolnatekintélyeszembeszállniafélreértelmezőkkel.őpedig
nemmás,mintabirodalmiátokkalsújtott,életétokkal-joggal féltőlutherMárton.A
felelősségtehátismétmegállapíthatatlan.

Távollétébenwittenbergitanártársai,MelanchthonFülöp,majdkarlstadtprofesszor
agyakorlatbaniselkezdikvégrehajtaniluthergondolatait.1521szeptemberébenMe-
lanchthontársaivalegyüttmegtöriakatolikushagyományt,éskétszínalattúrvacsorá-
zik,adiákokpedigmegtámadjákés leromboljákegy ferences templomoltárát.kará-
csonyestéjénatömegéneklésselzavarjamegamisét,januárbanpedigkisajátítjákés
egylaikusokbólállóbizottságkezelésealáhelyezikazegyházibirtokokat.Apapoknak
innentőlőkbiztosítjákarendszeresfizetést,deabevételbőlgondoskodnakaszegények-
ről,mégazalacsonyhozományúlányokrólis.ezzelegyüttbetiltjákakoldulástésabor-
délyházakat.elkezdődikatemplomokmegtisztításaaképektőlésamellékoltároktól.ez
márbölcsFrigyesnekissok,lutherrevanszükségahelyzetnormalizálásához.Afellazult
hatalmihelyzetazonbanolyanerőketisfelszabadított,amelyeketluthersohanemsze-
retett volna.Ahogyminden forradalom,úgyanémetparasztlázadás is sokkal inkább
következettakonzervatív,uralkodórendszerembertelenségéből,minta„lázító”forra-
dalmárokforrófejűségéből.egyjóllakottésmegbecsültparasztsohanemugrottvolna
olyanálprófétákkarjaiba,mintThomasMünzer,ésolyanoksem,akikjólismerikabiblia
tanításait. Münzer szintén ágoston-rendi szerzetes tanárként kezdte, 1517 és 1519
közöttmegszakításokkalWittenbergbenfolytattatanulmányait,ésittkerültkapcsolatba
az előreformáció eszméivel. 1520 májusától luther Márton ajánlása nyomán
zwickaubanprédikált.radikáliseszméimiatt1521áprilisábanelmozdítottákhivatalá-
ból,ezutánnyíltanagitáltlutherMártonellen,ésszembefordultafennállótársadalmi
renddel.Aztvallotta,hogyakiválasztottakközvetlenülalélekrévénkapjákistenigéjét,
tehátaz Íráscsakmásodlagos.vasárnapiprédikációitmunkásokésbányászokhatal-
mastömegeihallgatták.„krisztushírnökeként”jézusezerévesbirodalmának,azigaz-
ság országának helyreállítására népi teokráciát hozott létre, és ezzel a luther és a
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német fejedelmek által kegyetlenül üldözött anabaptizmus egyik vezéralakjává vált.
elutasítottaagyermekkeresztséget,ésmindakatolikus,mindazevangélikusegyház
szervezetikereteit.1525-benatörvénykezésreformját,aföldesúriönkényvisszaszorítá-
sát,aszabad lelkészválasztástkövetelőparasztfelkelésmelléállthíveivelegyütt.bár
gondolatvilágábanmisztikusvolt,amelyirányzategyidáignemtárgyaltharmadik(asko-
lasztikus és a nominalista mellett) megközelítése a keresztény igazságoknak: nem
istennelvalóegyesüléstkeresteaföldiéletben,hanemamagántulajdon,papság,ne-
mességésfejedelmeknélkülitársadalommegvalósulását.Május25-énFrankenhausen
mellettaparasztokból,bányászokbólésvároslakókbólállóhadseregsúlyosvereséget
szenvedett,magaMünzermegszökött,deelfogtákésmegkínozták.A lázadástugyan
sikerültelfojtani,deareformációegységétmárnemlehetettvisszaállítani,ésellenfele-
inekishosszúidőremunícióvalszolgáltavitábanazanarchiáravalóhivatkozás.

luther stílusa is végletesen radikalizálódott, heves természetét nem is próbálta
fékezni, amikor arról volt szó, hogy igazát bizonyítsa. Arcpirulás nélkül nem is lehet
olvasni,ahogyanazegyházatbabilonifogságbahurcolóantikrisztuspápáról,akiirtan-
dóparasztfelkelőkről,vagyéppazelüldözendőzsidókereskedőkrőlír,akikhezpediga
szentírásalapjánelőszörnagyszimpátiávalfordul,dekésőbbkeserűencsalódik.nagy
rejtély,hogymikéntvetkőzöttkimindenemberségébőlezazegyébkéntalázatos,ven-
dégszerető,jóhumorú,gyengédteológus.Mégkortárskollégáikörébenismegrökönyö-
dést keltett szavaival és kíméletlen ítélkezéseivel. lehetne mondani, hogy korának
gyermekevolt,vagyhogymagasfánakhosszúazárnyékais,detartozunkönmagunk-
nakésutódainknakisazzal,hogyerreaszégyenfoltrarámutassunk,ettőlprotestáns-
ként is elhatárolódjunk. A kezdetből pedig más is következhetett volna. A zsidó
enciklopédia2008ígyír:

„kezdetbenazsidókisüdvözöltéklutherbomlasztóhatásátarómaikatolicizmussal
szemben(melyetagyűlöltedomországávalazonosítottak),mertaztazegyházmonoli-
tikushatalmamegtörésénektekintették.Másokremélték,hogyakeresztényvilágbana
lutheranizmus terjedése által keltett felfordulás az összes vallás iránti toleranciához
vezet. ezen kívül úgy látták, hogy üdvözlendő az egyház részleges reformja,mert az
csökkentetteazegyházkorábbigonoszságát.Mégolyanok isakadtak,mintAbraham
Farissol,akiluthert titkoszsidónak tekintette,egy,avallási igazságotés törvényeket
fenntartaniakaróreformernek,akinekbálványimádás-ellenesreformjaiajudaizmushoz
való visszatérés felé irányulnak.egyeshittudósok,kiemeltenaszefárddiaszpórában,
mintpéldáuljosephha-kohen(kb.1496–1575)erősenrokonszenveztekareformáció-
val.”Areformációszócikkbenpedigezáll:„...azsidótörténelembenareformációnem
csak, illetvenemelsősorbannegatív éskáros volt. Azon túl, hogyakatolikushit sok
elemeúgyváltozottmeg,hogymegszűntazsidóellenesvádakalapja(példáulazáldozati
ostyamegszentségtelenítésénekvádjaazátlényegülésrevonatkozóhitváltozásamiatt
eltűntaprotestánskörökben),areformátoroksokújításamegszüntetettegyeskülönb-
ségeketazsidókéskeresztényekközöttareformációközegében.1524tájáneurópából
érkezőzsidókörömmelszámoltakbeareformátorokképrombolóésantiklerikálisirány-
zatairól Abraham ben eliezer ha-levi jeruzsálemi kabbalistának. e jócskán eltúlzott
beszámolókalapjánakabbalistákluthertegyfajtatitkoszsidónaktekintették,akimeg-
próbáltafokozatosankinevelniakeresztényekethitükrosszelemeiből.(Abraham1525-
öslevele,lásdks,7[1930/31],444–5.p.).Akeresztényekésakereszténységreformá-
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ció utáni egyéb felekezetei iránti viszony szempontjából még fontosabb volt, hogy a
reformációnagysúlythelyezettahébernyelvűbibliáraésáltalábanahébernyelvre.bár
ezareneszánszbaneredt,ezazirányzatfővallásiszentesítéstkapottareformációban.
Abrahambeneliezerha-leviszerinteznemmásvolt,mint»istenszelleménekmisztéri-
uma,melyetőelőreelrendelt...amikorakörülmetéletlenekföldjénsoknemzetszívét
fordította a héber nyelv és írás tanulmányozása felé. és ők tanulmányozzák ezeket,
mindegyikafelkészültségénekmegfelelően.«”(ibid.,445.p.)

későbbehhezsokprotestánscsoportbanésszektábantársultazősizsidótársada-
lomtörvényeinekésértékrendjénektisztelete,melyeketamintaszerűszektástársadal-
miéletmegfelelőalapjánaktekintettek.Azevangélistákegyénispirituálisútjávalellen-
tétbenahéberbibliábankerestékazártcsoportnakmegfelelőéletigazságosságaés
erkölcseformáit.sokuk–akorátmegelőzőkésakésőbbiekközülegyaránt–egyetér-
tettvolnasamuellangdonnal,aHarvardelnökével,aki1775-ösbeiktatásiigehirdeté-
sébenkijelentette,hogy „azsidókormányzatazeredeti isteni rendelésűalkotmánya
szerint,hacsakpolgáriszemszögbőlnézzük,egytökéletesköztársaságvolt” (j.Win-
gateThornton:Azamerikai forradalomszószéke.1860,239.p.).ezösszegzisokúj-
angliaitelepesfelfogását,melyetelőszörjohnCottonfogalmazottmegMózesésaző
igazságszolgáltatásac.művében(1641).Areformáltországokban,különösenaCrom-
well-kori és restauráció-kori Angliában zajló nagy vita a királyok isteni jogairól és a
királygyilkosságrólnagyrésztazószövetségszövegeiésabennefoglalteszmékalapján
zajlott,melyeketérvényesmintáknaktekintettekajelenkorikereszténytársadalomszá-
mára.sokfelé,Hollandiátólaprotestánseurópakeletihatárvidékeiigtiszteletreméltó-
nakésmintaadónakkezdtéktekinteniazsidókatésajudaizmuspéldáit.Azsidómúlt
e tisztelete fokozatosan a kortárs zsidók tiszteletévé fejlődött, amint azt rembrandt
festményeiésirodalmi,társadalmibizonyítékoktömegebőségesenillusztrálják.(...)A
képtehátismétösszetettésönellentmondásos,következményeibenpedigtragikus.Az
500százévnemvoltelég,hogyegységeseklegyünkebbenakérdésbensem.

Areformációmozgalmateháthagyőzöttislokálisan,deátütőerővelnemrendelke-
zett.Fokozatosanpolitikaiszintresüllyedtésfejedelmektaktikaifegyverévéváltafüg-
getlenségértvívottharcban.ezszinténnemavéletlenszülteeseményvolt.egyújabb
protestánsközhely,azállamnakésazegyháznakszétválasztásavettittmeglepőfordu-
latot,vagyinkábbfordulatokat.lutherasokszempontbólerkölcstelenpápaijelenlétet
a világi hatalom szakrális hangsúlyozásával próbálta ellensúlyozni. Miként már pál
apostol is római polgárjogára hivatkozva, a császárra apellált jeruzsálemi perében,
lutherisazállamistenieredetétállítjaszembeazegyháztúlkapásaival.Mégsemfüg-
getlenségről,sokkalinkábbegyúj,deannálszorosabbviszonyrólvanszó,azállamfüg-
gőségehelyettazállamfelelősségéről.nemcsakapolgár,afejedelemisapapságszi-
nonimájakénttekinthetönmagára.sokesetbenafejedelemegyenesenapüspökjog-
körétvetteát,annakjavadalmaivalegyütt.ezperszesokfejedelemnekinkábbcsábító
kísértéssévált,mintaszolgálatlehetőségévé.Azúj„ruha”afejedelmekenholszoros-
nak,holtúlbőnekmutatkozott.v.károlynemtudottmitkezdeniazújhelyzettel.nem
értráfolytonnémetországbanücsörögni,márawormsigyűlés(1521)utánháromévig
távolvolt,hogyafranciákkalháborúzzon.erőfeszítéseihezéppazoknakafejedelmeknek
atámogatásáravoltszükség,akiketeltaposniszeretettvolna.Acsászáricsapatok1525-
ben paviánál döntő győzelmet arattak, ésmég Ferenc királyt is fogságba ejtették. őt

a Wittenberg-galaxis 141
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XX.évfolyam

2018/1,som
orja



ezutánMadridbaszállították,aholszabadonbocsátása fejébenkárollyalmegkötöttea
madridibékeszerződést,amelybenlemondottburgundiáról,lombardiárólésnápolyról,
valamintkötelezettségetvállaltazoszmánokellenihadjáratban.i.Ferenchazatérvekije-
lentette,hogyabékétkényszeralattkötöttemeg,éseszeágábansincsbetartani.1526-
banapápát,azangolokat,Milánót,Firenzétésazoszmánokatisbevonvalétrehoztaa
cognaciligátaHabsburgokésszövetségeseikellen.1526-banígyismétkiújultaháború.
Azújdonságimmárazvolt,hogyalegkeresztényibbnekmondottkirály(afranciakirály)és
apápaisazoszmánokszövetségeseikéntléptekfel.Aháborúbanmegmutatkozott,hogy
aHabsburgokitáliábanegyértelműenelőnybenvannak.Afranciákugyanbetörteklom-
bardiába,detovábbnemjutottak,szövetségeseikpedigfolyamatosanelpártoltakmellő-
lük.1527.május6-ánkárolyhadai,melyeknemkaptakzsoldot,betörtekrómába,ésazt
hónapokonátfosztogatták,óriásirombolástvégezve.Azeseménysaccodiromanéven
híresültel.Apápaitestőrgárdátlemészárolták,magavii.kelemenpápacsaksúlyosvált-
ságdíj fizetésével válthattameg életét. A császáriak fogságába került, ahonnan (őreit
megvesztegetve)hathónaputánsikerültmegszöknie.ennekhatásáravii.kelemen,sza-
kítvaeddigifranciabarátpolitikájával,károlymelléállt.Ferenckirályhadailassankiszo-
rultakitáliából,így1529-benmegkötöttékacambraibékét(a„hölgyekbékéjét”),amely-
benFerencismétlemondottitáliai,burgundiai,flandriaibirtokairól,éskétmillióaranyvált-
ságdíj fejébenhazaengedték fiaitMadridból.1530. február24-éna „megbékített” vii.
kelemenpápabolognábancsászárrákoronáztakárolyt.eközbenaz1529.évispeyeri
birodalmigyűlésenareformációhíveirehátrányoshatározatothoztak,amelyszerintazok
arendek,amelyekaddigawormsiediktumotmegtartották,azokezentúlistartsákmeg,
amelyekpedignemtartottákmeg,azokmindentovábbiújítássalhagyjanakfel,ésamise-
tartástengedjékmeg.ehatározatellenaszászválasztóötmásikfejedelemmeléstizen-
négybirodalmivárossalegyüttünnepélyesentiltakozott,protestáltésezenprotestáció-
banügyüketacsászár,azösszehívandóegyetemesvagynémetzsinatésmindenrészre-
hajlástólmenteskereszténybíróeléfellebbezték.Apolitikaiegységazonbanekkormár
nemjelentettteológiaiegységetis.

Azinnentőlprotestánstábornaknevezhető,későbbmagukatschmalkaldeniligának
Marburgbankellettvolnahitelveikbenisegységesséválni.Miutánaprotestánsbalszár-
nyat jelentő anabaptisták törvényen kívülieknek számítottak, két másik fő irányzat, a
lutherképviseltenémetésazwingliáltalkidolgozottsvájcivonalösszefésülésevoltacél.
zwinglizürichreformálásávalírtabenevétatörténelembe.luthernyomvonalánindult,
deazegyház„megtisztításában” radikálisabbéskövetkezetesebbvolt.Templomaikból
teljeseneltávolítottákakegytárgyakat,mégazorgonátis,aközépkoriliturgiahelyettegy
nagyonpuritán igehirdetés-központú istentiszteleti formaalakultki.Azoltárhelyettegy
közönségesasztaltálltkörülagyülekezet,ahonnankétszínalattkaptákazegyszerűen
emlékjelnektekintett,mágikusbűneltörlő funkciójától teljesenmegfosztottkovásztalan
kenyeretésabort.luthernekazonbanezmártúlsokvolt.Talánazanabaptistatúlkapá-
sokmiattóvakodottaradikálisváltoztatásoktól.ráadásáuligeértelmezésévelisütközött
zwinglifelfogása.Azutolsóvacsorapontosleírásanemengedteazasszociatívgondolko-
zástszámára.Hajézusmagaaztmondta:ezazéntestem,akkoraztszerintenemértel-
mezni,hanemelhinnikell.nemezazegyetlendolog,amitnemértünk,ahitviszontnagy-
ságrendekkelfontosabb,mintalogikusmagyarázat.zwinglihiábautaltrá,jézusszámos
helyentettmagáranézveszimbolikuskijelentéseket(énvagyokazajtó,akenyér,amia
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mennybőlszálltalá),lutherhajthatatlanvolt.Attólfélt,hacsakegykicsitisengedünka
rációnak,fokozatosanmindenhittételelolvadakezünkben.Ateológiatörténetétismerve
ebbennemis tévedett,abibliakritikaivizsgálataarákövetkezőévszázadokbanszinte
mindentmegkérdőjelezett,amikorábbanakeresztényhitalapjáulszolgált.ehheznem
kívántasszisztálni,őinkábbakevesebbtöbbelvétvallotta.ráadásulőmagatehetséges
dalszerzőéslantonisügyesenjátszó,művészetszeretőember,lucasCranachegyháziés
portréfestőjóbarátjavolt,akinemakartaafürösztővízzelegyüttagyereketiskiönteni.
Híresnémetbibliájátisképekkelillusztráltatta,ésatemplomokbantámogattaahimnusz-
éneklést. Csak azt szüntettemeg, amit kifejezetten igeellenesnek ítélt. Azt nem tudta
megfogalmazni,hogyanvanjelenjézusazúrvacsorában,deatényhezragaszkodott.Amit
megtett,néhányévvelkorábbanmárígyiselképzelhetetlenlettvolna.elszakadniróma
főségétől,feloszlatniaszerzetesrendeket,nősülésrebiztatniapapságot,anépetintenzív
bibliaismeretre tanítani, saját nyelvén olvasni, saját szavaival imádkozni, énekelni, két
színalattúrvacsorázniengednihatalmasfordulatvolt.Akétfelfogásköztikülönbségaszi-
varozóizraelitaanekdotájávalírhatóle:szabad-etóraolvasáskorszivarozni–kérdeztéka
rabbit.Természetesennem–szóltaválasz.szigorúantilos.ésszabad-eszivarozásköz-
benTórátolvasni?Természetesenigen,Tórátmindigszabadéskellisolvasni….

luthermeghúzottegyvonalat,ésezzelegyújabbprotestánsközhelyetisújraértel-
mezhetünkatörténelemismeretében.nagyonszeretünkugyanisaracionalitásramint
protestáns koronaékszerre tekinteni. Ahogyan a vallásszabadságra is, amely szintén
nemlutheriörökségünk.Aprotestánsfejedelmekacsászárralfolytatottkényszermeg-
oldáskéntfogadtákelavallásisokszínűségetésnemegyéni,hanemtartományiszin-
ten.Aszámukraeretneknekszámítógondolkodókatpedighanemisolyantömegével,
mintakatolikusegyház,őkissokesetbenfizikailagsemmisítettékmeg.

innen,azuckerberg-galaxisbólnézveezmárelfogadhatatlan,ésnemistűnikfeltét-
lenülbiblikushozzáállásnak.Atörténetméghosszanfolytatható.nemszóltunkafran-
ciaprotestánsokról,akikélőpéldáiannak,hogyahitújításkorántsemegyészak–dél
mentalitáskülönbségéből fakadt,nemszóltunkanémetalföldihitharcokról,amelyek
szinténösszefonódtakafüggetlenségitörekvésekkel,azangliaireformációval,amelya
legkomplexebb, felülről irányított politikai és jogi játszma szintjén kezdődött és csak
későbbtöltődöttfelhitelvikérdésekkel.nembeszéltünkészak-Amerikáról,aholapuri-
tánangolszászprotestánsoklétrehoztákazelsőolyanállamot,amelybenavallásésaz
állam teljes szétválasztásával a lelkiismereti és szólásszabadság otthonát alkották
meg,melyszinténvilágtörténetijelentőségretettszert.nemszóltunkamagyarkérdés-
ről,amelyönmagábanisteljeselőadástigényelne,báranyugatitörténetírókaligfog-
lalkoznakvele.Talánazért,mertanagyfelismeréseknemitttörténtek,hatásukazon-
banittvoltazegyiklegmeghatározóbb.egyegésznemzetkapaszkodottutolsószalma-
szálkéntakiválasztáseszméjébeéskapotttőleerőtatalpraálláshozésaküzdelem-
hezazoszmánbirodalommalfolytatottélet-halálharcában.ezatényvetifelújraakér-
dést:sikervolt-eareformáció?saválasztalánugyanaz,mintjézusesetében.nemúgy
ésnemaztérteel,amitküldetésénekgondoltunk,dehatásábanamainapigmegha-
tározóésalapvetőenpozitív.
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kováCs évA
Azönsegítőcsoportokhatékonysága
azalkoholproblémákkalküzdőknél

Azalkoholizmusegyolyanbetegség,melybennagyonfontosszerepjutaszakképzetlen
sorstársaknak.Azintézményenkívüligondozásimódokközülkiemeltszerepettulajdo-
nítunkazönsegítőcsoportoknak,melyekminttámogatóháttérjelennekmegaproblé-
mávalküzdőmegsegítésében.ugyanisazaktívfüggőteljesmértékbenelveszítiakont-
rollt,elveszítikapcsolatait,gyakrankisodródikatársadalomperemére,amimégnehe-
zebbétesziszámáraagyógyulást.Magányossáválikéskirekesztetté.batesonúgyvéli,
hogyareménytvesztettalkoholistaszámára,akiamélypontrakerült,„a remény új for-
máját hozó első lépés nem egyszerűen csak a kontrollvágy feladása, hanem radikális
ismeretelméleti változás az egyén teljes világnézetében.” (kelemen 2009, 32. p.) A
névtelen Alkoholistákhoz (Alcoholics Anonymous – A.A.) való csatlakozás révén egy
másszemlélethezcsatlakozikazegyén.Márnemazleszszámárafontos,hogyaköz-
pontbanhelyezkedjenelésigazalegyen,hanemhogyörülni,boldogulnitudjonazújon-
nan választott életvitelében. Ahogy azt levender (szász 2005, 57. p.) is állítja:
„Egyetlen antialkoholista mozgalom sem ért el olyan átütő és tartós sikert, mint min-
den öngyógyító csoportnak a prototípusa, a Névtelen Alkoholista mozgalom.” AzA.A.
csoportokTizenkétlépésprogramjaismutatja,hogyacélnemaz,hogymindentöké-
leteslegyen,hanemhogyazegyénekfejlődnitudjanak,azérzéseikrőlbeszélnitudja-
nak,ésérezzékatöbbiektámogatását,gondoskodását.

Az önsegítés történetét vizsgálvamegállapíthatjuk, hogy társadalmi szempontból
hosszútörténettelrendelkezik.politikaigyökereimegmutatkoztakmáracivilkezdemé-
nyezésektevékenységeisorán,mikorisakiszolgáltatottaknaklehetőségetadtakhát-
rányoshelyzetükváltoztatására.Megkellemlítenünkazönsegítésvallásigyökereitis,
mintpéldáulakülönbözőszeretetszolgálatot,szeretetvendégséget.AzismertA.A.cso-
portnak is a gyökereit tulajdonképpenegy protestánsmozgalombankell keresnünk,
melymozgalomazonaprotestánserkölcsitanításonalapszik,hogyazemberekkölcsö-
nösen segítsék egymást. Az önsegítés tehát szociális jellegű társadalmi mozgalom,
melyatársadalombanmegjelenőkülönbözőtársadalmiproblémákellensúlyozásaként
jön létre.Aselfhelp,vagyisazönsegítőcsoportokbarcyszerint (2012)későbbakár
önsegítőszervezetté fejlődhetnek,melyszociálishálózatbancsúcsosodhatki.Fő jel-
lemzőjükacsoporttagjainaksegítése,támogatása.általábanaközösprobléma,közös
egészségkárosodás,közösélethelyzetaz,amiösszehozzaőket.Főbbjellemzőjük,hogy
közvetlenkapcsolatbanvannakegymással.

szlovákiában az önsegítő csoportok rövid ideje léteznek. Amennyiben amúltban
valamilyeninspirációtpróbálnánkkeresniazönkéntesmozgalmaktekintetében,meg-
állapíthatnánk,hogyazönkéntescsoportok tevékenységei ritkánvoltak tapasztalha-
tók.Arégmúltbanesetlegvalamilyenegyesületeketlehetneönsegítőcsoportkéntmeg-
jelölni,különösképpazoktevékenységeit,mintpéldáultalálkozásokszervezéséthadi-
rokkantakkal, fedélnélküliekkel,melyekakölcsönössegítségéstámogatásbólered-
tek.Találhatunkbizonyosösszefüggéseketvagykölcsönöskapcsolatokat,együtteserő-
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feszítéseket az önkéntes tevékenység formájában. A szerzőkmeglátása (oláh et al.
2012)szerintazönkéntestevékenységekazönsegítőcsoportokpillérei,kialakulásuk
támpontjaivoltak,azonbanekétformaköztikapcsolatmélyrehatóbbvizsgálatotigé-
nyel.Akülönbségközöttükmagaazegyén,akinekönerejébőlkellmegküzdeniesaját
élethelyzetével.Azönsegítőcsoportoktevékenységeamúltbanazállampaternalista
hozzáállásávalvolthelyettesítve,ugyanisazállamgarantáltaésbiztosítottaafelbukka-
nó szociális problémákmegoldását szociális gondoskodás formájában. sajnosmég
manapságsemérezhetőváltozásetéren.

Azönsegítőcsoportokterápiásirányítástnélkülözveigyekeznekszemélyesproblé-
máikat a csoport tagjaival megbeszélni és megoldani, ezáltal egyfajta pszichológiai
öngyógyítástvalósítanakmeg.AzAnonimAlkoholistáksikereinfelbuzdulvamegjelentek
más típusú önsegítő csoportok is. említést érdemel az 1935-ben létrejött névtelen
drogosokmozgalmaadrogbetegekrészére,amelyszinténazAnonimAlkoholistáktevé-
kenységébőlfejlődöttki.Azönsegítéselvénműködőcsoportokhatásáratovábbiakjöt-
teklétre,úgymintakodepencia-(társfüggő)terápiábanazAl-Anon(alkoholbetegekhoz-
zátartozóinakcsoportja),amely1940-benaMinnesota-modell részekéntazusA-ban
kezdtemegtevékenységét.ezazelsőolyancsoport,amelyazalkoholistákházastársai
részére szerveződött. A későbbiek folyamán az alkoholisták mellett megjelentek a
névtelendrogfüggők,anévtelenszerencsejátékosok,ajátékszenvedély-beteghozzá-
tartozóicsoportja,agam-anonCsaládiCsoport,valamintkülöncsoportjelentmegaz
alkoholbetegésmásmódon rosszulműködőcsaládok felnőtt gyermekei részére, az
Anonim Felnőtt gyermekek. (szász 2011). A csoportmindegyikére jellemző, hogy a
tagokazonosproblémátólszenvednek.Főcéljukakölcsönössegítségnyújtás,ugyanis
azonazalapelvenműködnek,hogycsakazképesaproblémátmegérteni,akihasonló
helyzetben van. (demetrovics–kun 2010). Az önsegítő csoportban való részvétel a
függőszemélyautonómválasztásánakazeredménye.

Az 1935 ótaműködő Alcoholics Anonymous önsegítő közösségmegalakulása is
azonamegfigyelésenéstapasztalatonalapult,hogyegyalkoholistátésannakproblé-
májátcsakisegymásikalkoholistatudjamegérteniannakteljesmélységében.Afel-
épülésifolyamatbanazőszinteésteljesfeltárulkozáscsakisolyanközegbenvalósulhat
meg,amitazegyénbiztonságosnakítélmeg.Avilágszerteismerttéváltcsoportfőüze-
nete,hogymindenekelőttazalkoholizmusbólvalófelépüléstszolgálja.Azüzenetenem
más,mintaközösenmegélt szenvedésekmegtapasztalása.programjuknagyonsok
embernekváltahasznárafüggetlenülattól,milyenéletstílustpreferáltak.ezaprogram
a„Tizenkétlépés”névenjutottelaköztudatba.(névtelenalkoholisták1994).Acsoport
megjelenését követően1939-ben történeteiket könyv formájában ismegjelentették,
melynekabigbookcímetadták.Azazótaelteltéveksoránmegjelentakönyvmásodik,
harmadik,és2001-benmáranegyedikkiadásais,melyet43nyelvreislefordítottak.
világviszonylatban150országbanműködnekilyencsoportok,ésatagokszámameg-
haladjaakétmilliót.(AlcoholicsAnonymous2001).

„Az Anonim Alkoholisták olyan férfiak és nők közössége, akik megosztják egymás-
sal tapasztalataikat, erejüket és reményüket azért, hogy megoldhassák közös problé-
májukat, és segíthessenek másoknak felépülni az alkoholizmusból.” (szász2011,38–
39.p.)Atagságegyetlenfeltételeaz,hogyajelentkezőfelhagyjonazalkoholfogyasz-
tással.AzA.A.-tagságnemjárilletékkel,nincskapcsolatbansemmiféleszektával,szer-
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vezettel,nempolitizál,nemkívánsemmilyenvitábabocsátkozni,nemtámogatésnem
isellenezsemmilyenügyet.Atagokelsődlegescélja,hogyjózanoktudjanakmaradni,
és segítsenek más alkoholistát józanodási folyamatában. (Anonim Alkoholisták, on-
line).szlovákiábannapjainkban54csoportműködik,melyektöbbségeanyugatirégi-
óbantalálható.Azelsőcsoport1990-benjöttlétrepozsonyban,majdérsekújvárban,
surányban,bazinban,Modránésmásvárosokban.(A.A.2015)

McMahon(2014)azAnonimAlkoholistákkalfoglalkozókutatásokeredményeialap-
ján úgy gondolja, hogy azok esetében, akiket alkoholproblémájukmiatt kezeltek és
ezenkívülmégeztacsoportotislátogatták,többnyirenagyobbszámbantudtakabsz-
tinensekmaradni,mígellenkezőesetbeneznemmondhatóel.Amennyibenazalkohol-
problémávalküzdőszemélynemdöntötteel,hogyahosszútávúabsztinenciaacélja,
akkorszámáranemmegfelelőhelyezaközösség,hiszenecsoportlegfőbbfeltételeaz
ivássalvalófelhagyás.viszont,haszabadulniakarafüggőségtől,azalkoholtartalmú
italokfogyasztásánakabbahagyásacsupánazelsőlépésaváltozásútján.Astatisztikai
adatokalapjánugyanisavisszaesésiaránynagyonmagas.laikusoktöbbnyireazona
véleményenvannak,hogyalegnehezebblépésazivásabbahagyásalehet,amitazon-
banMcMahonúgy lát,hogy„nehéz abbahagyni, de nem visszaesni még nehezebb.”
(McMahon2014,71.p.)statisztikaimutatókszerint3hónapotkövetőenlehetazabsz-
tinencia stabilizálódásáról beszélni. Amennyiben ezt képes elérni, hosszabb időt is
képeskibírni,ígyegyrekisebbavalószínűségeavisszaesésnek.Megváltozikazalko-
holhozvalóviszony,ésmagabiztosabblesz.

Az elméleti áttekintés boncolgatása kapcsán felmerült bennünk a kérdés, hogy
vajonagyakorlatbanmennyiretudhatékonylenniegyadottönsegítőcsoport.ezannál
is inkább felkeltette érdeklődésünket, hiszen erre vonatkozó kutatási adatokat nem
találtunk.ezérttartottukfontosnakazelméletmellettatémagyakorlatioldalánakmeg-
ismerését kvalitatív kutatás segítségével, melynek témájául az önsegítő csoportok
hatékonyságátválasztottukazalkoholproblémákkalküzdőkesetében.Azalkoholfüggő-
séggelésannakproblematikájávalhazánkbanéskülföldönissokszakirodalomfoglal-
kozik.Azalkoholproblémakezelésének,orvosi terápiáinak ismertetésével isgyakran
találkozhatunk többféle fórumon. Azonban úgy érezzük, hogy a felépülést támogató
önsegítő csoportok tevékenységének és hatékonyságának vizsgálata nem kap elég
publicitást.véleményünkszerintfontos,hogyfelhívjukazalkoholproblémákkalküzdők
figyelmétezeknekacsoportoknakahatékonyságára,hiszensegítségetéstámasztlel-
hetnekbennüka gyógyuláshoz vezetőúton. Fő célunkazelmélet ésa szakirodalmi
áttekintésentúlaproblémataglalásaakliensekoldaláról,illetvekimutatniazeredmé-
nyességétazegyénnél,azazhogybemutassuk,azönsegítőcsoporttagjaimibenlátják
annakkonkréthatékonyságát.kutatásunkategy„A”klubbanvalósítottukmeg,amely
annyibankülönbözikaz„A.A”klubtól,hogyittnapigondolatokatolvasnakfel,amitértel-
meznek,ugyanakkorelmondjáksajátpozitívésnegatívélményeiket,mígaz„A.A.”klub
találkozóinaTizenkétlépéstolvassákfel,megbeszélikazt,mindigcsakegyet,azépp
soron következőt, és megosztják azzal kapcsolatos élményeiket. kutatásunk során
főlegakeverttípusúinterjú(féligstrukturált)módszerétalkalmaztuk,melyneksegítsé-
gévellehetőségünknyíltarra,hogyválasztkapjunkazelőreelkészítettkérdéseinkre,de
módotadhattunkabeszélőnekaszabadmegnyilvánulásrais.konkrétkérdéseksegít-
ségévelfontosinformációkhozjutottunkakorukat,végzettségüket,családiállapotukat,
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foglalkozásukat, valamint az önsegítő csoport hatékonyságát tekintve is. Az interjú
kötetlenebbrészébenszabadterethagytunkazinterjúalanyoknak,hogybátrankifejt-
hessékvéleményüket,hangotadhassanakérzéseiknek,véleményüknekatémakap-
csán.Főcélunkazönsegítőcsoporthatékonyságánakavizsgálataazalkoholproblé-
mákkal küzdőknél. Az előremegfogalmazott kérdésekre az interjúalanyok az alábbi
válaszokatadták:

1. kutatási kérdés: Hatékony-e az önsegítő csoport az alkoholproblémákkal küzdők
esetében?

józsef,azegyikcsoporttag,afeltettkérdésreakövetkezőtválaszolta:„Ezt az A klu-
bot ahhoz hasonlíthatjuk, mint amikor egy helyiségben elfogy a levegő, az oxigén, akkor
kinyitjuk az ablakot, hogy beáradhasson a friss levegő. Hát ez a klub is ehhez a friss
levegő beáramlásához hasonlít.” egymásikválaszadó,Anna,hasonlóvéleménytfogal-
mazottmeg: „Nekem sokat jelent. Abban az időben, amikor elkezdtem ide járni, a cso-
porttagok felkaroltak és nagyon sokat segítettek. Elmondhattam a problémáimat, meg-
hallgatták, tanácsot adtak. Segítettek átvészelni a kríziseket a legelején.”

A feltett kérdésünkre kapott válaszokból olyan következtetésre jutottunk, hogy a
válaszadókmindegyikehatékonynakítélimegazönsegítőcsoportot.eztfőlegabban
látják,hogyazönsegítőcsoportbanatagokkölcsönösentámogatják,segítik,felkarol-
jákegymást.Ahogyaztvallják,azönsegítéslényegeéppaz,hogyamennyibensikerül
magukatmeggyőzniazalkoholizmusukról,feltudjákaztvállalni,beismerik,hogyalko-
holisták,csakakkortudnakamásikalkoholistánaksegíteniönmagukfelvállalásának
aszakaszában.segítikegymást,hogyaterheiket,amitcipelnek,eltudjákengedniés
alelkibékéjüketmegtudjáktalálni.

2.kutatásikérdés:Mibenlátjákarésztvevők(kliensek)ahatékonyságát?
gyula,afeltettkérdésreekképpválaszolt:„A belső békémet itt megtalálom, amit itt

elmondok, azt itt megértik, otthon viszont nem. A feleségemből mindig előtör a múlt.
Nekem fontos a lelki nyugalom. Jól érzem itt magam, igaz, nem szoktam sokat beszél-
ni, de azt érzem, hogy itt megértést találok, és soha nincs vádaskodás.” józsefakövet-
kezőketválaszolta:„Ebben a csoportban egymásnak adjuk az energiát, egymást segít-
jük, azonban nemcsak magunkon segítünk, hanem az egész családon, vagyis a hozzá-
tartozókon is. Még azt is megkockáztatom, hogy a társadalmon is segítünk, hiszen ren-
desen tudjuk végezni a munkánkat. Akik ide járunk, valamilyen változáson mentünk
keresztül, más lett az életfelfogásunk. Megváltozott az egész környezetünk, a család-
ban éppúgy, mint a munkahelyen is. Azt vallom: a függő ember, aki nem gyógyul, az
nemcsak a maga sírját ássa, hanem a másikét is, hiszen terheli, bántja a másikat.”

Amásodikkutatásikérdésünkrekapottválaszokaztbizonyítják,hogyahatékonysá-
gotaválaszadókabbanlátjákleginkább,hogyacsoporttalálkozókonegymástlelkileg
tudják erősíteni, hiszen együtt vannak olyan emberekkel, akik hasonlót éltek meg.
problémájukvoltazalkohollal.Felidézikazátéltélményeiket,megbeszélik,hogymivolt
arosszabban,amitcsináltak,hogyanártottaknemcsakmagunknak,hanemacsalád-
tagjainknakis.

3.kutatásikérdés:Arészvevőkmibenlátjákacsoportelőnyeit?
józsefafeltettkérdésünkreígyfelelt:„A többéves tapasztalatom alapján mondha-

tom, hogy az alkoholproblémával egyedül nem lehet megküzdeni, erre gyógyszer nincs,
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csak aki a csoportba rendszeresen eljár, az tudja magát tartani. Egyfajta lelki tisztulá-
son kell keresztülmenni. A szenvedély egy olyan betegség, amely a hazugságon keresz-
tül elvisz egész a lopásig is. Ebből csakis az őszinteség felvállalásával lehet kikevered-
ni. Ki kell tisztulnia az ember lelkének, amit itt a csoportban el lehet érni. Nem elég csu-
pán beismeri. Az őszinte megbánás kell, ami az élet végéig tar, mert azt, amit átéltünk,
azt elfelejteni nem lehet.” lajoseztígymagyarázta:„Az előnyeit? Azt mondanám, hogy
az összetartozás érzésében, hiszen itt lehetőség nyílik még a magánjellegű problémák
megbeszélésére is, amit szerintem a csoporttag jobban megért, mint a családtag. Itt
az ember megtalálja azt a belső erőt, ami segít abban, hogy könnyebb legyen a küzdés
az alkohollal szemben.” gyulaszerintpedig:„A csoportnak van kisugárzása, meghitt-
séget, nyugalmat áraszt. Itt feltöltődik úgy az ember, mint ahogy azok, akik templomba
járnak, és ott élik ezt meg. Itt nincs stressz, bátorítást kapunk, növekszik az önbizal-
munk. A találkozások után mindig jobb kedvvel megyek haza.”

Acsoporttagokaharmadikkutatásikérdésünkre,amelyacsoportelőnyeirefóku-
szált,többnyireolyanválasztadtak,hogyacsoportbanalelkibékéjükettalálták,talál-
jákmeg.érezhetőennagyazösszetartozásazokközöttatagokközött,akikeljárnaka
csoportbaamegadottnapon.Tisztánlátjákazt,hogycsakakkorvanreménymegtar-
taniazabsztinenciát,amennyibeneljárnaka találkozókra,hiszenegyedülnemlehet
aztelérni.

4.kutatásikérdés:Arésztevőkagyógyulásukszempontjábólfontosnaktartják-ea
rendszeresmegjelenést?

Afeltettkérdésrejózsefígyfelelt:„A klub elnöke én vagyok, egyben a legidősebb is
a klubban. A tagok engem választottak meg, ami jó érzéssel tölt el, hiszen úgy érzem,
hogy őszintén tisztelnek és megbecsülnek a többiek és, ami a legfontosabb, odafigyel-
nek rám. A szabályzatunk előírja, hogy hetente egyszer találkozunk, ami számomra fon-
tos. Mivel a vezető én vagyok, minden egyes alkalommal itt vagyok a csoportban. El
sem tudnám képzelni, hogy ne jöjjek el a csoporttalálkozóra. Azok a tagok, akik viszont
valami oknál fogva nem jönnek el, többnyire telefonálnak és megindokolják a távollé-
tüket.” gyulaerreígyválaszolt:„Még Bazinban tájékoztattak, hogy van ilyen klub. Azóta
minden egyes alkalommal jövök. Talán csak két alkalommal hagytam ki, mert a mun-
kában túlórázni kellett, ugyanis sürgős munka akadt. Viszont azt is tudják a munkában,
hogy nekem szükségem van ide eljárni, és ezt respektálják is, úgyhogy a héten azon a
napon, amikor a találkozás van, én mindig itt vagyok.” Tamáspedigakövetkezőválaszt
fogalmaztameg:„Még a kezelésen mondták az orvosok, hogy létezik ez a klub, amit fel
is kerestem. Az első évben minden héten jöttem, most viszont a távolság miatt, meg a
munkám miatt is csak kéthetente járok.”

Amegkérdezettcsoporttagokszámárafontos,hogyrendszeresenmegjelenjeneka
csoporttalálkozókon,mivelcsakitttudnakőszintén,nyíltanbeszélninemcsakagond-
jaikról,hanemazörömeikrőlis.ittmegértést,elfogadásttalálnak.Arendszeresmegje-
lenést fontosnak tartják. Tisztán látják, csakakkor tudnak továbbra isabsztinensek
maradni,haatalálkozókatrendszeresenlátogatják,aholtámogatást,erősítéstkapnak
amindennapi életükben fellépő problémák leküzdéséhez. elmondásuk alapján van-
nak,akikvisszaesnek.ezfőlegolyanesetekbentörténikmeg,amikorhiányzikarend-
szerescsoporttevékenységenvalórészvétel.viszontarraisvanpélda,éppacsoport-
vezetőszemélyében,akitöbbszörisvisszaesett,hogyacsoportszelleme,erejevégül
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mégiscsak hozzásegítette ahhoz, hogy meg tudta állni az alkoholizálást, hiszen az
önsegítőcsoportokbanaszenvedélybetegeknemcsakönmagukat,hanemegymástis
jóeredménnyelképesekagyógyulásútjáravezetniésotttartani.Azönsegítőcsopor-
tokbanakezeléstulajdonképpenerrőlasegítésről,egymásfelkarolásárólszól.Haté-
konyancsakakkor tudnakműködni,haa tagokmagukdöntöttekacsoportbanvaló
részvétel mellett. ehhez pedig az szükséges, hogy felhívják az elvonókúrán átesett
betegekfigyelmétazönsegítőcsoportoklátogatására.gyulaesetébenéppúgy,minta
többiválaszadóébanazttapasztaltuk,hogyakezelésenhívtákfelafigyelmüketazilyen
csoportoklétezéséről,valamintarról,hogylehetőségszerintajánlatoslennefelkeresni
éslátogatniacsoporttevékenységeket.Ajólműködőcsoporthatásáraugyanisabeteg-
ségsoránarelapszusok(visszaesések)számacsökkenthető,ésabetegséglefolyása
kevesebbproblémátjelenthetazellátott,illetveszociáliskörnyezeteszámára.

sokanhallottakmárazAnonimAlkoholistákról,dekevesentudják,valójábanmiis
folyikezekenagyűléseken.A tagokúgyérzik,hogykellegyhely,aholelmondhatják
másoknak,hogyanestekgödörbe,éshogyanpróbálnakonnankijutni.önmagábana
nemivásaproblémamegoldásábannemelég,viszonthelyzetetteremtapozitívirányú
változásra,vagyisajózanságmegtartására,aminemkönnyűfeladat,ahogyaztjózsef
isatudtunkraadta: „Tudja, a kaput, amit becsuktam, azt csukva is kell tartani, amihez
erő kell. Hogy ezt miért mondom? Azért, mert nekünk, alkoholistáknak a leghűsége-
sebb barátunk az alkohol, ami halálunkig kitart mellettünk, és csak azt a pillanatot
várja, hogy mikor fogjuk megfogni újra a poharat és ott folytatni, ahol abbahagytuk. Ezt
az érzést, a család nem tudja megérteni. Ezt csak az, aki szintén ilyen helyzetben van.
Nem iszom, józan vagyok, viszont az miatt, amit az előbb mondtam, nem leszek telje-
sen szabad sohasem.”
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Fülöp lászló
AbaranyaibogádycsaládTrencsén

vármegyében

Afenticímválasztásanemvéletlen.enőiágonkihaltmagyarcsaládnemesielőneve
arrautal,hogyeredetilegnemTrencsénbenélhettek.valamelyikősük–talánatörökök
elől–azakkorikirályiMagyarországbiztonságosabbhelyére,mégpedigazészaknyu-
gati,szintelegtávolabbimegyéjébeköltözött.1542-benmégbaranyamegyébenírják
leakövetkezőkétszemélyt:joannesbogadÿésMathiasbogadÿ.1 Hogyőkrokonaikvol-
tak-eacímbennevezettcsaládnak,aztnemtudjukbizonyítani.Családnevükazonban
pontosanárulkodikszármazásihelyükről.Abaranyainemesielőnévamegyére,acsa-
ládnév pedig a származási, azaz a korábbi birtokhelyre utalhat. bogád2 település
pécstől keletre, a város szomszédságában található, bizonyára itt élhettek valaha a
családősei.

Acsaláddaléstagjaivalazismertgenealógusaink(nagyiván3 éskempelenFarkas)
nagyonrövidenfoglalkoznak,amiérthető,hiszennemvoltutód,akiérdembenadato-
kattudottvolnaszolgáltatniacsaládférfiágához.

Írásunkcélja,hogyegyfurcsavégrendeletalapjánigyekezzünkpótolniafentemlí-
tettkötetekhiányosságait,segybenmagátatestamentumotiselemezniésértelmezni.
ezavégakaratbaranyaibogádyAndrás4 kezeírásávalkeletkezetta17.századköze-
pén.Annyibanfurcsa,hogyazokirattöbbrészbőláll.elsőrésze1640-ben,amásodik
1641-ben,avégsőkiegészítéspedig1643.január4-éníródott.Mindezekutánjönmég
egylatinnyelvűhitelesítés1645-ben.Feltehetőenavégakaróhalálautánkeletkezett.
Az időpontokon kívül az írások helyszíne is eltér: Hanzlikfalva,5 Trencsén városa.
Mindeztmegzavarjaaz,hogyezegy18.századimásolat,amelyetazeredetibeníródott
latinnyelvűszövegről fordítottakmagyarra.Mindebbőlkövetkezik,hogyaszemélyne-
vek, helynevekhelyesírásánakpontosságátnem tudjukutólagkövetni. egybenaz is
kérdéses,hogya17.századelejénlatinulleírtsmagyarraáttettrokonságifokokmeg-
felelnek-eavalóságnak.ugyanisahúgom,néném,öcsém,atyámfia,leányomszavak
használatamégamagyarbanisjelentőseneltértamaiértelembenvettjelentésüktől,
amelyeketafordításbannemistudtakpontosanértelmezniésvisszaadni.Csupánpél-

1 kázmérMiklós:Régi magyar családnevek szótára.budapest,1993,152.p.
2 kisslajos:Földrajzi nevek etimológiai szótára I. budapest,Akadémiaikiadó,1988.227.p.

elsőemlítésenagyonkorai,1058utáni.
3 nagy iván:Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. I. pest,1857.

150.p.
4 szerémi (a keresztnév hiányzik): baranyai bogády András testamentuma. Történelmi Tár.

budapest,1890.185–190.p.
5 Hanzlikfalu.1952-benvágaranyoshoz(zlatovce)csatolthelység.

FóruM
Társadalom

tudom
ányiszem

le,XX.évfolyam
2018/1,som

orja



dakéntemlítendőazöcsémasszonyelnevezés,amely jelenthettea férjezetthúgot,a
fiatalabbsógornőtvagyközelinőrokont,demégabaráti/nemesikörbenlevőközelifia-
talfeleségetis.Mindezekmiattnéhamagyarázatraszoruljónéhánycsaládikapcsolat
is, amelyeket csupán az ismert (ha ismert) évszámokkal lehetséges megközelíteni.
Azonbanatöbbszörösházasságok,azelőzőférjvagyfeleségkorábbigyermekeiésaz
újabbutódokközöttjelentősennagyvoltakorkülönbség,mindezfélrevezethetiakuta-
tótésacsaládfátbemutatót.

Acsaládfákonavégrendelet írója, (ii.)Andrásamásodiknemzedékhez tartozott.
Apja keresztneve szintén (i.) András, anyjáé pedig Tanyi Mária, akiket 1590 körüli
évszámmalemlítenek.Tehátő(k),esetlegmégkorábbanazőszüleilehettekazok,akik
áttelepültekTrencsénmegyébe.Újkörnyezetükbegyorsanbeilleszkedhettek,azottélő
nemesicsaládokhamarbefogadtákőket.sőt,mintkésőbbakapcsolataikbólkiderül,
mindeztegymásközöttiházasságokkaltovábberősítették.nemcsakTrencsénvárme-
gyébenvoltakbirtokaik,hanemaszomszédosnyitraésbarsmegyékbenis.ottanibir-
tokközpontjukazAndrásapjátólörökölt„pjechó”6 faluudvarházavolt,deavégrende-
letbőlarrakövetkeztethetünk,hogyTrencsénvárosábanlaktak.Mégpedignemisakár-
hol,hanemavároslegelőkelőbbrészén.nagyházánakegyikfelétafeleségérehagyta
(agrádicsignagypincévelegyütt),másikatpedigkisebbpincévelafiaira.Azelsőapiac
felőlirészenvolt,ahátsópedigleértavároskerítéséig.ezenkívülistálló,zsellérekszo-
bájaisvoltmégatelken.ezenakőházonkívülmégföldházakatisbírtakavárosterü-
letén.Akövetkezőtelepülésneveketsorolja fölmintbirtokait,melyekközülnéhányat
mamárnehézazonosítani,hiszazoknaka17.századelejénhasználatoselnevezését
írtale.ezek:udicsa(vágudva),zlatóconszőlő,driethoma(vágegyháza),báb,zablát,
nemceésHanzlikfalva.ezutóbbitelepülésenszinténvoltegykőházuk,valamintegy
fábólkészültis,amelyeknekkocsmájában„sert”isárultak.említésszintjénolvasható:
Motesic,abazinijószágukésagringavaiszőlejük.ezeketazingatlanokathagytafele-
ségénekésgyermekeinekavégrendeletalapján.

TekintsükátezekutánbogádyAndráscsaládjátésrokonait.kétfeleségétemlítik
nagyivánéskempelenköteteiben.(szerintükazelsőtőlszületettMiklós,amásodiktól
pedigpálnevűfia.)őmagaegyiknejétsemnevezimegkonkrétan,csupánkörülírja:az
elhunytat „szegény feleségem”, az élőt pedig „Atyámfia” szavakkal illeti. Azonban a
genealógiákbólkiderülafeleségekpontosneve,avégrendeletbőlpedigaz,hogyhárom
fiaéskétlánya,azazötgyermekevolt.Azelsőfeleségedereszlényilitassyerzse7 volt,
Hontésbarsvármegyeréginemesicsaládjánaksarja.Apjalitassygyörgy(1601-ben
említik), anyja pedig Apponyi zsuzsa volt.Mint kiderül, erzsének ezmár amásodik
házasságavolt,mertazelsőbőlvoltkétgyermeke(azelhaltférjésagyermekeknevét
nemismerjük),akikahagyatéknálnemrészesültekapjecsóiudvarházból,mivelnem
vérszerintirokonaiAndrásnak,illetveazőapjának.Atestamentumbankétszerissze-
repelnekerzsébetnagybátyjai,azazazapjánakfiútestvérei.részbenmintörökösök,
részben mint az okirat végén megjelölt tutorok: litassy istván és pál uram néven.

6 Hivatalosnevemagyarulpéhó,szlovákulpiechov,mabolesofalurésze.
7 nagyi.i.m.vii.1860,147–150.p.
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Háromnagynénjétismegneveziröviden,csakasszonynéven,-néképzővel,őkakövet-
kezőkvoltak:Mocsárybalázsné(bora),egresdylászlóné(zsófia)éslipthaygyörgyné
(zsuzsa). A második felesége motesiczi és kesseleökői Motesiczky Anna8 volt. neki
háromcsaládtagjaszerepelapártfogók(tutorok)közt,MotesiczkypálésAndrás,vala-
mintMotesiczkyborbálafia,gosztonyiMiklós.

HogybogádyAndrásötgyermekeközülmelyikszármazikazegyesfeleségektől,azt
a végakarat szövege alapján nem lehet kikövetkeztetni. Talán abban a sorrendben
érdemes róluk a megismert adatokat bemutatni, amelyben az apa írt róluk. istván
(néhaistók)voltalegidősebbfiú.Mégnemvoltnagykorú,ezértazapjanemtudtameg-
jelölniatöbbitestvérgyámjaként.bogádynagyraértékelhetteatudást,haarrabiztatja,
hogy tanuljon, s az örökségből elkülönít egy részt, hogy istván gondoskodjonöccse,
Miklóstaníttatásáról is.Mindezttöbbalkalommalafeleségénekisajánlja,hogygon-
doskodjékafiúkiskoláiról.egyetlenkitételszerepelemondatokközött:„pápistaosko-
lába semmiképpen ne küldje őket”. kázmér Miklós9 könyvében olvashatunk egy
stephanusbogadinevűdiákról,aki1604-benawittembergiegyetemtanulójavolt.Az
évszámokatösszevetveelképzelhető,hogyéppenőszerepelazegyetemmatrikulájá-
ban.Aharmadik fiú,pál (palkó)mégnagyonkicsi lehetett,haaző taníttatásanem
kerültelő.Mivelistvánnemisszerepelamáremlítettgenealógiákban,ezérttovábbi
életéről nincsenek adataink. Amásik két fiúmegérte a felnőttkort.Miklós felesége
emődyilona,pálfeleségeipedigApponyiklára,illetvesirchiczkláravoltak.

Alányokközülelőszöra„suska”nevűtemlíti,hosszabbanisíraggódvaasorsáról,
ebbőlidézünkegyrészt:„Hasuskaleányomélneaddig...nohareméntelen,mindazál-
tal isten házasságbeli állapottal áldaná szegényt, az egész jószágbúl legyen költség
kiházasítására...” (186–187. oldal). Csupán feltételezni tudjuk, hogy zsuska lánya
beteg(es),esetlegnyomorékislehetett.egybiztos,hogyamikor1645-benavégrende-
letmásolatáthitelesítették,márnemélt,mertatestvéreinekanevemindottszerepel,
azonbanazövémárnem.Amásiklány,krisztinabizonyáraférjhezment,acsaládkihá-
zasította,ésaneveeltűntvalahol,azáltalunknemismertférjecsaládfáján.

Mindezekutánkörülkell járnunkavégrendeletbenisszereplő,agenealógiákban
ésacsaládtörténetbenalegbizonytalanabbulelhelyezettegyént,bogádykatalinsze-
mélyét.Aztmondhatjuk,hogy„mindenki”tudróla,ésmindenkimásttudróla.Azössze-
gyűjtöttésittleírtgondolatokrarészletesennemhivatkozom,mivelmindenüttcsupán
egy-egyapróadatottaláltamróla,sabbólraktamösszeavelekapcsolatos,talánnem
ismindenüttbiztoséletrajzitöredéket.Mindezekelőttmegkelljegyezni,hogyAndrás
egyhelyüttaztírja,hogy„többhúgomésnénémgyermekei”,tehátbiztosanvoltaklány-
testvérei.10

8 nagyi.i.m.vii.1860,572.p.
9 kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára. budapest, Magyar nyelvtudományi

Társaság,1993.152.p.
10 példáulavégrendeletbenszerepelszobonyapálbarsmegyeialispánneve,ő1652előtthalt

meg.FeleségebogádyAnnavolt,akiazévszámokalapjánAndrástestvérelehetett.Három
lányátemlítimegazokirat.
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AzegyikvariációszerintkatalinbogádyAndráselsőházasságábólszármazógyer-
mekevolt.sárospatakramentférjhez,sfiatalonottishaltmeg.eztlátszikbizonyítani,
hogyháromszorisírjaróla:leányom,szegény(azazelhunyt)leányom.Megemlítialako-
dalmárakészíttetettruháját,shogyőadtanekiahozományt,ahogyőírjaa„parapher-
nomot”. egyszer sem írja le a keresztnevét, az asszonynevét is csak hiányosan:
klobusiczkyné.Havalóbanmárfelnőttvolt,sacsaládibirtokbólakorszokásaszerint
kiházasította,akkorvalóbannemkellfelsorolniaamégkiskorú,amásodikházasságá-
bólszületett,sazörökösödésbenszereplőötgyermekeközött.

Azonbanetanulmányírójaszerintisinkábbamásodikelképzeléstűnikvalószínű-
nekanéhányismertévszámalapján.ezpedigaz,hogykatalinbogádyAndráslánytest-
vérevolt.Azinternetescsaládtörténetszerintkettejükszüleinekaneveismegegyezik.
éshamáraszülőkneméltek,akkorafelnőttfiútestvérkötelességevoltakiházasítás,
ahozományrólvalógondoskodás.éshogyleányomnakemlíti,azmintegybizonyítéka
fentebbmárleírtrokonimegnevezésekpontatlanságára,illetveazakkoriszokásra.

bogády katalin klobusiczky András11 (1600 körül, klobusicz – 1655. Xi. 19.,
sárospatak)elsőfeleségevolt.négyfiukszületett:pál,András,Ferencésjános–őket
úgyírjákle,mintamásodiknejénekmostohagyermekeit.Mintemlítettük,katalinnem
sokáigéltházasságban,12 halálautánújabbfeleségkövette:Törökkatalin(?–1649.
vi.,erdélyben).

Mintemlítettük,egyiklehetőségetsemtudjuksemcáfolni,sempontosanbizonyítani.
bogádyAndrás testamentumaszerintkevés lábas jószága (lovak,marhák, juhok)

volt,erreteszisegymegjegyzést,hogyazokvalamilyenoknálfogvamegfogyatkoztak.
viszonylagkevéspénzről,ékszerről,fegyverről,ruháróléshasználatitárgyrólír,ami-

korazokatszétosztjaafeleségeésgyermekeiközött.ezekközülcsupánnéhányérde-
kesebbetérdemeskiemelni.négykardját(háromaranyozott,egyezüstös)afiaiöröklik,
azezekköztiértékbelikülönbségetmásokkalegészítiki (ezüstpohárka,kannácska,
szerecsendiópohárstb.).nagyonlényegeskapcsolatrautal,amikorkéttárgyrólkülön
ír:a„császárurunkadtaaranylánc”krisztináé,a„császárnéadtaezüstpalack”pedig
a feleségéé lett.ugyanígyanéhány,az„erdélyi fejedelemképérevert”aranyat isaz
utóbbirahagyta.

Amintazíráselejénmáremlítettük,egyigenfurcsa,többrészbőlállótestamentu-
mot olvashatunka végakaró tollából. AHanzlikfalván írt és1640-ben kelt első rész
utánazthinnéazolvasó,hogyegybeteg,ahalálrakészülőidősemberírta.ésminta
második,pótlólagírtrövidkerészbőlkiderül,ezekutánbogády1641-benTrencsénből
elmenterdélybe.sajnosarrólnemír,hogymivoltehosszúútjánakacélja,kihezment
ésmiért,hisztudomásunkszerintneméltekottrokonai.viszonthozottonnanmagával
kétfödeleskupát,amelyekettovábbörökít.

ATrencsénvármegyébenéltéveialattszámosmagyarnemesselkerült rokoniés
barátikapcsolatba.Aleírtcsaládnevekbőlmegfigyelhető,hogymilyenkevésamagyar
eredetűvezetéknevekelőfordulása(győry,Újfalussy,gosztonyi).egybenazis,hogyaz

11 Azitttalálhatóadatoknemszerepelneknagyivánkötetébenacsaládnál.
12 Halálánakévecsupánbecsültadat:1630.
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ottélőmagyarnemesekcsaládneveahazánkbanmegszokottszármazási/lakóhely/bir-
tokközpontneve+-iképzősformahelyettszlávos,-szkyvégződéstvettfölaszlovákés
lengyelnyelvekhatására.ilyenekamáremlítettekenkívül:rakolubszky(rakolabszky
–elírásvagypontatlanolvasat),Mednyánszky,szomarovszky,sulyánszkystb.

Mintjeleztük,abogádycsaládférfiágonkihalt,alányaikházasságukkalbeleolvad-
takmásmagyarcsaládokba.kempelenFarkas13 internetenolvashatócsaládfájasze-
rintazutolsóférfitagaz1754/55.évinemesiösszeíráskorbogádygáspárvolt(felesé-
ge:szmrecsányin.),azonbanafeleséghiányoscsaládfájáneztnemtudjukkövetni.

e szokatlanulmegírt végrendelkezés alapján, valamint a hiányos családi adatok
miatt nem ismerjük pontosan azt, hogy baranyai bogády Andrásmikor született, de
pontosanaztsem,hogymikorhalálozottel.Feltehetőenvalamikor1643–44-ben,ha
1645-ben hitelesítették a végakaratát. Az sem ismert, hogy hol temethették el:
Trencsénbenvagyvalamelyikkedvelt,fentleírtcsaládibirtokaivalamelyikén.

13 https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/kempelen-kempelen-bela-magyar-nemes-
csaladok-1/2-kotet-19FA/bogady-baranyai-2792/
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Harrach gábor–rákóczi krisztián:külön uta-
kon. Adalékok a felvidéki magyarság 2009
utánipolitikatörténetéhez.budapest,nemzet-
politikai kutatóintézet–l’Harmattan kiadó,
2017,176p.

Az utóbbi egy évtizedben sajnálatos módon
nagyon kevés olyan politológiai jellegű tanul-
mány jelentmeg, amely a szlovákiaimagyar
pártokatállította volna figyelmeközéppontjá-
ba. különösen fájó a szakmai háttéranyagok
hiányaakkor, ha tudatosítjuk, hogyazMkp–
Híd pártszakadás óta eltelt legutóbbi tíz év
vizsgálataaszélesebbkörűnyilvánosságszá-
máraistanulságokatrejthet.egyévtizedefel-
térképezetlen a pártok egymáshoz kötődő
viszonya, ennek következtében pedig rövid,
tudományosigényességtőlmentespubliciszti-
kákra és saját előítéleteinkre kell hagyatkoz-
nunkolyankulcsfontosságútémákvizsgálata
kapcsán, mint a két, szlovákiai magyarokat
megszólítópárttámogatottságánakalakulása,
kommunikációjukéskiemeltügyeikváltozása,
vagyéppenaszlovákiaipolitikaikörnyezetben
elfoglalt helyük. ezt a hiányosságot igyekszik
lehetőségeihez képest pótolni a nemzetpo-
litikai kutatóintézet és a l’Harmattan kiadó
gondozásábanmegjelent,kétkülönállótanul-
mányttartalmazókülönutakon.

A kötetben két, önmagában is megálló
munka kapott helyet, közös vonásuk, hogy a
szlovákiaipolitikát,különösenpedigannakfel-
vidéki magyar vonatkozásait vizsgálják. rá-
kóczi krisztiánA szlovákiai politikai rendszer
alakulásának áttekintése címetviselőmunká-
ja az ország általános politikai történetével
foglalkozik, kiemelt figyelmet szentelve a
2016-osválasztásoknak,valamintazMkpés
a Híd eredményeinek. Harrach gábor A dél-
szlovákiai választásstatisztikák szociológiai és
etnodemográfiai vonatkozásai című tanulmá-
nya azMkpés aHíd választási eredményeit
állítjatágabbkontextusba,különöstekintettel
amagyarválasztókpreferenciamozgásaira.

rákóczikrisztiántanulmányaakétmunka
laikusokszámáraiskönnyebbenértelmezhető
darabja.Tartalmazegytörténelmiösszefoglalót
aszlovákiaipolitikaifejlődésről,1992-tőlérthe-

tőformábanösszefoglaljaapártrendszerekvál-
tozásait,emellett leírástada relevánspártok-
ról, végül pedig részletesebben is szemügyre
veszi a 2016-os választási eredményeket. A
magyar pártokat érintő elemzés tudományos-
ismeretterjesztő részletességgel mutatja meg
azMkp és a Híd támogatottságának alakulá-
sát.ebbenaszlovákstatisztikaiHivataladatai
vannak a szerző segítségére. Az összefoglaló
eredményekből kiviláglik az, amit a sajtóban
megjelenő, egyszerűsített értelmezésből is
levonhatunkkövetkeztetésként:azMkpválasz-
tótáboraviszonylagstabil,deelégtelenméretű,
aHíd szlovákiaimagyarok körébenmért nép-
szerűségepedigcsökken,viszontmagaapárt
több lábon áll, a szlovákiai szavazatoknak
köszönhetően2016-banissikerültmegugrania
aparlamentbejutáshozszükségesküszöböt.A
tanulmányrámutatarra,hogyavonatkozófel-
mérésekalapjánlassan,debiztosanledőlnilát-
szikazetnikaikorlátamagyarválasztóiszoká-
sokat tekintve: 2016-banmár a választók 17
százaléka szlovák pártokra szavazott.
ugyanakkor a tanulmány csak közvetett indo-
kokkal szolgál a jelenség magyarázatára: az
MkpésaHídközöttkialakulóversengéselide-
genítő hatásával, illetve a Híd általi, szlovák–
magyartörésvonalakatelhomályosítómondani-
valóravezetivisszaajelenséget,mindkétteóri-
átmár2012-benmegfogalmazták.

A 2009 után kialakuló sajátos szlovákiai
magyar kétpártrendszer két szereplője közti
programkülönbségekösszefoglalójaszinténa
munkarészétképezi.rákóczirámutat,hogya
szlovákiaiválasztásokjellegzetességétadjaa
sok elvesző,mandátumot nem eredményező
szavazat, a 2016-os választásokon pedig
egyikpártsemtudtamegfelelőenmozgósítani
magyar nemzetiségű szavazóit. Míg az Mkp-
nak ez a parlamenti helyébe került, addig a
Híd számára mindez az elvártnál gyengébb
eredményt és pozíciókat hozott. A felvidéki
magyaroktúlkevesenvannakahhoz,hogykét
pártotisparlamentimandátumhozsegítsenek
–fogalmazzamegaszerző.

A tanulmány kiváló alapozás Harrach
gábor következő statisztikai elemzéséhez,
mely kevesebb általános információval, de
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annáltöbbérdekességgelszolgálapolitológu-
sokésszakemberekszámára.Harrachstatisz-
tikaimodelljeivelazMkpésaHídszavazótá-
borainakösszetételételemzi,aválasztókszá-
mában beálló változásokat figyeli település-
szerkezeti szinten, s elsősorban a választói
magatartás változásának tudja be a pártok
preferenciáinakhelyiváltozását.Harrachmeg-
állapításai szerint az Mkp a tömbvidéki
magyarságra,aHídanagyvárosokraésaszór-
ványra tudott összpontosítani ésnövelni sza-
vazatait.ezzelegyüttazonbanazMkp támo-
gatottsága a tömbmagyar területeken túl, a
Hídépedigamagyarokáltallakottdélijárások-
ban erodálódott (utóbbi a magyar választói
magatartástnézvekülönösenaggasztóütem-
ben, a Híd minden harmadik szavazóját el-
vesztette ezekben a régiókban). Harrach
modellje kevéssé valószínűsíti a tömeges
átszavazástakétpártválasztóiközött,aszer-
zőegyebekközöttarraisrámutat,azMkpvég-
eredménybennemtudottprofitálniadéliHíd-
szavazók elszivárgásából. A számokkal és
következtetésekkel összefüggésben érdemes
tudatosítani, hogy a szerző azMkp-szavazók
számára a nemzetiségi arányokból következ-
tet,mígaHíd-szavazókszámaésetnikaimeg-
oszlásakomolyszakmaifeladatokeléállította:
atámogatottságiarányokkifejtéseésalétező,
vonatkozó szakirodalom elemzése kiemelt
teretkapatanulmányban.

Aszerzőtöbbkapcsolódójelenségvizsgá-
latára is felhasználjaa járásokraés települé-
sekre lebontott szavazatszámokat. egyebek
közöttmegállapítja, hogy azMkp az átlagos
szlovákiai pártoknál sokkal nagyobbmérték-
bentámaszkodikaközségek,kisebbtelepülé-
sekszavazóira,aHídhasonlójellegzetességei
azonban fokozatosaneltűnnekapárt válasz-
tótáborának részleges megváltozásával. A
magyar közösség politikai aktivitása vissza-
szorulóban van, túlnyomórészt átlag alatti
választásirészvételimutatókkal.

A kötet végén található térképmelléklet
egyszerreerősíti a szakmai ésaz ismeretter-
jesztő jelleget, könnyen értelmezhető formá-
banmutatjamegegyebekközöttazMkpésa
Híd szavazatarányát, járási lebontásban az
elpártolószavazókat,valamintazMkp2016-
osszavazatnyereségét.

A külön utakon kötet jelentősége furcsa-
móda felhasznált irodalomban ismegmutat-
kozik–aszerzőkáltalfeltüntetettbibliográfia
világosan jelzi, hogy 2011 óta gyakorlatilag
nincsenek olyan aktuális, szakmai vonzatú
nyílt elemzések, melyek a szlovákiai magyar
politikaikörnyezetetvizsgálják.nagyonfontos
ennekajelenségnekafelszámolásaésafoly-
tonosság,akülönutakonpedigezenatéren
úttörő szerepet tölthet be. két okból is nagy
szükség van a hasonló tanulmánykötetekre.
egyrészthivatkozásialapkéntszolgálhatnaka
későbbi szerzők számára, másrészt pedig
akárapolitikaidöntéshozókatéselemzőketis
elgondolkodtathatják, amennyiben nemeseti
döntésekben,hanemhosszú távústratégiák-
ban gondolkodnak. A tanulmánykötetméltán
követelhetmagánakhelyetminden,aszlová-
kiai magyar politika iránt érdeklődő szakem-
beréslaikuskönyvtárában.

Tokár Géza

victorsebestyen:lenin:theman,thedictator,
and the master of terror. penguin random
HousellC.ebook.2017,592p.

egy vadonatúj, rendhagyó, külsőségekbenés
tartalombanisformabontóéletrajzjelentmeg
ahideg,számítóbolsevikvezetőről–vlagyimir
uljanovról, alias leninről, akiről a későbbi
szovjet állam saját magát formázta meg és
követendő példaképének tekintette minden
összefüggésben.

bizalmatlan, gyanakvó, makacs és hig-
gadt. ezekkel a jelzőkkel (is) illeti könyvének
főszereplőjét a budapesti születésű, londoni
újságíró,victorsebestyen,miutánáttanulmá-
nyozta az összes hozzáférhető forrásanyagot
munkájánakmegírásakor. A hatalmas forrás-
mennyiség ellenére a szerző nem vész el a
részletek tömkelegében, és mindig talál egy
stabilkiindulópontot,amelyetkövetveazélet-
rajz a bevezetőtől kezdve az utolsó fejezetig
élvezetesésizgalmasmarad.

A rendkívüli intellektuális képességekkel
bírófiatalemberakezdetektőlfogvafavorizál-
taavezetőiszerepkörkönyörtelen igazgatási
ésirányításimódszereit.lenintmegszállottan
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érdekelteahatalommegszerzésénekésmeg-
tartásának problémaköre. igaz, kortársai
sokat kritizálták amiatt, hogy gyáva, és hogy
gyakran elmenekült a felmerülő problémák
elől. Az egyik fejezetben, kortárs forradalmár
állításaszerint,egydemonstrációalkalmával,
mikormég csakhallatszott, hogy érkezneka
tüntetést szétverő kozákok, vlagyimir iljics
elsőként vette fel a nyúlcipőt és menekülni
kezdett.uljanoveztazzalmagyarázta,ésazt
többször iskihangsúlyozta,hogyazőszemé-
lye túlságosan is fontosahhoz,hogy letartóz-
tassákéselítéljék.Forradalmáréleténekmin-
denpillanatábanmegvoltgyőződve,hogynél-
küle szocialista forradalom oroszországban
nem törhet ki. ennek ellenére, ahogyan azt
sebestyenkidomborítja,leninazoroszországi
szocialistamunkásmozgalomháromlegfonto-
sabb alkalmát mind lekéste. nem volt ott a
szociáldemokratapártmegalakulásakor,nem
vett részt az1905-ös forradalomeseményei-
benésaz1917-esfebruáriforradalomkitöré-
sekorsemvoltotthon.

életében fordulópontot jelentett, amikor
idősebb testvérét, Alexandert, szását 1887-
bena cári rendőrségkivégezte,miután részt
vettegycárellenimerényletkidolgozásában.
vlagyimir uljanov innentől fogva úgy volt
elkönyvelve, mint a „a cárellenes forradalmi
ellenzék hosszú hagyományainak örököse”.
eltiltották őt az egyetemi tanulmányoktól,
szibériábaszáműzték,állandóanazochrana,
acárirendőrségmegfigyelésealattállt(ame-
lyet később ironikus módon, követendő
modellkéntállítottbesajátállamirendőrségé-
nek,aCsekakiépítésénél).Anehezítettkörül-
mények mindennapjait elsősorban anyja és
feleségetámogatásábóloldottameg.külföldi
tartózkodásaialatttöbbszörkért,ahogyanazt
magánlevelezése bizonyítja, édesanyjától
ötven,deszázrubelkörüliösszegeketisélet-
szükségleteinekbiztosítására.

lenin életének jelentős részét külföldi
száműzetésbentöltötteésaforradalmiüzene-
tet is külföldről importálta oroszországba.
korántsemvoltolyanékesszóló íróésszónok,
mint Marx vagy Trockij, mégis kialakított egy
sajátosérvelésistílust,ahogyanaztsebestyen
írja, lenin „csaknem mindig hatalmaskodó,
dominanciára törő, gyalázkodó, kötekedő és

gyakranegyenesengonosz.”brutálisan,desok-
kal inkább találomra ténykedő, mint igazából
koordináltszándéktól irányítva,nemidegenke-
dettfelhasználnisajátbűnözőicsoportjátsem,
amelyvégülkisajátítottaapártnevétis.lenin
azakaratpusztaerejéveluralkodott.sebestyen
briliánsmunkájábanképesvoltmegragadniazt
az embert, akit a nyugati demokráciákban a
demagógia mintapéldányaként könyveltek el.
egy könyörtelen diktátor portréját sikerült
ebbenakiválópublikációbanmegalkotni, aki-
nekapolitikájaszerencsétlenjelentőségethor-
dozmégamaiidőkszámárais.

victorsebestyentollábólcsaknemkétévti-
zed után jelentmeg angol nyelven írt átfogó
életrajzimunkavlagyimiriljicsleninről,amely
nemcsak részletes politikai vizsgálata a
huszadik század egyik legfontosabb történel-
mi alakjának, hanem egy lenyűgöző arckép
leninről,azemberrőlis.Akényelembennevel-
kedettszenvedélyesvadászéshalászfőlega
sakkésaklasszikusangol irodalom iránt ra-
jongott.sokkal jobbankedvelteakülföldi iro-
dalmárokat, mint az oroszokat. Talán Turge-
nyevvoltakivétel,akinekmunkáiközülmin-
digegykötetetmagánáltartott.

sebestyenmunkájábana fő protagonista
történetét visszavezeti egészen lenin korai
éveihez,nyomonkövetiahosszúszáműzetés-
beli éveit európában és szibériában, hogy
végül visszatérjen az 1917-es, petrográdban
(leninmindigapetervagypetersburgmegne-
vezésthasználta,jegyzilesebestyen)lejátszó-
dó első kommunista forradalom eseményei-
hez.kivételesenésrendkívülimódonrávilágí-
tottarraatényre,hogyleninegészéletébena
legközelebbi és legbizalmasabb kapcsolatait
négyhölggyel alakította ki, az anyjával, egyik
nővérével,feleségévelésszeretőjével.Aszov-
jetkorszakalattelfojtottésfelszínalárejtett,
deittújrafelfedettszerelmiháromszög,amely
lenin és felesége, nagyezsda krupszkaja,
valamintagyönyörű,házasszeretőjeéselvtár-
sa,inyeszaArmandközötttobzódott–feltárja
aforradalmár,apolitikusbonyolultabbkarak-
terét is, s leszámol a bolsevik forradalomhi-
deg, egydimenziós beállítottságú vezetőjének
idealizáltképével.

lenin, valamint a többi akkori politikai
vezető személyes vagy hivatalos iratai most
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márelérhetőekakutatókszámára.sebestyen
ezeketmegragadvaújadatokatnyújtazolva-
sónak,hogyéletrekeltseaztadrámaiésizgal-
mas történetet, hogy hogyan ragadta meg
lenin a hatalmat egy puccs által, és hogyan
menedzselteaztaforradalmiállamalakulatot,
az államot, amelynek már nem szabadott
volna léteznie lenin eredeti, keményvonalas
marxistaelképzeléseszerint.paradoxmódon
a végtermék, a produktum egy erőszakos,
zsarnoki és korrupt rendszer lett, amely hát-
borzongató módon engedélyezte több ezer
ember kivégzését, és létrehozott egy olyan
eszmeidoktrínát,amelyazonazelképzelésen
alapult,hogyazalkalmazottpolitikaiterroraz
ellenfelek ellen teljesen indokolt a nagyobb
ideálok elérése érdekében. egy régebbi har-
costársa, aki valaha csodálta lenint, azt
mondta,hogylenin„jótkívánt(...),demegte-
remtette a gonoszt”. ez magában foglalta
sztálin megformálását is, aki átvette lenin
gulágrendszerét,ésaCsekAtitkosrendőrség
szörnyűségestetteitúj,csillagászatimagassá-
gokbaésugyanakkorpokolimélységekberepí-
tette.

ezazújéletrajzleninesetébenaszemé-
lyesre,azemberire(lenin,theman)fókuszál,
bár lenin esetébena személyes ritkán tudja
elkerülni és háttérbe szorítani a politikait.
sebestyenmunkájánakelejénegyrövidbeve-
zetésselrajtol,amelybennéhányösszehason-
lítást tesz az 1917-es események és a mai
populista vezetők között. nem tétováz, és
azonnalmegemlítileninszemélyesszakácsá-
nak,spiridonnakazunokáját,vlagyimirt,akia
maioroszország elnökeként büszkén vállalja
csekás(értsdkgb-s)múltját,ésakitömérdek
pénzt áldozott a moszkvai lenin-mauzóleum
felújításimunkálataira,aholamaioroszok(is)
órákatvárakoznak,hogypárpercremegtekint-
hesséka„vörösCár”bebalzsamozottmarad-
ványait.Majdkövetkezikegyprológus,amely-
bensebestyenlehengerlőmódonelmeséliaz
októberi forradalom előestéjét. A prológus
azonnali ízelítőt ad a könyv stílusáról – egy
nagyonolvasható,könnyedmódonírtnarratí-
várólvanszó,amely,úgy tűnik,szintehumo-
ros-szatirikus módon ábrázolja a 20. század
egyik legmeghatározóbb és legszélsősége-
sebbeseményét.Azalapvetőtényekittismeg-

egyeznekTrockijvagyanemrégibenmegjelent
orlando Figes-tanulmány motívumaival, de a
prológus stílusa inkább egy félreértések és
bakikvígjátékáraemlékeztet,mintarraatra-
gédiára,amelybeárnyékoljaeurópaésaszé-
lesebb térség történelmieseményeitazelkö-
vetkezendő 70 esztendőre. lehet, az igénye-
sebb, szakmailag képzettebb olvasó meg is
ijed a biográfia olvasásának ebben a szaka-
szában,mert itt talán a könyvet esetlegesen
nematörténelmimélységirántitiszteletihlet-
te,deszerencséreazeseményekelőrehalad-
távalsebestyennemriadmegésnempróbál-
ja álcázni lenin személyiségének sötétebb
szempontjaitésárnyoldalaitsem.

Azéletrajzikönyvahagyományosbiográfi-
ák lineáris struktúráját követi, kezdve lenin
családihátterévelésgyermekkorával,ésazzal
akultusszal fejeződikbe,amely lenin1924-
eshalálautánkövetkezik.látjukőtmásodik,
majdelsőfiúkéntacsaládban,„nemesként”–
ittnemegészenarraanemesrekellgondolni,
ahogyan a szerző is megjegyzi, mint ami az
egyesült királyságbeli arisztokratára jellemző,
hanem inkább valami középosztálybeli értel-
miségirekellasszociálnunk,akiugyannagyon
távolállazoroszvégtelenekmuzsikéletstílu-
sától,desemmiképpenseérielazorosznagy-
birtokosnemességéletvitelétsem.

lenin, itt inkább még uljanov mint gyer-
mekésserdülőintelligens,mohó,falánkolva-
sóvoltésazemberekhezérzelmilegmeglehe-
tősenhidegenviszonyult,mégaszűkebbcsa-
lád keretein belül is. sebestyen arra is utal,
hogytestvérekivégzése–akiacártpróbálta
meggyilkolni (felrobbantani, vegyészi tudását
pokolgépek gyártására használta fel) – cse-
pegtetteafiatalleninbeazérdeklődéstafor-
radalmipolitikaésamélygyűlöletet,valamint
megvetéstaburzsoáziairánt,amelyhátatfor-
dított a családnak a tragikus esemény után.
leningyűlölteanyárspolgárilátszatmoralitást
ésannak felületes, álszenteskedőértékrend-
jét.

Akönyv sokat foglalkozik lenin száműze-
tésbentöltötthosszúéveivel,személyeskap-
csolataival,feleségéveléskésőbbkedvesével.
Felfedia főhősegyébszocialistaésmarxista
forradalmárokkalvalókapcsolataitaszáműze-
tésben,akikkésőbbvagypolitikaiszövetsége-
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seivé (Trockij, sztálin, kamenyev, zinovjev)
vagypedigellenségeivé(plechanov,bernstein,
Martov) váltak. Ahogyan lenin élete előreha-
ladt, sebestyen részletes, de nem untató
módontárgyaljaakülönbözőírásait,rámutat-
va saját ideológiai érveinek fejlődésére és
módszereinekkifejlesztésére. Amikor a forra-
dalomelkezdődött,azokatnemcsakbekellett
vetni,dekorrigálniiskellettőketazelértered-
ményekmegőrzéseérdekében.leninnemegy
elméleti erkölcscsősz volt, aki mindenáron
kapaszkodottelvontelképzeléseimegvalósítá-
sához.„Aforradalomnemelmélet,aforrada-
lommagaazélet,magaagyakorlat”–hangoz-
tatta többször is. nem vonakodott erkölcste-
lenvagyéppengazembereketmegszégyenítő
lépéseket tenni a hatalom megszerzése és
megőrzéseérdekében,deugyanakkornagyon
ügyelt a puritán forradalmi látszatmegmara-
dására. Ha mások gyanúba kerültek is vagy
mocskosaklettek,leninmindigtisztamaradt.
Azárulkodó,kompromittálónyomokeltünteté-
sénekmestere volt, ésez végigkísérteegész
politikai életét. lenin a kezdetben általában
úgy jelenik meg, mint aki teljesen átadja
magátaszentügynek,mintvalamimagányos,
szorgalmas, és következetes forradalmár, de
ugyanakkor mint aki rengeteget beszél, de
nem sok gyakorlati dolgot tesz a forradalom
ügyéért. sebestyen felfedi, hogy a személyes
veszélytleningyakranpróbáltaelkerülni,sezt
megistette,haahelyzeteúgykívánta,deez
nemgátoltamegabban,hogygyakrandühö-
sen írjon a száműzetés relatív kényelmében
azoknak, akik otthonmaradtak, és írásaiban
arraösztönözteőket,hogyakkorisforradalmi
módonjárjanakel,haezszélsőségesveszélyt
jelent számukra az állam részéről.Mi ez, ha
nemapolitikaiképmutatástipikusmintavisel-
kedése?

sebestyen könyvének az egyik értékes
részét képezhetik – mármint azok számára,
akiketlenin,azemberérdekel–azokahosz-
szú fejezetek,amelyeklenin száműzetésben
letöltött éveit taglalják, habár azok számára,
akikapolitikustkutatják,ezeka részekakár
unalmasnak is tűnhetnek. ők inkább akkor
örülhetnek, amikor oroszország újra forrada-
lomravirradésleninhazaindulutolsó–elné-
zést –, utolsó előtti száműzetéséből 1917-

ben. oroszország 1914-es háborúba lépé-
sénekokairólmeglehetősenkevésinformációt
kapazolvasó,mondhatnánk,hogyaleírásitt
akárafelszínességhatárátisérinti,deatöbb-
szöriátolvasásésmeghallgatásután(jótalál-
mányahangoskönyv)megvilágosodik,hogyitt
nem(csak)oroszországrólvanszóelsődleges
témakörként, hanem leninről, a magánem-
berről, a forradalmárról és annak életútjáról
olvasunk.

Azőultraforradalmiküldetése1917márci-
usában kezdődik zürichben. innentől kezdve
nagyonösszeállakép,éseljutunkabiográfia
legérdekfeszítőbb, legizgalmasabb szakaszá-
hoz. lenin személyes hozzájáruláshoz az
1917-eseseményekhez,valamintazaztköve-
tőtörténelmifordulatokhoz,aholapolitikusés
aforradalmárleninszerepeösszekapcsolódik
aszemélyesleninnel,leninnel,amagánem-
berrel–ésazegyesszerepkörökközöttihatá-
rokvégképpelmosódnak.

Aforradalmi időszakbanazegyesesemé-
nyeknagyobbhangsúlytkapnak,mintmások.
például a romanovok meggyilkolása részle-
tekbemenőenvanleírva,ésúgyérziazolva-
só, hogy egyfajta szimpátiával is a szerző
részéről. sebestyen a cári családot, főleg az
uralkodót,a felelőtlenéssokmindenben,de
elsősorban politikában gyenge képességű ii.
Miklóst teszi felelőssé saját végzetükért.
Másrészt viszont a polgárháború ábrázolása
hihetetlenül gyorsütembenzajlik (mindössze
egyfejezetben).Azéletrajzleninkultuszának
leírásával fejeződik be, és arról szól, hogy a
későbbi szovjet vezetők hogyan használták
örökségét (és földimaradványait) saját rend-
szerükmegerősítésére.

Mindentegybevetveazolvasóegyközért-
hető és nagyon olvasható beszámolót talál,
amely könnyedebbmind hangnemben, mind
tartalomban,deugyanakkorelegendőalapot
biztosítahhoz,hogyleninéletétatörténelmi
összefüggésekben állítsa be. ráadásul érde-
kes képet ad lenin személyiségének ellent-
mondásairól is: olyan emberről van szó, aki
szeretettazemberekközelébejutni,deugyan-
akkorbarátságakönnyedénellenségeskedés-
bementát,amikorúgyérezte,hogyelárulták.
lenin,akiavérontástésahaláltszemélyesen
csakteoretikusszintenismerte(sohanemvolt
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katona,nemvettrésztkivégzéseken,svalójá-
banmindösszeháromhalottatlátottéletében
sebestyen szerint, az anyósát, nővérét és
innyeszát), nagy kegyetlenséget tanúsított
politikai céljai elérésében. Az olvasónak
támadhatnak hiányérzetei néhány történelmi
eseményrészleteslefedettségévelkapcsolato-
san,dea szerző,úgyérzem,elérte fő célját,
mégpedig alapos betekintést tett lenin éle-
tébe.

Akönyvetolvasvaakarva-akaratlan ismét
felmerülatörténészekheznemméltó„Milett
volna,ha”feltételezés.próbáljaazembernem
idevalónaktekinteni,denagyonnagyacsábí-
tás ereje. Tehát az első spekulatív kérdés:
Megvalósultvolnaabolsevik/kommunistafor-
radalomoroszországban, ha lenin nem jele-
nikmegatörténelemszínpadán?valószínűleg
nem.Haleninnemlettvolna„aterrormeste-
re”(valójábanazvolt,méghaszadistahajla-
mainemvoltakis,mintmás20.századi„for-
radalmároknak”),akkorismegépültekvolnaa
sztálini haláltáborok pár év múlva még az
északisarkkörönistúl?nemhaltvolnaéhen
több millió ember európa legtermékenyebb
mezőgazdaságiövezetében,haa„legnagyobb
társadalmi kísérlet” már az első napokban
elbukik(akönyvbőlkiderül,enneknagyvolta
valószínűsége)? vagy a későbbiekben nem
került volna sor egész nemzetek erőszakos
átlakoltatására a kontinens nagyságú szov-
jetunióban? valószínűleg ismét csak nem.
lehet róla vitát folytatni, demivel a felsorolt
eseményekmindbekövetkeztek,leszögezhet-
jük,hogyazutóbbiszázesztendő legbefolyá-
sosabb történelmi személyisége nem más,
mintvlagyimiriljicsuljanov,aliaslenin.lenin
nélkül sztálin talán fanatikus múltkutatók
széljegyzete maradt volna, akiről nagy vona-
lakbanannyittudtunkvolnameg,hogyvalahol
amaigrúziábankicsapottkispapkéntcsatla-
kozottaszocialistákhoz,ésotttöbbbalhéban
vettrészt,példáulazegyikfegyveresbankrab-
láskor,amikorapártkasszájátakartákfeltöl-
teni,többtízemberhaltmegafelhasználtrob-
banószerek szakszerűtlen használata követ-
keztében. Több szakember kiáll azon véle-
ménymellettis,hogylenin(ésabolsevizmus)
nélkül a brannaui vámos sikertelen művész-
gyermekeiscsakpolitikaigyűléseketszervez-

hetettvolnaabajorkocsmáksavanyúsörsza-
gú légkörében.MivelHitler elsőként a bolse-
vizmussalakartleszámolni,atöbbigengszteri
tervecsakezutánkövetkezett.

ezazeszmefuttatásvoltsajátosszámom-
ra, amikor hozzáfogtam victor sebestyen:
lenin,azember,adiktátorésaterrormestere
címűéletrajzelolvasásához.Akönyvelolvasá-
sautánkorábbigondolatmenetemafrissolva-
sóiélményhatásáramég inkábbelmélyült.A
leninc.biográfiaélvezhetőenolvashatóésa
faktuális szempontok alapján is korrekt
módonmegírtmunka.igaz,hogyinkábbsorol-
hatóapopuláriséletrajzokhoz,mintazakadé-
miaiakközé,deezzelsemmitseveszítértéké-
ből. A könyv végén tizenkilencoldalas függe-
léktalálhatóésalábjegyzetekismindenhar-
madikoldalonmegjelennek.olyan informáci-
óstartalommalbírnak,hogyegyszerűennem
lehetátsiklanifölöttük,merthaazolvasóezt
megteszi, értékes részletekről marad le.
(példáulmegtudhatja,hogyaforradalomelső
zűrzavaros eseményei közben ellopták lenin
első automobilját, amit persze ő is a cártól
„szerzett”. Apétervári tűzoltókapuccsutáni
zűrzavarosállapotokatkihasználvaelloptáka
kocsitésFinnországbaakartákátcsempészni
egymegrendelőnek. A történetmég folytató-
dikésegészenváratlanvégkifejletelesz.)

További érdekességként például azt is
megtudhatjuk,hogyvlagyimir,miutánradikali-
zálódott,1901-benfelvettea„lenin”nevet.A
névfelvételénekokátmégmindignemtudják
egyértelműen megmagyarázni a szakembe-
rek.Többenamellettteszik levoksukat,hogy
eztazálnevetalénafolyótólvonatkoztattael
vlagyimir iljics. (sebestyenel is indítegymó-
kás eszmefuttatást ezzel kapcsolatosan.
uljanov–sebestyenszerint–,hanagyonkon-
zekvens lett volna legfontosabb álneve kivá-
lasztásában,akkoravolginnevetkellettvolna
választania,mivel a volga folyómellett eltöl-
töttidőténylegéleténekrészevolt.Ígyaztán–
folytatjasebestyen–a20.századegyiklegel-
terjedtebb ideológiai dogmatizmusát nem
marxizmus-leninizmusnak,hanemmarxizmus-
volginizmusnakhívtákvolna).Aleninnévfel-
vételeutánanévviselőjehihetetlenelhivatott-
sággal követi a proletariátus diktatúrájának
bevezetését.ennekellenéreleninszemélyes

164 könyvek
Fó

ru
M

Tá
rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
s
ze
m
le
,X

X.
é
vf
ol
ya
m
2

01
8/

1,
s
om

or
ja



életébenbájos,viszonylagkonzervatív,polgári
úriembervolt.politikaiéletébenazonbanala-
posangátlástalan.

leninnagyonrövididőalattahatalmima-
chiavellizmusmintapéldányáváválik.Hidegés
kegyetlen,kalkulálóéskíméletlen,makacsés
manipulatív, hatalomra éhes és képmutató.
ezekajellembelitulajdonságokfőlegakönyv
utolsóharmadábankerülnekfelszínre,amikor
aszerzőaz1917-esoktóberipuccsutániese-
ményeketmutatjabe.ezekközülatovábbiak-
banazta fejezetet szeretnémkicsit részlete-
sebbenbemutatni,amelybenaszerzőazegy-
pártrendszer bevezetését írja le oroszor-
szágban.

A februári forradalom legfontosabb hozo-
mányaazáltalánosdemokratikusválasztások
bevezetésevolt.Azáltalánosválasztásokelő-
ször 1917 szeptemberére voltak kiírva,majd
eltolódtakoktóberre,végülnovemberközepén
zajlottakle.lenin,miveltisztábanvoltazerő-
viszonyokkal, mindent megtett volna, hogy a
választásokranekerüljönsor.Hatalmaalattitt
kerültelőszörolyanhelyzetbe,hogynemcsak
aszokásospártbeliopponensei,kamenyevés
zinovjev,hanemmégahűpárttagok,Trockij,
dzerzsinszkijésmagasztálinis(akiebbenaz
időben vagy lenint támogatta feltétel nélkül,
vagy nem foglalt állást) ellentmondtak neki.
leninnemakartáltalánosválasztásokat,nem
hitt a burzsoá parlamentarizmusban. Félt,
hogy a választások „lefejezik a forradalmat”.
nem bízott a vidéki parasztságban, tartott a
városi értelmiségtől, és be akarta tiltani a
jobboldali kadétokpártját is.Mégamásodik
legfontosabbembere,szverdlovis,akitlenin
nélkülözhetetlennek tartott és aki a bolsevik
forradalom adminisztratív kivitelezője volt,
egyszerűen azt mondta leninnek, hogy ezt
most nem lehet. „Mi ezt most nem tudjuk…
rossz az időzítés erre… ez nagyon rosszul
nézneki.”deleninnemvoltelsőremeggyőz-
ve, fújta amagáét. Meg volt győződve, hogy
mostmárabolsevikokéahatalomafőváros-
ban,hibalenne–hamostmárkatonaierővel
– nem szereznék meg a teljes hatalmat.
Hisztérikusankiabáltésszidalmazottminden-
kit. Azzal fenyegetőzött, hogy egy potenciális
mensevik–kadét–szociális forradalmár koalí-
cióaproletárforradalomvégétfogjajelenteni.

végülbeadtaaderekát,sbeleegyezettazelső
általános választások elindításába. nemso-
káraeztnagyonmegbánta.

Azelsőoroszdemokratikusválasztások(a
másodikra75évutánkerültsor)akövetkező
eredményekethozták.Abolsevikokvalamivel
kevesebb,mint10milliószavazattal,aszava-
zatok24%-átszereztékmeg.Aszocialistafor-
radalmárok (eszerek) 39%-kal a választások
győzteseilettek.ittazonbanpártszakadástör-
téntmégaválasztásokelőtt.Azeszerpártkét
részre szakadt, baloldali frakcióra, akik egy
ideig a bolsevikokkal léptek politikai szövet-
ségre,ésjobboldalira,akikabolsevikoklegko-
molyabbellenfeleilettek.Amensevikek3%-ot,
akadétok5%-otkaptak.leninnek igazavolt,
azelsőösszoroszországidemokratikusválasz-
tások beigazolták, hogy a bolsevikok nem
élvezikalakosság,aszélesnéprétegektámo-
gatását.Abolsevikokszámárareálisvoltaza
veszély, hogy demokratikus körülmények kö-
zött és funkcionáló Alkotmányozó nemzet-
gyűlésmellettaháttérbeszorulnakéselveszí-
tikamegszerzettkiváltságokatésahatalmat.

itt lenin,amachiavellizmusnagymestere
akcióbalépett.Amíglehetett,addigelhúztaa
nemzetgyűlésnyitóülését.Tisztábanvoltvele,
hogyaz időhúzáscsakazértelmiségnemtet-
szését fogja kiváltani, a munkásoknak, pa-
rasztoknakekkormégmásproblémáikvoltak.
őkazélelmiszerhiánnyal küzdöttekésahőn
áhítottbékétkívánták.Mindakétügymegol-
dásaacármegbuktatásautánegyévvelmég
mindigváratottmagára.leninmásodiklépés-
ként feloszlatta a semleges választási bizott-
ságot, amely a választások tiszta lefolyására
ügyelt,shelyükreegyurickijnevűfizetettbér-
tollnokotültetett.november27-én,amikorelő-
ször kellett volna összeülnie a nemzetgyű-
lésnek,lenindekrétumotbocsátottki,amely-
benbetiltottaakadétokpártját.Apártképvi-
selőit a „népellenségének” titulálta, és több
tucatpárttagot,köztükafrissenmegválasztott
képviselőketisletartóztatta.

végül,1918. január5-én (éppenszázév-
vel e sorok írásaelőtt) ült összeaz Alkotmá-
nyozónemzetgyűlésapéterváriTauride-palo-
tában. A kormány statáriumot hirdetett, és a
várost ellepték a vörösgárdisták, valamint az
álligfelfegyverzettbolsevistaérzelműkatonák.
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Azösszesbejelentettdemonstrációtahatósá-
gokbetiltották.ennekellenéreaMars-mező-
rőlelindultaTauride-palotafeléegynegyven-
ezres, munkásokból, diákokból és hivatalno-
kokbólállómenet,hogyüdvözöljeéstámoga-
tásátfejezzekiazelsődemokratikusanmeg-
választottnemzetgyűlésnek.Mikorraelértéka
lityeini sugárutat, a háztetőkön elrejtőzött
vörösgárdistáktüzetnyitottakademonstráció
résztvevőire. Az eredmény 10 halott és 70
súlyos sebesült. A menekülő demonstrálók
eldobtákésmegtapostáka„Mindenhatalmat
anemzetgyűlésnek”jelszóthordozótranszpa-
renseket. Csaknem egy év után a hatalom
embereiismétcivileketöltekpetrográdutcáin.
őkvoltakabolsevikpolitikaiterrorelsőpolgári
áldozatai.

délutánra a kedélyek picit lecsillapodtak.
délután négy órára volt betervezve az első
ülés.ATauride-palotanagytermébenfegyveres
gárdisták járkáltak fel s alá, ráadásul jó
néhányképviselőisfegyvertviselt.„Akárcsak
egyvadnyugatishow-ban”–emlékezettvissza
Carllindhagen,stockholmpolgármestere,aki
többkülföldipolitikussalésújságíróvalmegfi-
gyelőkéntvettrésztazoroszdemokráciaelső
komolykísérletében.Anyitóülésreleninsze-
mélyestestőrségekíséretébenahátsóbejára-
ton érkezett. egy fülkében foglalt helyet, és
könnyed hangnemben szórakoztatta az ide-
genújságírókat.nemtörődömvoltéshanyag-
nak,unottnakállítottabemagát.devalójában
égett a belső feszültségtől. viktor Csernov
eszer politikust választották meg a nemzet-
gyűléselnökének,akihosszú,fellengzősnyitó-
beszédében kritizálta az októberi puccsot,
miközben a bolsevikok folytonosan bekiabál-
tak. ezek után szverdlov bolsevik képviselő
benyújtottaaztazindítványt,hogyazösszeült
nemzetgyűlés automatikusan ratifikálja a
szovnArkoM (aszovjetekközpontibizottsá-
gánakrövidítése),értsdlenindekrétumait.

Azoroszdemokráciaazelsőcsatájátmeg-
nyerte. A nemzetgyűlés nem kívánt a szov-
nArkoM báborgánumává válni. A szverdlov
által benyújtott indítványt nagy többséggel
leszavazták.Alegyőzöttbolsevikokerre,azzal
a hivatkozással, hogy „nem maradnak ilyen
forradalomellenes testületben”, kivonultak a
teremből. ezek után elnapolás következett.

lenin azt gondolta, hogy a képviselők már
nem jönnek vissza, úgy érezte, eljött a
nemzetgyűlésfeloszlatásánakideje.kiadtaa
parancsot, hogy a képviselők távozása után,
éjjelbekellzárniapalotát,ésmásnapsenkit
seszabadbeengedni.leninnagymeglepeté-
séreaképviselők11.30-korújbólvisszatértek
atárgyalóterembe.Abeszédekegyrehosszab-
bakésunalmasabbaklettek–írjasebestyen.
A félig fáradt, félig részeg vörösgárdisták és
matrózokazzalmúlattákidejüket,hogyfegyve-
rükcsövétegy-egymensevikvagyeszerképvi-
selő felé szegezték. reggel négy órakor a
vörösgárdisták parancsnoka odalépett
Csernovhoz,ésfelszólította,hogyfejezzebea
gyűlést és mindenki menjen haza, mivel az
őrök nagyon fáradtak. Csernov erre így vála-
szolt:„Mindnyájanfáradtakvagyunk,denem
szakíthatjukmegamunkánkat,amikoregész
oroszország figyel minket.” erre a jelenlevő
katonák,akikneknagyrészemárténylegesen
részegvolt,afegyveréhezkapottésfenyegető-
en hadonászni kezdtek vele. A lámpákat
egyenként leoltották.négyóranegyvenperc-
korazutolsóképviselő iselhagytaapalotát,
amelyet lenin utasítása szerint bezártak, és
másnapsenkitsemengedtekbe.Ajanuár6-
án megjelenő dekrétum a nemzetgyűlés fel-
oszlatásárólszólt.Azoroszdemokráciabeve-
zetésére irányuló kísérlet tizenkét órát tar-
tott…

lenin később bevallotta Trockijnak, hogy
az eljárásnakmegvoltak amaga kockázatai,
destratégiailagezúttalisjólszámolt.Ahogyan
elmondta,képmutatómódon,anépnevében
cselekedett,méghozzáamegfelelőforradalmi
módszerekkel.„Anépakartaanemzetgyűlés
összehívását, így összehívtuk. de amikor a
népmeglátta,hogyanemzetgyűlésamúlthoz
valóvisszatérést jelenti…,ismétanépakara-
tátkövetveanemzetgyűléstfeloszlattuk.”

Másnap két ismeretlenmatróz, akikről a
világ azóta sem tud többet, besétáltak egy
pétervárikórházba,aholkétkorábbikadétos
miniszter feküdt, akiket letartóztatásukután,
rosszullét miatt vittek be a kórházba. A két
miniszterépségére fegyveresőrségvigyázott.
Akétmatrózbementaszobába,aholaminisz-
terek feküdtek, és fojtogatni kezdték őket.
végül, hogy dolgukban biztosak legyenek a
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helyszínenlelőttékőket.Ahogyanbesétáltaka
matrózok, olyan akadálytalanul ki is mentek
éseltűntekavárosban.Agyilkosságokkivizs-
gálásárafelállítottbizottságsemmitsemálla-
pított meg. Az igazságügyi komisszár soha
nemkaptamegazokatazerőketéseszközö-
ket, amelyeket az ügy kivizsgálására kért. Az
orosz bolsevizmus teljes mértékben ráállt a
politikaiterror,amegfélemlítés,aködösítésés
bizonyítékokmanipulálásánakútjára.Apoliti-
kai machiavellizmus teljes mértékben testet
öltött,ésezajelenségaszovjethatalomsajá-
tossága maradt egészen a kommunizmus
bukásáig– jegyzimegvictorsebestyen több
alkalommal.

A következőkben még idézem sebestyen
néhány összefoglaló jellemzését leninről:
„sokszempontbólegyteljesenmodernpoliti-
kai jelenség volt: a nyugati demokráciákban
és a diktatúrákban ismertté váló demagóg
típus,akiahatalomravalótörekvésébenbár-
mitvagymindentmegígért,egyszerűmegoldá-
sokat kínált bonyolult problémákmegoldásá-
hoz,ésgátlásoknélkülhazudott.” „Azzal iga-
zolta és indokolta magát, hogy a győzelem
mindentjelent:acélokszentesítikazeszközö-
ket.” „leninvoltakeresztapjaannaka rend-
szernek,amelyazonazelgondolásonalapult,
hogyazellenfelekkelszembenfenntartottpoli-
tikai terror végsőkig indokolt a szebb jövő
eléréseérdekében.eztsztálintökéletesítette,
deazötletekleninéivoltak.”

Fölöttébbérdekes,hogyazaférfi,akifia-
talkorábannemmutattafelakivételességés
tehetségkülönösebbjeleit,sráadásulapoliti-
kasemérdekelte,47éveskorábanaforrada-
lom vezető alakjává vált. A bevezetésnél
sebestyenegyérdekeseseményreemlékezik
vissza.Az1980-asévekben,amikorújságíró-
kéntaszovjetunióbakerült,egypártapparat-
csik,akinekaztvoltafeladata,hogyakülföldi
újságírókat és egyéb prominens vendégeket
végigvezessen a nagy vezér munkatermein,
maga is bevallotta, hogy ő se érti, hogy egy
ilyen mindennapi ember hogyan volt képes
ilyenrendkívülitettekre.leninkevesebbmint
7évigirányítottaaszovjetállamot,ésaszovjet
állam1991-benszűntmeg.A74évetmegélt
megtestesült ideológia nyúlfaroknyi időnek
tűnik,mindössze epizódnakmás birodalmak

élettartamával összehasonlítva. legyen az
róma, nagy-britannia, a Habsburgok vagy
éppenaromanovokbirodalma.Mégis,akom-
munizmusegypótvallást testesítettmeg,úgy
értvéget,mintegydicsőségeskísérlet,amely
megbukott (erre az egyik fő bolsevik
kamenyevmáragyőztespuccsutánpárnap-
pal számított), és emberáldozatok millióit
hagyta maga után schwerintől Ho si Minh-
városáig.

„Mi ez a szemét?” – kérdezte lenin,
miközben az újság borítóját nézegette. „ez
szégyenletes...őkengemlángelméneknevez-
nek, rendkívüliembernek…mégutóbb imád-
koznifognakagyógyulásomért.ezrettenetes”
–ígyreagáltleninmégéletében,amikormeg-
történtekazelsőkísérletekabolsevikvezető
kultuszánakkiépítésére.Családja,amikorelő-
ször meghallotta, hogy a halott forradalmár
teteme közszemlére lesz kiállítva, tiltakozott,
de leszavazták őket. lenin bármilyen volt,
sohase egyezett volna bele, hogy tetemét
mauzóleumiközszemlére tegyékki, viszonta
pártnakhősrevoltszüksége,ígyhátmegalkot-
ták,ésveleegyüttmegformáltákalenin-kul-
tuszt,akommunisták,abaloldaliforradalmá-
rokésamunkásmozgalomvallásátis,ahola
Messiás vlagyimir iljics uljanov, alias lenin
volt. közép-kelet-európában több mint negy-
venévig,avoltszovjetunióegyestagállamai-
ban többmint hetven évig próbálták rákény-
szeríteni az embereket, hogy behódoljanak
ennek a messianisztikus, evilági vallásnak.
nemsikerült.leninmeghalt,kitömvefekszika
moszkvai mauzóleumban, hús helyett testét
vegyszerek töltik ki. A kezei a teste mellett
elhelyezve,azegyikenujjaikinyújtva,amásik
kezeökölbeszorítva.leninmeghalt,akárcsak
az elveinek és tanításának a nagy része.
viszontvictorsebestyenóvaintminket,hogy
aleninizmusmintpolitikaieszközmégmindig
élésvirágzik.

Ajánlott irodalom minden történelmet és
politikaitörténetetkedvelőszámára.

Sándor Zoltán
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Tóth Ferenc: egymagyar származású francia
diplomata életpályája. François de Tott báró
(1733–1793). budapest, MTA bölcsészet-
tudományi kutatóközpont Történettudományi
intézet,2015,313p.

Több mint egy évtizednyi kutatómunka után
2015-benjelentmegTóthFerencakadémikus
Tottbáróról írtmonográfiája.FrançoisdeTott
báró alakja a felvidéki magyarság számára
semismeretlen.Azesterházyjánoslapvezér-
ségével a szlovák állam idején megjelent
Magyar Hírlap 1943. július 6-án egy cikket
szentelt személyének. ebben az írásban is
szerepelt a tény,miszerint családja felvidéki,
konkrétan nyitrai származású.Mihály, a csa-
ládőse,nyitránlakott.Acsaládnyitraierede-
tétakorábbanlegátfogóbbéletrajzotösszeál-
lítópalóczyedgármár1916-banishatározot-
tanbizonyítottnakvélte.Atémábana2000-es
évek elejétől vidékünkön is számos ismeret-
terjesztő cikk és tanulmány jelent meg. A
Múltunk Emlékei honismeretilap2006.júniu-
si száma a báró atyjáról ad közre egy írást
(rákócziapródja.TóthAndrásfranciabrigadé-
rosélete).négyhónapmúlvaalaphasábjain
magáról a báróról olvashattunk (François de
Tott – Tóth Ferenc. egy franciaországi kuruc
emigráns kimagasló életútja). Tóth Ferenccel
kapcsolatban tudományos igényű és magyar
nyelven készült írás tájainkon mind ez idáig
kettő jelenet meg. A Fórum Társadalom -
tudományi Szemle 2007-benabáróéletpályá-
járól(TóthFerencbáróéleteésmunkássága),
az Irodalmi Szemle pedig ugyanabban az
évben a memoárjáról adott közre elemzést
(kelet egy diplomata szemével. François de
Tottemlékiratai).Azimmáronmagyarfordítás-
baniselérhetőemlékiratokismertetőjétazÚj
Szó 2009-ben közölte (báró Tóth Ferenc a
törökökről és a tatárokról).Mindezekmellett
szlovák lapokban számos egyéb írás jelent
megésállítottemléketTóthFerencnek.sőt,a
könyv írójasem teljesen ismeretlenaszlová-
kiai magyar közönség számára. Tóth Ferenc
négyszer volt a pozsonyi Casino vendége, és
minden látogatásaalkalmávalapatriarádió
is készített vele interjút. François de Tott
ismertségeellenéremégishelyesnek tartom,

ha pár mondatban összefoglalom életének
történetét.

FrançoisdeTottnak,TóthFerencnek,már
atyja is híres volt. Tóth András apród nevét
rákóczi Ferenc is megörökítette emlék-
irataiban.TóthAndrás(1698–1757)aszabad-
ságharc bukása után sokadmagával együtt
elhagyja Magyarországot és az oszmán
birodalombantelepszik le. ittáll franciaszol-
gálatba.részbendiplomáciaifeladatokatvég-
zett,éstovábbivoltkurucokattoborozafran-
ciakirályseregébe.bercsényiMiklósmellettő
voltaz,akiFranciaországbanmeghonosította
ahuszársághaderőnemét.idősebbfia,Ferenc
(1733–1793)szinténkatonakéntkezdipályá-
ját,dekorándiplomatalesz.1755-benelkíséri
apját konstantinápolyba. Tóth Ferenc már
ekkor igyekszik minél jobban megismerni a
kelet világát. 1763-ban tér haza. 1767-ben
kinevezik krími konzulnak. Feladata, hogy
megnyerjea kánta franciapolitika számára.
közben kitör egy újabb orosz–török háború
(1768–1774).Azoroszcsapatokelfoglaljáka
félszigetet,abárókonstantinápolybatávozik.
ittjókapcsolatbakerülaszultánnal,ésamég
mindig tartóháborúbanazoszmánhadsereg
reformja részben az ő vezetése alatt indul
meg: megerősíti a dardanellák védműveit,
ágyúöntödét és tüzériskolát alapít, pontonhi-
dat tervez, tengerésziskolát hoz létre, ő ter-
jesztielaszuronyhasználatátazoszmánhad-
seregben.nohamérnökimunkájátelismerik,
aháborúsveszélyelmúltávalsegítségérenem
tartanaktovábbigényt,ezért1776-banvissza-
utazikFranciaországba.

nemsokáraújabbfeladattalbíztákmeg:a
Földközi-tenger keleti és déli partvidékének
franciakereskedelmiképviseletei felügyelőjé-
vénevezikki.1778–79-benkörutatteszatér-
ségben,melybőlegyiptomilátogatásaemelke-
dikki.1781-benléptetikelőbrigadérossá.

Hazatérése után visszavonul, hogy végső
formába öntse emlékiratait, melynek címe
Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les
Tartares – Báró Tóth Ferenc emlékiratai a
törökökről és a tatárokról.Amunka1784-ben
Maastrichtban lát napvilágot, melyet hamar
háromfordításkövet.

Tóth Ferenc báró 1786-ban vállal újra
katonai szolgálatot, egy erőd parancsnoka
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lesz.1790-ig tudjaellátniposztját,dezendü-
lés miatt menekülni kényszerül. svájcban
ismerkedikmegbatthyányiTivadargróffal,aki
meghívja vasmegyei birtokára, Tarcsára, hol
néhányévmúlvaelhuny.

TóthFerenccsaládihagyományaia távol-
ban eltöltött évtizedek ellenére is tovább
éltek.Hazatértekornyitra vármegyét kéri fel,
igazolja magyar nemesi származását. ezt a
nemesiközgyűlésmegistette,azokiratokma
is fellelhetők nyitraivánkán a nyitrai kerületi
levéltárban.

A bemutatandó könyv egy igazi tudomá-
nyos értekezés.közel ezer lábjegyzet, témák
szerint rendezett szakirodalom, földrajzi és
személynévmutató teszi egésszé a munkát.
összeállítójanemcsupánabáróalakjátismer-
tetimegazolvasóval,akönyvbenröviddiplo-
máciai éshadtörténeti rész is található. egy-
egy alfejezetbenolvashatunkabáróatyjáról,
idősebb Andrásról, testvéréről, ifjabb And-
rásról, lányáról, sophiról, és egy tartalmas
fejezetaMemoároknakvanszentelve.Akönyv
illusztrációi is igazán stílszerűek – Tott báró
vázlataialapjánkészültmetszetek,amelyeket
utazásaisoránkészített.Akiadvány legfonto-
sabbértékeazonban talánaz,hogyaszerző
gyakorlatilagminden levéltáratmeglátogatott
ésmindenrelevánsiratotátnézett,értékelt.

Tóth Ferenc ma leginkább emlékiratairól
híres,amelyekmárakorbanisnagyolvasott-
ságnak örvendtek, és ma is folyamatosan
megjelennek, illetve további fordításai látnak
napvilágot.Amunkanégyfőrészretagolódik.
Az első részben első konstantinápolyi útját
meséliel;amásodikbanakonzulkénteltöltött
mintegymásfélesztendőtörténésérőladszá-
mot; aharmadik részbenmásodik konstanti-
nápolyiútjaidejénvégzettmunkájátismerteti;
azutolsórészbenlevanteikörútjánakesemé-
nyei szerepelnek. A korszakban több más
híresemlékiratiskészült,amelyjobbanbele-
került a magyar köztudatba. Casanova
Csehországbanpapírravetettsoraitmindenki
ismeri (aki egyébként többször említi ifjabb
TóthAndrást);TrenckFrigyesmemoárjajókai
Móráltalisválthíressé.nemlennemeglepő,
ha egy élelmes producer Tott báró életét is
valamikorfilmvászonravinné.

Tóth Ferenc könyve szakmailag hibátlan
munka. pontatlanságokat nem tartalmaz. A
problematikábankevésbéjártasolvasódolgát
talánatudományosságigenmagasszínvonala
nehezítheti meg. A lábjegyzetekben megma-
radtakazeredeti,többségükbenfrancianyel-
vűszövegek.Apróbbhiba,hogyaszerzőnem
mindig következetes az első előfordulás láb-
jegyzetelésénél. ibrahim Müteferrikáról (16.
p.)továbbiinformációta16sz.lábjegyzetben
közöl, deegymásikelőfordulásnál (35. p.) a
74.sz.lábjegyzetbentovábbikiegészítőiroda-
lom olvasható az életéről. Minden további
megjegyzésennélkisebbjelentőségűhibákra
vonatkozhatna.

egykiegészítőmegjegyzéstmégistennikell.
Aszerzőa22.oldalonTottlehetségesszárma-
zásátsorolja,ésaztírja,„családjaegyértelmű-
enmagyarnemesifamíliavolt”.nos,vanolyan
magyar származású szlovák történész, aki a
bárót vezetékneve, illetve írói stílusa alapján
egyértelműenszlováknaktartja.

párszótérdemesanévalakoknakisszen-
telni. Tóth Ferenc– talán hogy ne tévesszék
összeaz írótésa főhőst–következetesena
FrançoisdeTottformáthasználja.Úgy,ahogy
eztmagaabárótette.Apjaesetébenazonban
már csak Tóth alakot ír, holott ő
FranciaországbanmáraTotte formábanszig-
náltamagát.FiaakönyvbenmindigAndréde
Tottnévalakkalszerepel.A19.századbanszü-
letett írásokbanamagyarosTóthFerenc vált
gyakorivá, így emlegeti a bárót a Magyar
Hírlap cikkírójais.Afentebbemlítettpublikáci-
ókbanisezaváltozatszerepel.Arévainagy
lexikona viszont mindkét alakot feltünteti:
„Tóth Ferenc (François, baron de Tott)”.
Hasonlóképpenkompromisszumosnévformát
tüntet fel a legújabbmagyar enciklopédia, a
Magyarnagylexikon:„TóthFerenc,br.;Tott”.A
napjaikbaníródottszlováknyelvűmunkákban
František Tóth formával találkozhatunk.
ebben az ismertetőben a „magyaros” hagyo-
mánytkövettem.

Horbulák Zsolt

könyvek 169
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XX.évfolyam

2018/1,som
orja



puskásistván:Távolivilágok.kulturálisidenti-
tásésidegenségazolaszirodalombanakora
újkortól napjainkig. debrecen, printart-press
kft.,2015,290p.

puskás istván egyike a magyar italianisztika
meghatározó, határozott arcéllel rendelkező
ésugyanakkorarculatformálóegyéniségeinek.
Monográfiája a kulturális idegenség és az
identitásmegkonstruálásánakstratégiáitvizs-
gáljaazolasz irodalomegymeglehetősenki-
terjedtszakaszában,akoraújkortólegészena
kortárs irodalomig. ez a történetiség híven
mutatja, hogy munkájában benne rejlik egy
potenciális irodalomtörténeti szempont,mely
akáregylehetségesirodalomtörténetiáttekin-
téstisígérhetne.

puskás azonban konkrét művekre és
jelenségekrefókuszálvamutatjabeaposztko-
loniális irodalomelméleti megközelítésmód
olaszválfaját,satörténetiségetfilológiaiérte-
lembenisotthonossá,belakhatóvátudjatenni
anélkül, hogy az időtávlatmiatt sérülne egy-
egyperiódusátláthatósága.

olyanmódszertalkalmaz,melyazértelme-
zésistratégiákatnemkisajátítja,hanemjáték-
bavonjaazokat,olyanszempontokrairányítja
ráafigyelmet,melyekjelentősmértékbengya-
rapítják egy-egy mű értelmezhetőségét. pon-
tosan tudja, hogy aMásikmegkonstruálásá-
banazén,illetveakiindulóidentitásistükrö-
ződik,melycsaklátszatrakerülhatalmipozíci-
óba, etikai dimenziói a „ti”- vagy „ők”-konst-
rukciókbanlepleződikle.

Az itáliai törökképvagyazészak-itáliai lo-
vagregények iszlámképe és az „ortodox”
posztkoloniálisszituációk(pl.eritreameghódí-
tásavagyitáliaAfrika-képe, illetveamigráns-
irodalom) könnyen közös nevezőre hozhatók
azáltaladinamikaáltal,melyetahierarchizáló
önkép-konstrukciók megbomlása is mutat.
konkrétan a romantikus nemzetfogalom ki-
kezdhetőségérőlésgyakorlatielvéreztetéséről
vanittszó:vagyisegyolyanillúzióróléstabu-
ról, melynek gyakorlati felszámolódása csak
elnagyoltan írható le észak és dél ellentéte-
ként.Azirodalommintegyérzékenyindikátora
ezeknekamozgásoknak,ésennekmegfelelő
érzékenyértelmezéstiskövetel.

különösenfontosakonstantinápolyeles-
térőlszólóeneasilviopiccolomini-elemzés(a
szerző jelentős poliziano-értelmezései már
jeleztékelkötelezettségétareneszánsz-huma-
nista irodalom iránt), hiszen az itt kialakított
keletképeurópaiérvényűmodellkénttermelte
magátújraésújramáskultúrákonbelül is.A
humanista episztémé antikorientáltságának
retorikairétegealattmegragadhatótörténelmi
referencialitáskérdésemegintolyanáltalános
horizontot nyit meg, mely a korabeli magyar
kultúra számára is releváns. e fejezethez
haszonnal lehetett volna még felhasználni a
Pio II Umanista europeo címűkonferenciakö-
tet több előadását is (szerk. luisa secchi
Tarugi, Firenze, Marco Cesati, 2007), kivált
Marie viallon-schoneveld L’epistola latina a
Maometto II. címűkiváló írását,melysokban
árnyalhattavolnaaproblémát.vagyCaterina
squillaceL’Orinte fra erudizione e realtà: il De
Asia di Enea Silvio Piccolomini címűdolgozata
is kapóra jöhetett volna, mely a humanista
erudíció antik hagyománytiszteletét konfron-
táljaavalósággal.Hasonlóképpenlehetépíte-
ni pajorin klára eredményeire, aki jelentős
mértékbenjárulthozzáamagyarországitörök-
ellenesirodalomésii.piusmunkásságaközti
összefüggések tisztázásához. Természetesen
említhetnénkab.guthmüllerésW.kühlmann
szerkesztette Europa und die Türken in der
Renaissance című tanulmánykötetet is (Tü-
bingen,niemeyer,2000),melybenj.Helmrath
például kifejezetten ii. pius és a törökség
viszonyáttaglalja.

Alovagiepikaidegenség-képénektaglalá-
sa rendkívül alaposra sikerült: számos olyan
pontjavan,melyakölcsönhatásokdinamiká-
játésazellenségképekmegkonstruálásának
technikáitérinti. itt,ha lehet javaslatot tenni,
érdemeslenneaműfajelméleti,illetveaműfa-
ji konvenciókból fakadó általánosságokat is
megragadni.

Amunka különleges fejezeteA jó barbár
című rész, mely sandokan, a „maláj tigris”
karakterénkeresztülmutatjabe,hogyazide-
genségrőlésakeletrőlszóló19.századiolasz
beszédmódmilyenalakváltozatokatöltöttfela
lektűrirodalomban.különösenszerencsésnek
tartom,hogypuskásnemamagasésapopu-
láris kultúra valamiféle naiv összebékítése
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felől közelít a kérdéshez, hanem határozott
esztétikai distanciák mentén ragadja meg a
vizsgált jelenséget. Természetesen itt is el
tudokképzelniárnyaltabbmegoldásokatis,pl.
richard shusterman pragmatista esztétikája
nyomán(magyarul:pozsony,kalligram,2003),
ámszósincsarról,hogyazolvasónakhiányér-
zetetámadna.

Amunka legkidolgozottabb és legérzéke-
nyebbmegfigyeléseket tartalmazó része pier
paolo pasolini kultúrakritikájának, nyelvfelfo-
gásának, pánmeridionalizmusának, testkon-
cepciójának vizsgálatát végzi el a Petrolio
címűregényszövegén.puskásnemcsakkivá-
ló értelmezője, hanem magyar fordítója is a
regénynek, mely Olaj címmel jelent meg a
kalligramkiadóugyancsakpuskásistvánáltal
gondozott pasolini-sorozatában (a dolgozat-
banmégKőolaj címmelszerepelmagyarul).ez
amonumentális,abefejezetlenségésavázla-
tos rekonstruálhatóság gesztusaival játszó
regénypetroniusSatyriconjánakmodernvari-
ánsa. Tetszetős és hatékony az a filológiai-
értelmező alapállás,mely a vitapozíció izgal-
mátveszifel,képesséválikegyszerrevázolni
pasolinigondolkodásátésaszerzőinarratívá-
nakalárendeltkarakter-narratívákatis.ezeka
mentálistérképeklényegébenadominánsés
azalávetettkultúrakonfliktusaitazintegráció
lehetetlenségének pszichologikuma felől
mutatjákmeg:azidentitásrajzolatokazonban
minduntalan az egzisztenciális létszoronga-
tottságkülönféleszövevényeithozzáklétre.A
szövegúgyszólvánbelsőismeretepuskásóri-
ási előnyévé válik: az értelmezés olyan fokú
közvetlenségét teremti meg, mely pl. A
Lumpenproletár Isten, Édesférfi Megváltó
című alfejezetben konkrét eredményekkel is
jár.ittelsősorbanatestreírtmásság,illetvea
korporálislétbeírtpszichológiaiprogramésa
politikum viszonyrendszerének taglalására
gondolok.Carloátváltozásainakéshasadtsá-
gának„példázatossága”amodernésaposzt-
moderncivilizációkereteiköztanemiátválto-
zásteiresziaszidimenzióitisérinti.

A test sem stabil entitás tehát: és itt
pasoliniragyogóanötvöziamitológiaireferen-
cialitást a fiziológiai átalakulás társadalmi
nem felőli értelmezhetőségével. A „filológiai
meta-regény” antik összefüggésrendjéhez és

mitopoétikájához,arealizmusmitizálóésradi-
kálisalakváltozataihozhasznoslennemégpl.
amunkábanegyébkéntegymásik írásakap-
csán idézettMassimoFusilloFrom Petronius
to Petrolio című tanulmánya, mely a The
Ancient Novel and Beyond (szerk. stelios
panayotakis, Maaike zimmerman, Wytse
Hettekeulen,brill,2003)címűgyűjteményes
kötetbenjelentmeg,deakétszerzőelemen-
tárisközelségéről számosolasznyelvű tanul-
mány is született, pl. a Maia (56., 2004)
hasábjain p. lago tollából (Petronio e
’Petrolio’).

lagojelentősírássalszerepelap.salerno
szerkesztette, teljes egészében a regénnyel
foglalkozó, gender szempontú Progetto Pet -
rolio címűgyűjteményben is (Petrolio e l’anti-
co,bologna,2006):ezfilológiaialapossággal
térképezifelakésőimodernitásszámáraide-
genségkéntmegjelenőantikepisztémé jelen-
létét.ugyanebbenakötetbenFusilloa főhős
androgünitását taglaló jelentős dolgozatot
közöl,melymindmetaforikus,mindtestpoliti-
kai,mind testpoétikai aspektusokat érvénye-
sít.

puskás pasolini-értelmezésének legfőbb
eredményei alkalmazhatóak lennének akár
nádas péter testpoétikájának jobb megérté-
séhezis.

puskás istván munkája rendkívül eleven
ésaktuálisproblémákatboncolgat, rendkívül
frissésamagyar irodalomtudományigondol-
kodásbanmégcsakaligkihasznált techniká-
val. külön érdeme a korszakokon átívelő
merészség, mely ugyanakkor őrzi a filológiai
biztonságotéstanúságotteszaszerzőszéles-
látókörűségéről.

A filológiaiés tudományos felvértezettség
azonban kevés lenne a téma ilyen eredmé-
nyestaglalásához:ehhezértelmezőiérzékeny-
ségreisszükségvan.ésittnemszabadmeg-
feledkezni aműfordítópuskásról sem, illetve
arrólatényrőlsem,hogyaszerzőbenazolasz
kultúramagyarországiterjesztésénekelkötele-
zett hívét és egyik legsikeresebb mozgatóját
tisztelhetjük.

Csehy Zoltán
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Misadkatalin(szerk.):kétnyelvűségtérbenés
időben. pozsony, szenczi Molnár Albert
egyesület,2017,160p.

AKétnyelvűség térben és időben címűköteta
2016. november 11-én pozsonyban megren-
dezett konferencia előadásainak szerkesztett
szövegeit tartalmazza.Atanulmányokszerzői
történészek,nyelvészek,néprajzi,oktatás-és
iskolatörténeti kutatásokkal foglalkozó kuta-
tók,akikakétnyelvűségjelentéséttörténelmi,
társadalmi,politikai,nyelviésoktatásiaspek-
tusokbólközelítikmeg.Akötetbenavizsgála-
totvégzőszakemberekazonkívül,hogybemu-
tatják a kétnyelvűség-kutatás aktuális ered-
ményeit, további kutatások és új feladatok
kitűzésétiselőrevetítik.

simonAttila,aselyejánosegyetemtörté-
nészeJog és gyakorlat, Hivatali magyar nyelv-
használat az első Csehszlovák Köztársaság
időszakában (1918–1938) címűtanulmányá-
banaztvizsgálja,hogyamagyarlakosságnak
milyenlehetőségeivoltakarra,hogyahivatali
nyelvhasználatban az anyanyelvüket használ-
ják, s milyen nehézségekkel kellett szembe-
nézniükazoknak,akikmagyarulakartakmeg-
szólalniabíróságokonvagyéppenahivatalok-
ban.Aszerzőemellettaztiskörüljárja,hogyan
miképpenérvényesültekazelsőCsehszlovák
köztársaságban a szlovákiai magyar kisebb-
ségnyelvijogai,végülpedigkonkrétpéldákon
keresztülmutatjabeamagyarnyelvhasznála-
tának nehézségeit a bíróságokon és az élet
másterületein.

popély árpád, a komáromi selye jános
egyetem oktatója dolgozatában a magyar
nyelvhasználattal foglalkozikamásodikvilág-
háborúutániCsehszlovákiában.popélytanul-
mányában rámutat arra, hogy a magyar
kisebbséghelyzetében1948őszénkezdődött
pozitívelőjelűváltozás,sazötvenesévekben
alacsonyabb szintű jogszabályok formájában
mártörténtkísérletamagyarlakossághelyze-
tének rendezésére, ám elsőként csak az
1968-ban elfogadott nemzetiségi alkotmány-
törvényfoglaltaösszeakisebbségijogokat.A
szerző dolgozatában arra is kitér, hogy az
alkotmánytörvényvégrehajtásitörvényeianor-
malizációsrendszerhúszévealattsohanem

születtekmeg.ezekhelyettalacsonyabbszin-
tű rendeletek és utasítások szabályozták a
kisebbséginyelvekhasználatát.Azegyértelmű
és egységes szabályozás hiánya odáig veze-
tett, hogy a kisebbségi nyelvhasználati jogok
érvényesítésenehézkesséésesetlegessévált.
Azún.nyelvtörvényelfogadásáramár csaka
rendszerváltás után került sor. Az 1990-ben
tető alá hozott nyelvtörvény azonban inkább
tekinthetőaszlovákállamnyelvegyeduralmá-
nakvédelmétszolgálótörvénynek,mintsema
kisebbségi nyelvhasználatot elősegítő jogsza-
bálynak.

l. juhász ilonaetnológusA dél-szlovákiai
síremlékek nyelvhasználatának néhány sajá-
tossága címűtanulmányábantöbb,magyarok
által lakott dél-szlovákiai település temetőjé-
benvégzettkutatásalapjánmutatjabeasír-
feliratoknyelvénekmagyarésszlovákreláció-
ban történő változásait az első Csehszlovák
köztársaság létrejötte (1918) óta napjainkig.
Azírásakeltezésésazelhunytnevénekírás-
módjától kezdve, a kétnyelvű feliratokon át
egészen a generációk viszonylatában megfi-
gyelhető nyelvváltással bezárólag taglalja a
nyelvváltás különféle fokozatait. A szerző írá-
sábanarra iskitér,hogyasírfeliratoknyelvé-
nekasszimilációrautalóváltozásaelsősorban
olyan településeken jelenik meg, ahol a
magyar nemzetiségű lakosság száma jóval
alacsonyabb a szlováknál. l. juhász ilona
azonbanarraisfelhívjaafigyelmet,hogyafel-
iratoknyelvénekarányanemváltozikegyidő-
ben a népszámlálási adatok változásaival,
azazamagyarlakosságcsökkenésénekmér-
tékével,hanemannáljóvalkésőbb.

lanstyák istván, a pozsonyi Comenius
egyetem nyelvésze a Nyelvi rengetegféleség
címetviselődolgozatábanegyolyanújnyelvi
helyzetet mutat be, amely halaszthatatlanná
tette, hogy a hagyományos szociolingvisztika
és többnyelvűség-kutatás rászánja magát
eddigi fogalomrendszerének, nyelvfelfogásá-
nakésmódszertanieljárásainakfelülvizsgála-
tára.lanstyákistvánszerintanyelvirengteg-
féleség körülményei közt a beszélők nyelvi
viselkedésének hagyományos leírása elégte-
lennekmutatkozik.A szerzőa tanulmányban
felvázoltújmegközelítésáltalánosjellemzése
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után az egyik legfontosabb fogalomra utaló
nyelvít, nyelvítés, nyelvítő műszavakatmutatja
be,melyek szokatlanságukkal jól jelzikmind
az új nyelvi helyzet „szokatlanságát”, mind
pedigazújmegközelítésmerészségét.

Misad katalin nyelvész és Takács Hen-
riettadoktoranduszközös tanulmányukbana
dél-szlovákiai magyardomináns települések
önkormányzati hivatalainak kétnyelvűségével
foglalkoznak.Ahivatalosérintkezésnyelvétaz
1999. évi kisebbségi nyelvhasználati törvény
vonatkozórendelkezéseinektükrébenazaláb-
biszínterekenvizsgálják:ahivatalokkülsőés
belsőfeliratainaknyelve,aszóbeliügyintézés
nyelve,az írásosügyintézésnyelve,azönkor-
mányzatokkommunikációseszközeineknyel-
ve. A vizsgálat eredményei szerint az önkor-
mányzatokkétnyelvűségeleginkábbaszóbeli
ügyintézés nyelvének és a külső feliratok
nyelvhasználatának, legkevésbépedig az írá-
sosügyintézésnyelvénekvonatkozásábanjut
érvényre.Aszerzőkadolgozatbantovábbárá-
mutatnakatörvényirendelkezésekgyakorlati
alkalmazásátnehezítőproblémákra,ill.érintő-
legesenkitérnekakisebbséginyelvhasználati
jogok érvényesítésének alapvető feltételeire
is.Avizsgálteredményekrészbensaját,empi-
rikuskutatásokon,részbenapozsonyimagyar
tanszéken a hivatali kétnyelvűség témaköré-
ben készült szakdolgozatok tanulságain ala-
pulnak.

bilász boglárka Egy fedél alatt – iskolai
nyelvi tájkép kétnyelvű környezetben címűírá-
sában arra keresi a választ, hogy miképpen
jelenikmegakétnyelvűségegyolyanoktatási
intézménynyelvitájképében,aholaszlovákés
magyartannyelvűosztályokközösigazgatóság
alatt működnek. A kutatás tárgya a vizsgált
iskolaközöstereibenmegjelenőfeliratoknyel-
vénekésazazokhozkapcsolódónyelvválasz-
tási stratégiáknaka feltérképezése. A szerző
azelemzéssoránazösszegyűjtött106felira-
totnyelvválasztásiszempontbólcsoportosítot-
ta,ill.azalapján,hogyazegyesnyelvekvizuá-
lis megjelenítése hogyan történt. Az iskolai
nyelvitájképvizsgálatánakeredményeikiindu-
lópontotjelentenekazintézménynyelvválasz-
tási stratégiáinak szélesebb körű elemzésé-
hez.

simonszabolcs,akomáromiselyejános
egyetemnyelvésze tanulmányában amagyar
nyelv szlovákiai változataiban előforduló kon-
taktusváltozatokatvizsgálta.Azírásegyválto-
zásvizsgálateredményeirőlszámolbe.Atanul-
mánybanmegjelenőkutatáscéljaazvolt,hogy
felmérjeaszlovákiaimagyarnyelv írott válto-
zataiban, például a sajtónyelvében is előfor-
duló kontaktusváltozatok státuszát a szlová-
kiai magyar értelmiségi és nem értelmiségi
beszélőközösségkörében.ennekazírásnaka
változásvizsgálat mellett az is a célja, hogy
összevesseazértelmiségiésnemértelmiségi
adatközlőktől származó adatokat. simon
szabolcs tanulmánya rámutat arra, hogy a
szlovákiaimagyarértelmiségiésnemértelmi-
ségi adatközlők egyre inkább tudatosabbak
nyelvhasználatukat illetően, s egyre inkább
tudatosítjákaszlovákiaimagyarstandardésa
magyarországimagyarstandardkülönbségeit.
Aszerzőugyanakkormegjegyzi,hogyszámos
nyelvi regiszterenbelülnyelvihiányrólbeszél-
hetünk,amiakétnyelvűségikörnyezettermé-
szeteskövetkezményekéntértelmezhető.

M. pintér Tibor, a károli gáspár refor-
mátus egyetem nyelvésze Számszerűsített
kétnyelvűség/Adatbányászati technikák hasz-
na a nyelvészetben címűírásábanaszámító-
gépen tárolt szótárak előnyeit mutatja be. A
számítógépen tárolt szótárak amellett, hogy
lehetőséget nyújtanak különböző statisztikák
elvégzésére, mélyebb grammatikai vagy sze-
mantikai elemzések elvégzésére is alkalma-
sak.M.pintérTibortanulmányábankísérletet
tesz arra, hogy néhány alapvető lexikográfiai
mutatón keresztül bemutassa a ht-szótár
alapvetőgrammatikaiésszerkezetisajátossá-
gait, egyszersmind rávilágít az adatbányá-
szat/szövegbányászat nyelvészeti hasznossá-
gára.Aszerzőszerintaszámítógépesfeldolgo-
zásadtalehetőségeknekhálamostmárszám-
adatokatisláthatunkaszótármögött,sezek
talán segíthetnek a szótár és az adatbázis
későbbi fejlesztésében, valamint a szótár
egyesrészeinektovábbgondolásában.

Takács Henrietta
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Misad katalin–Csehy zoltán (szerk.): nova
posoniensia vii. A pozsonyi magyar tanszék
évkönyve. pozsony, szenczi Molnár Albert
egyesület,2017,256p.

ApozsonyiMagyarnyelvésirodalomTanszék
évkönyve immár hetedik kötetéhez ért. Az
évkönyv a tanszéken zajló sokrétű tudomá-
nyos tevékenységbekívánbetekintéstnyújta-
ni. A kötetet Misad katalin és Csehy zoltán
szerkesztette,némethzoltán,simonszabolcs
és kőbányai jános lektorálta, a szenczi
MolnárAlbertegyesületadtakipozsonyban.

Akötetelső,Relevanciaelmélet és fordítás
címűtanulmányábanlanstyákistvánadeidre
Wilson ésdansperber által kidolgozott rele-
vanciaelmélet néhány tételét és fogalmát,
valamint ezek gyakorlati felhasználhatóságá-
nak lehetőségét vizsgálja a fordításban. A
„relevanciaelve”,a„dekódolás”,a„következ-
tetés”,a„kognitívkörnyezet”,a„kontextus”és
„kontextuális hatás” fogalmak részletes kifej-
tésétkövetőenkülönfejezetbentérkiameta-
forák fordításával kapcsolatos nehézségek
vizsgálatára, valamint a metaforátlanítás
negatív következményeire a fordításban. A
tanulmányban szereplő szemléltető példák
közöttagyakorlatiéletbőlvettpéldákmellett
jogszabályszöveget és bibliai részleteket is
találunk.Aszerzőazösszegzésbena fordító-
kat a dinamikus vagy funkcionális ekvivalen-
cia elve szerinti fordítás helyett a relevancia
elvénekalkalmazásárabuzdítja.

Misad katalin A szlovákiai kisebbségek
anyanyelvhasználatának lehetőségei a hivata-
los érintkezés során címetviselő tanulmánya
azon törvényi rendelkezéseket értelmezi,
melyekamagyarkisebbséganyanyelvhaszná-
latát szabályozzák a hivatalos érintkezés
során.Atémátérintőtörténetiháttéregyrészt
a csehszlovákiai kisebbségek nyelvi-nyelv-
használati jogait vázolja 1918-tól kezdve
1989-ig, majd a szerző a rendszerváltást
követő legfontosabb nyelvtörvényekre és
nyelvhasználati rendelkezésekre is kitér. A
hivatalos érintkezést szabályozó kisebbségi
nyelvhasználati jogokérvényesítéséneknyelvi
ésegyébfeltételeimellettatanulmányzárófe-
jezetébenutalást találunkazMTAkutatóállo-
másaként működő gramma nyelvi iroda a

magyarmintkisebbséginyelvhivatalihaszná-
latát elősegítő tevékenységeire is. A szerző
következtetéseijólláttatják,hogyakisebbségi
jogokról rendelkező dokumentumok, tehát a
törvény biztosította lehetőségek adottak,
viszontamindenkorikormányzatsajáthatalmi
pozíciójának csökkentése érdekében szüksé-
geslennehatározottabbanélnünkisvelük.

TakácsHenriettatanulmányábanaszlovák
ésmagyarételnevekösszehasonlítóvizsgálatát
végzi kétnyelvű étlapok alapján.klaudykinga
rendszerébőlkiindulvaasomorjai,dunaszerda-
helyi,nagymegyeriéskomáromiéttermekétlap-
jairól származó szlovák és magyar ételnevek-
ben fellelhető lexikai átváltásiműveletekmel-
lettazokszemantikaisajátosságaival is foglal-
kozik.Tanulmányánaklegszembetűnőbbtanul-
sága,hogyafordítástvégzőszemély,akétnyelv
szemantikai és szerkezeti különbségeit figyel-
menkívülhagyva,amagyarcélnyelvimegneve-
zéstelsősorbanaszlovákforrásnyelvimegneve-
zésjellemzőjegyeihezigazítja.

ADiskurzusok között címűtanulmányában
Mészáros András elsősorban a 19. századi
felső-magyarországifilozófiaállapotátmutatja
be,továbbákitérazéppenalakulószlovákfilo-
zófiárais.Abbólahipotézisbőlkiindulva,hogy
a magyarországi, ebből kifolyólag a felső-
magyarországi filozófia történetét nem lehet
egységesegészkéntmegírni,atémavizsgála-
tához különféle diskurzusformákon keresztül
közelít. Tanulmánya záró részében arra a
következtetésre jut, hogy amennyiben a 19.
századi felső-magyarországi filozófiát mint
lokális filozófia történetét diskurzusok törté-
netekéntvizsgáljuk,akkorfőirányátaziskolai
filozófia határozta meg, ezen belül pedig a
katolikusésevangélikus kettősség. ennek fő
érdeme a kanti és friesi vonal folyamatos
jelenléte volt. A nyilvános filozófia említésre
méltó filozófusai között greguss Mihály és
vandrákAndrásnevétemlíti.Anemzetifilozó-
fiaprogramjafőkéntaszlovákfilozófiakorabe-
liállapotáthatároztameg,amagyarbölcselet-
bencsakközvetvevoltjelen.

polgár Anikó tanulmányában a kulturális
emlékezet elméletét alapul véve, melyet jan
Assman nyomán a kulturális emlékezet és
intertextuáliskapcsolatok,valamintafeminis-
taelméletekalapjánközelítmeg,HajnalAnna
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lírájának fő vonalait vázolja. Abból kiindulva,
hogy Hajnal Anna költészetében a mítoszok,
azantikvitás,amitológiaközpontihelyet fog-
lalnakel,aszerzőaköltőnőverseibenelsősor-
banagenderalapúmítoszszelekcióknyomait
keresi. Tanulmánya zárszavában kifejti, hogy
Hajnal Anna kulturális emlékezethez való
viszonyahatványozottangenderalapú.ennek
egyiklegfőbbbizonyítéka,hogyamitológiából
olyanelemekethasználfel,főkéntolyanmito-
lógiaialakokatidézmeg,melyekanőiönkife-
jezésselszorosanösszefüggnek.

Csehy zoltán Hagyomány, provokáció,
szer zőpozicionálás című tanulmánya Faludy
györgy sztratón-fordításain, konkrétan hét
epigrammánkeresztülkívánközelebbkerülni
Faludyfordítástechnikájánakjellegzetesvoná-
saihoz.vizsgálataelsősorbanamítoszteremtő
erő és a tényleges textuális gyakorlat közti
kapcsolat,valamintanemiség,atestiségésa
másság hozadékának meghatározására irá-
nyulamagyarfordítóihagyománytükrében.A
tanulmányban elemzett költemények alapján
arraakövetkeztetésrejut,hogyFaludyfordítói
stílusátleginkábbabővítésalakzatokfokozott
jelenléte,azantikformarímesselvalóhelyet-
tesítése,anemiviszonyokközpontiszerepe,a
neutralizálás elleni küzdelem jellemzi, továb-
bá számos olyan fordítói eljárásra mutat rá,
melyekFaludyegyébfordításaibanisfellelhe-
tőek.Faludyazismerősségideájábólkiindulva
lényegében a domesztikálás technikáit hasz-
náljamindaversnyelv,mindaszerzőimítosz-
konstruálástechnikáiban.

CzuczenikőSíremlék és sakktábla tanul-
mányának lényege nagypál istván második
nyomtatott formában megjelenő kötetének
(rózsaszíndaloskönyv)queerszempontúvizs-
gálata.Aszerzőaszintekritikaivisszhangnél-
külikötetáltalánosbemutatását,főtémáinak
meghatározását,anagypálistvánköltészetét
jellemzőközpontijegyekfelsorolásátkövetően
elsősorbanavizsgáltkötetversnyelvének jel-
legzetességeirekoncentrál.Arraakövetkezte-
tésre jut, hogy a rózsaszín daloskönyv című
kötetet elsősorban gazdag utalásrendszere,
valamint asszociációs önreflexió rögzítését
idézőversnyelveteszifigyelemreméltóvá.

Az Újraszülték a Megváltót című tanul-
mány, száz pál tollából, a zsidó hagyomány

messianisztikus elképzeléseit alapul véve a
Messiás-motívum jelenlétét, beágyazódásá-
nakformáit,funkcióját,értelmezéseitvizsgálja
borbély szilárd költészetében, különös tekin-
tettelaHaszidszekvenciákra.Atanulmánya
zsidóés részbenkeresztényhagyomány felől
közelítimegamessiásimotívumelőképeités
sokrétű alkalmazhatóságának lehetőségeit a
benne rejlő ellentmondásosságokkal egye-
temben.

ján Chalupka A vén szerelmes, illetve
starúšplesniveccíművígjátékánakjól ismert
romantikus színhelye, peleske és kocúrkovo
elevenedikmegdusíkAnikó tanulmányában.
Aszerzőa19.század60-aséveibenmegjele-
nőélclapokoptikájánkeresztülakéthelyszín
tartalmivonatkozásait,valaminta19.század
identitásképeinekalakulásáragyakorolthatá-
sukat vizsgálja azzal a céllal, hogy rámutas-
son, a Chalupka által egymás megfelelőinek
tartottpeleskeéskocúrkovoegymássalnem
azonosítható:azértsem,mertakorabeliélcla-
pokbanpeleskemintamaradandóértékeket
képviselőhelyszín jelenikmeg,ezzelellentét-
benkocúrkovótmindezenértékekhiánya jel-
lemezi.

AkötetutolsótanulmányaaTúžim po kra-
jine, ktorej niet (egy nem létező ország után
vágyom)címetviseli.zuzanadrábekovátanul-
mányátFinnország100.évetartófüggetlensé-
gének évfordulója ihlette. A szerző a 19/20.
századfordulójánFinnországotjellemzőtörté-
nelmiháttértőlkezdveaFinnországfüggetlen-
ségéhez, valamint a finn modernizmushoz
vezetőrögösút,elsősorbanazuralkodóirodal-
miháttérbemutatásáravállalkozik.

Az évkönyvben a 8 magyar és 2 szlovák
nyelvűtanulmánymellett2magyarés1cseh
recenziót is találunk, konkrétanalőrincz ju-
lianna és lőrincz gábor szerkesztette
eszterházy egyetem nyelvészeti tanszékének
tudományos kiadványáról, lőrincz gábor:
Nyelvi variativitás a szlovákiai magyar nyelv-
változatokban címűmonográfiájáról,valamint
ovidius Metamorfózisainak csehországi
recepciójáról. A recenziók szerzőibilászbog-
lárka,TakácsHenriettaéspolgárAnikó.Ata-
nulmányok alapjául szolgáló kutatások egy-
résztaFordítás, kulturális hibriditás és több-
nyelvűség a magyar irodalomtudomány és
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nyelvészet kontextusában cíművegA-projekt,
valamintAz eredetiség problémája a 19. szá-
zadi magyar és szlovák bölcseleti gondolko-
dásban elnevezésűtudományosprojektkere-
ténbelülfolytak.

Szabó Klaudia

Misadkatalin–polgárAnikó(szerk.):variisunt
colores – Tanulmányok a többnyelvűség, az
identitásésakulturálissokszínűségkérdései-
ről.pozsony,Comeniusegyetem,2017,162p.

Atanulmánykötetlatinnyelvűcíme(variisunt
colores),ahogyazelőszóbanisolvasható,arra
a nyelvi, kulturális és stiláris sokszínűségre
utal, amelyabenneközölt tanulmányokszá-
márakiindulásialapként szolgált.szlovákés
magyar nyelvű munkák találhatóak benne.
ezektúlnyomórészeazIdeológiák, identitások
és önreprezentáció nyelvészeti és irodalomtu-
dományi kontextusban multikulturális térben
cíművegAprojektkereténbelülkészült.

A többnyelvűség témaköréhez kötődik
Misadkatalin, valamint részbendusík Anikó
tanulmánya, Csehy zoltán, szabó klaudia,
polgár Anikó és száz pál szövegei pedig az
identitáséskulturálissokszínűségkérdéseivel
foglalkoznak.ezekhezaz írásokhoz társulnak
Tinagažovičová,zuzanadrábeková,paszmár
lívia és pintér Márta zsuzsanna dolgozatai,
amelyek a multikulturális tér sokszínűségét
mutatjákbe.

AkötetetTinagažovičovátanulmányanyitja
Maďarský jazyk a základné školy na Slovensku
– národnostné jazykové politiky nepripúšťajú
strednú cestu címmel,amelya2016-banmeg-
rendezettAz érem másik oldala – a kisebbségi
nyelvoktatás többségi fogadtatása című szim-
póziumon hangzott el. A szerző kutatása a
magyarnyelvmintlegnagyobbszámbanképvi-
seltkisebbséginyelvaszlovákiaioktatásirend-
szerbe való besorolására irányul. elemzése a
nyelv szimbolikus hatalmáról szóló elméletből
indulki,sfelvetiaztakérdést,hogyakétnyelvű
iskolákdivatjamellettaszlovákiaimagyarokta-
tásbanmiértlenne,lehet„problematikus”akét
tannyelvűoktatásbevezetése,illetvehogymiért
nemjárhatóaközépút.

Misadkatalinazírásosnyelvhasználatés
akodifikációszempontjábólfontoskérdéseket
tárgyalA szlovákiai magyar írásgyakorlat sajá-
tosságai a többségi nyelv helyesírásának tük-
rében címűmunkájában.vizsgáljaatulajdon-
név-használat írásmódbeli jellegzetességeit,
valamintarövidítések,betűszók,illetveaköz-
pontozásijelekírásáravonatkozóantérképezi
felatöbbséginyelvbefolyását.

Csaplovics és Szontagh vitájához című,
filozófiatörténeti tanulmányában dusík Anikó
a szlovák és magyar szakirodalomban egy-
aránt ismert vitanéhányeddigkevésbévagy
egyáltalán nem reflektált összefüggéseire
hívjafelafigyelmet,ezenbelülisaCsaplovics-
jelenségárnyaltabbmegközelítéséneklehető-
ségére.Többekközött tárgyaljaavitában fel-
bukkanó alakok – bajza, Štúr, szatócs, zay
károlyésmások–szerepét.

szabóklaudiakutatásának tárgyaaszlo-
vák írónő, Margita Figuli magyar recepciója.
ezúttalidőrendbentekintiátFigulimagyarfor-
dításban megjelent műveinek szlovák és
magyar irodalomtörténeti, valamint irodalom-
kritikaivonatkozásait,azzalacéllal,hogyké-
petadjonaz írónőszlovák, illetvemagyar iro-
dalomban elfoglalt helyéről – az alkotások
megjelenésénekidejétőlkezdvenapjainkig.

zuzanadrábekováMítoszok és sztereotípi-
ák a finn és finnországi svéd irodalom tükré-
ben címűmunkájábanafinnországisvédekkel
kapcsolatos kisebbségi mítoszokkal és szte-
reotípiákkal foglalkozik. Tárgyát történeti és
irodalomtörténeti összefüggésrendszerbe
helyezi. behatóan elemzi a svéd kultúra ki-
sebbségihelyzetbekerülését,valamintafinn-
országi svéd irodalom létrejöttének körülmé-
nyeit.végüla finnországi finnéssvéd irodal-
matvetiösszeamitikustérszemszögéből.

A hermaphroditizálás alakváltozatai a
magyar lírában című tanulmányában Csehy
zoltánahermafroditizálás,azazanemihatá-
rok elmosódásának tudatos költői gesztusát
vizsgáljatöbbekköztHajasTibor,Fabókinga,
varga Mátyás, gerevich András és németh
zoltán munkáin keresztül. ezek a szerzők
megkérdőjelezik,sőtfelszámoljákahagyomá-
nyosidentitáskategóriákat.ezekteljesfeloldá-
saazonban,ahogyCsehyírásábanarrarámu-
tat, a queerelési technikán belül érvényesül.
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ezt bizonyos értelemben megelőzi a herma-
phroditizálás,mely viszontúgyalkotjamega
másságot,hogyközbenadestrukciógesztusá-
banismegőrziaférfi-nőkettősséget.

polgárAnikóAz istengyermek arca Weöres
Sándor Teomachiájában című írásában a
mitológiaitárgyúdrámátelemzi.elemzésének
középpontjábana gyermekistenmotívuma, a
tűzésavízellentéte,valamintazisteniésaz
emberiszférakülönbségeinekábrázolásaáll.
polgárfelveti,hogyadrámaközpontialakját,a
gyermekzeusztWeöreskerényikárolyhatása
alattformáltameg.értelmezéseszerintamű
ironikus portré az oktalan, saját helyzetére
nemreflektálóemberről.

százpálA Szól a kakas már dalszövegé-
nek és történetmotívumának felhasználásai a
kulturális hibriditás és a transztextualitás ese-
teiként Borbély Szilárd műveiben címűmunká-
jában egy dalszöveget idéz: „Ha megveszed
eztanótát,nemkellnekedmeghalni”.Atanul-
mány az első magyar csodarabbinak, Taub
eiziknektulajdonítottSzól a kakas már címen
ismertdalszövegetésazannakkeletkezéséről
szóló történetmotívumbeágyazódását elemzi
mint a posztkolonializmus hibriditásfogalmá-
nakkülönösesetét,illetveabricolage-poétika
sajátospéldáját.Aszerzőrámutatarra,hogya
kultúra- és szövegközi átvétel folyamatainak
szemantikai tanulságai borbély szövegeinek
elemzéseszempontjábóliskulcsszereppelbír-
nak.

pintérMártazsuzsannaHudobné divadlo:
opery, spevohry, medzihry (zenés színház:
operák,daljátékok,közjátékok)címűírásaaz
elmúlt évtizedekmagyarországi barokk zene-
történeti kutatásaira reflektál az iskolai szín-
játszás tükrében. ennek kapcsán rámutat a
zene jelentőségére a magyarországi iskolai
színpadon,sarra,hogyajezsuita,piaristaés
azevangélikuselőadásokegyrészébenisgaz-
dagzeneianyagfedezhetőfel.Azadatokalap-
ján megállapítja, hogy az iskolai színjátszás
meghatározójelentőségűvoltakorszakzenei
kultúrájában.

Atanulmánykötetzáródolgozatapaszmár
lívia Intertextualitás-értelmezések Esterházy
Péter munkásságának szlovák recepciójában
címűírása.Aszerzőrámutatesterházyművei-
nek egyik legjelentősebb vonására,melyet a

különbözőintertextuáliseljárásokakártúlzott
alkalmazásakéntnevezmeg,samelyszükség-
szerűenmegjelenikazokszlovákfordításában
és a fordításokra adott kritikai visszhangban
is.paszmárezutóbbivonulattalfoglalkozik:a
folyóiratokbanmegjelentesterházyrareflektá-
lóesszéket,recenziókat, tanulmányokatérté-
keliazintertextualitásszempontjából.

AVarii sunt colores, a címben ígértekhez
híven, egy sokrétű és izgalmas olvasmány. A
nyelvészeti,irodalmi,színház-észenetörténeti
munkákat összegyűjtő kötet témái alapján
szerteágazónak tűnhet, egy ponton azonban
összeérnekaszálak:ezpediga tudományos
igényű, szakmai tiszteletben tartott sokszínű-
ség–legyenaznyelvi,identitásbelivagykultu-
rális.

Mészáros Veronika

juraj Šebo: Útek z pekla. životný príbeh
Arnošta rosina, väzňa, ktorému sa podarilo
ujsť z osvienčimu. bratislava, Marenčin pT,
2017,184p.

Figyelemreméltó könyvet írt a szerző Arnošt
rosinról, akinek lengyel fogolytársával együtt
sikerültmegszöknieazauschwitzihaláltábor-
ból. A kötet erős oldala, hogy sűrűn idézi
rosinnak a jeruzsálemi jad vasem levéltárá-
ban fellelhető tanúvallomását a szökésükről,
érdekes oldala pedig az, hogy személyesen
ismerte könyve főszereplőjét. Azt írja ugyan,
hogyrosint kisgyerekként ismertemeg,ami-
koraférfivalegyüttjártacsaládjakirándulni,
sőt rosin velük karácsonyozott, de mindez
már a világháború után történhetett, mert,
mintakönyvbőliskiderül,rosin-t1942márci-
usábantartóztattaleaHlinkagárda,sáprilis-
ban már Auschwitzban volt, míg juraj Šebo
1943-banszületett.Tényazonban,hogyszülei
ismerőse volt, sok időt töltöttek együtt, mint
errőlafüggelékbenláthatószámosfényképis
tanúskodik. A szerző tehát nyilván szüleitől
hallottrosinról, illetveaháborúutántalálko-
zottvelesszemélyesenismegismerte.(rosin
a háború után egy ideig a ma is üzemelő
pozsonyiMiletičutcaivaskereskedésvezetője
volt. egyébként 1913-ben született a kelet-
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szlovákiaiszinnán[snina],1949-bentelepült
kiizraelbe,defélévutánhazajött,1966-ban
végleg németországban telepedett le,
düsseldorfban halt meg 1999-ben.) Tény az
is,hogyrosintemberközelifénybenláttatjaés
pontosjellemrajzotadróla.eszerintkalandor
természetvolt,valamintnagytréfamester,állí-
tólag tőle származik ez a mondat is: „Anti-
szemitaaz,akiakelleténéljobbanutáljaazsi-
dót.” A fogságban is megőrizte humorát: „A
hangulat javítására azon versenyeztünk, ki
mondjobbviccet.”(43.p.)

A könyvminden tekintetbena tudomány-
népszerűsítőirodalomválfajábasorolható:az
adatokatolvasmányosan,atényeketizgalma-
san,akorrajzotélményszerűenragadjameg.A
jadvasem-belijegyzőkönyveketésvallomáso-
katidézőjelekköztközli,atöbbiszakirodalom-
ra(főkénteduardnižňanskýkutatásaira)csak
könyveelejénhivatkozik,nohaakötetlapjain
gyakran idézi (idézőjelek nélkül). A populáris
irodalom jellegét növeli, hogy – a könyvének
többmintfelétkitevő–függelékébennagyon
sokmellékszálatbontkiatémávalkapcsolat-
ban:leírjaazauschwitzitáborbóltörténtnem
kevésszökésekkülönfélemódjait;az1947-es
krakkóiésaz1963–1965-ös frankfurtipere-
ket,aholegykoriss-ekfölöttítélkeztek;külön
képesfejezetetszentelalegfőbbnáciháborús
bűnösöknek;szinténkülönfejezetetkaptaka
szlovák bábállam fő bűnösei; bő fejezetben
foglalkozikazsidóésnemzsidóellenállókkal,
rosin ismerőseivel; látogatást teszazausch-
witzi táborban; a harmincoldalas képmellék-
letben levelezőlapok, fényképek, ss-tisztek
portréi,végülArnoštrosincsaládialbumának
képeitalálhatók.Akönyvtehátleginkábbafia-
talságnak (középiskolásoknak) ajánlható,
hiszen egy konkrét élettörténetre felfűzve
megismerkedhetnek a holokauszt egyik bor-
zalmashelyszínével,azauschwitzihaláltábor-
ral.Akönyvetnemtörténészírta,ezérződikaz
előadásmódján, s nem is történészeknek,
hanemanagyközönségnek,ennekmegfelelő-
enaművetvégignagyonsokképillusztrálja.

AszlovákArnoštrosinazzalváltvilághírű-
vé, hogy lengyel társával, Czesław Mordo-
wiczcsal együtt sikerült megszökniük a jól
őrzöttauschwitzihaláltáborból,sszlovákiába
érve vallomást tettek arról, amit átéltek,

magyarán: leleplezték a gyilkos masinériát.
szökésükAlfrédWetzlerésrudolfvrbavala-
mivelkorábbiszökéséhezhasonlóantörtént:a
táboron belül, egy kavicsbányában rejtőzve
(Šeboszerintfarakásalárejtőzve)vártákmeg
ariadólefújását.Avrba–Wetzler-jelentéstaző
vallomásaikpontosítottákésegészítettékki–
ma e tanúvallomások a The Auschwitz
protocolnévenismertek.Ígytudtamegavilág
azigazatazauschwitzigázkamrákrólésaszé-
les árkokról,melyekben szintén a legyilkolta-
kat égették éjjel-nappal. Šebougyanazt írja,
hogy rosinék tanúvallomásának köszönhető-
en leálltamagyarországizsidókdeportálása,
ezt azonbana történészeknem (eduardniž-
ňanskýsem)látjákigazoltnak.

rosint vélhetően a csodával határos szö-
késementettemeg,deezvoltcsaládjábanaz
egyetlen csoda: családjából csak a külföldre
emigráltkétfiútestvéremaradtéletben,atöb-
bieketlegyilkolták(apját,anyját,bátyját,báty-
jafeleségétéskétkisgyermeküket,kétnővé-
rétésegyikükkisfiát).Aszinnai zsidóhitköz-
ségaháborúelőttmintegyötszázlelketszám-
lált–írjaaszerző–,közülükahaláltáborokból
csakötentértekhaza(77.p.).Azőhazatéré-
süksemvoltkellemes,hiszenházukatésvál-
lalkozásukat idegenek foglaltákel: „A szlová-
kok–mondjarosin–különösemberek.Azt
beszélték egymás közt: neked szerencséd
volt,atezsidódnemtérthazasezértnemkell
semmitvisszaadnodneki.”

Arnošt rosinnal a fogsága alatt is sok
csoda történt, csakúgy, mint szökése után:
szinteelképzelhetetlen,mennyi veszélytsike-
rült–általábansegítséggel–elkerülnie.juraj
Šebonagygondotfordítazauschwitz-birkena-
uikörülményekleírására.Hangsúlyozza,hogy
csak az úszhatta meg az ütlegeléseket, az
éhhaláltésajárványokbóliscsakazépültfel,
akiészrevétlenmaradt,beleolvadtatömegbe,
semmivel nem tűnt föl és betartott minden
írott és íratlan szabályt. „rájött [mármint
rosin],hogyakinyugodtanviseliaverést,az
viszonylagolcsónmegússza”–írjaŠebo(36.
p.) Az is nagy segítség volt rosin számára,
hogybekerült a „kanada”nevűbarakkba: itt
osztályozták a foglyoktól elvett holmit; nyolc-
kilenc fogoly szortírozta előre megszabott
rendbenésütembenapoggyászt.rosindör-
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zsölt veteránnak számított a táborban: a
29858-as rabszáma annyira alacsony volt,
hogyfogolytársaibantiszteletetváltottki.

s végül egy észrevétel: juraj Šebonak az
AlexanderMachról írt rövidéletrajzanemtel-
jes,mert azzal zárul, hogy anépbírósághar-
mincévbörtönreítélte.AHlinkagárdavezető-
jét és a szlovák belügyminisztert a háború
utánjozefTisóvalésFerdinandĎurčanskýval

együtthalálraítéltékvolna,hanemjönközbe
abetegsége,svalószínűlegelvtársaiissegítet-
tékabban,hogyaharmincévesbörtönbünte-
tését előbb huszonötre csökkentették, majd
amnesztiávalszabadult(1968májusában).A
szélesebbolvasóközönségnekszántkönyvben
különösenfontospontosanfogalmazni.

Csanda Gábor
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Folyóiratunk2017/4-esszámának75.oldalántévedésbőlrossztáblázatotközöltünk.
AszerzőHorbulákzsoltésolvasóinkelnézésétkérjük.Ahelyestáblázat:

1.2. táblázat.Amagyarnaktekintettjárásoklakosságánakiskolaivégzettsége

Forrás:juhaščíková–Škápik–Štukovská2012a,sajátszámítás

 
 

               
    

 
         

 

 

Főiskolai, egyetemi 
EltØrØs az 
orszÆgos 
Ætlagtól 

Doktori kØpzØs 
EltØrØs az 
orszÆgos 
Ætlagtól 

Iskolai vØgzetsØg 
nØlkül 

EltØrØs az 
orszÆgos 
Ætlagtól 

Ismeretlen 

JÆrÆs abszolœt % % abszolœt % % abszolœt % % abszolœt 
Pozsony 111 440 27,1 14,0 11 006 2,7 1,9 51 992 12,6 -3,0 5 473 
Szenc 12 276 18,5 5,4 2 042 3,1 2,3 11 080 16,7 1,0 1 540 
Dunaszerdahely 11 464 9,8 -3,3 489 0,4 -0,3 17 455 15,0 -0,7 1 625 
GalÆnta 9 192 9,8 -3,3 356 0,4 -0,4 13 525 14,5 -1,2 385 
KomÆrom 9 293 8,9 -4,2 391 0,4 -0,4 13 822 13,3 -2,4 2 934 
ÉrsekœjvÆr 14 146 9,8 -3,3 656 0,5 -0,3 19 826 13,7 -2,0 4 475 
Nyitra 24 551 15,4 2,3 1 908 1,2 0,4 22 150 13,9 -1,8 3 939 
VÆgsellye 5 505 10,3 -2,8 177 0,3 -0,4 7 946 14,9 -0,8 919 
LØva 13 256 11,5 -1,6 455 0,4 -0,4 17 011 14,7 -0,9 2 079 
Nagykürtös 3 262 7,2 -5,9 151 0,3 -0,4 6 881 15,1 -0,6 2 922 
Losonc 9 026 12,1 -1,0 525 0,7 -0,1 11 963 16,0 0,3 3 994 
Rimaszombat 7 524 8,9 -4,2 241 0,3 -0,5 15 434 18,2 2,5 2 902 
Nagyrőce 2 936 7,3 -5,8 113 0,3 -0,5 7 106 17,6 1,9 1 523 
Rozsnyó 6 205 9,8 -3,3 250 0,4 -0,4 11 017 17,4 1,7 2 700 
Kassa 41 715 17,3 4,2 3 716 1,5 0,8 35 042 14,6 -1,1 10 902 
Kassa-vidØk 12 538 10,5 -2,6 505 0,4 -0,3 23 937 20,1 4,4 3 940 
Tőketerebes 8 607 8,1 -5,0 340 0,3 -0,4 20 558 19,4 3,7 5 139 
NagymihÆly 14 288 12,9 -0,2 538 0,5 -0,3 19 542 17,6 1,9 3 649 
` tlag (16 jÆrÆs, 2 vÆros) 17 624 14,8 1,7 1 326 1,1 0,4 18 127 15,2 -0,5 - 
` tlag (16 jÆrÆs) 10 688 11,4 -1,7 571 0,6 -0,1 15 140 16,1 0,4 - 
OrszÆgos ØrtØkek 707 326 13,1 - 40 642 0,8 - 846 321 15,7 - - 
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számunkszerzői

Albertini Béla (1940)
fotótörténész(budapest,Magyarország)

Csehy Zoltán (1973)
költő,műfordító,irodalomtörténész(Come-
niusegyetem,pozsony,szlovákia)

Csernicskó István (1973)
nyelvész(ii.rákócziFerenckárpátaljaiMa-
gyar Főiskola, beregszász, ukrajna; pan-
nonegyetem,veszprém,Magyarország)

Dvořáková, Hana (1948)
etnológus (Moravské zemské muzeum,
brno,Csehország)

Fülöp László (1944)
nyugalmazott nyelvész (kaposvári egye-
tem,kaposvár,Magyarország)

Horbulák Zsolt (1972)
történész, közgazdász (Alexanderdubček
egyetem,Trencsén,szlovákia)

Kontra Miklós (1950)
nyelvész (károligáspárreformátusegye-
tem,budapest,Magyarország)

Kovács Éva (1967)
óvodapedagógus,szociálismunkás(bene-
dek elek óvoda, dunaszerdahely, szlo-
vákia)

Mészáros Veronika (1994)
egyetemihallgató(Comeniusegyetem,po-
zsony,szlovákia)

Nižňanský, Eduard (1955)
történész (Comenius egyetem, pozsony,
szlovákia)

Sándor Eleonóra (1959)
néprajzkutató,politikus,újságíró, köztiszt-
viselő(aszlovákköztársaságnemzetiTa-
nácsairodája,pozsony,szlovákia)

Sándor Zoltán (1975)
középiskolaitanár;rigorózuseljárásrészt-
vevője (közös igazgatásúMagyarTanítási
nyelvűiskola,szenc;selyejánosegyetem,
komárom,szlovákia)

Sipos László (1984)
doktorandusz (konstantin Filozófus egye-
tem,nyitra,szlovákia)

Szabó Klaudia (1989)
doktorandusz (Comenius egyetem, po-
zsony,szlovákia)

Takács Henrietta (1991)
doktorandusz (Comenius egyetem, po-
zsony,szlovákia)

Tokár Géza (1984)
politológus (aszlovákiaiMagyarokkerek-
asztalánakszóvivője,somorja,szlovákia)

Ujvári László (1967)
azerdőkertesireformátusgyülekezetpres-
bitere(veresegyház,Magyarország)

Varga Csilla (1989)
doktorandusz;külgazdasági éskülügymi-
nisztérium Magyarország szomszédság-
politikájának Fejlesztéséért Felelős Mi-
niszteri biztos kabinetének munkatársa
(budapesti Corvinus egyetem; budapest,
Magyarország)


