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Macsó Kinga

Romahelyzetképkétszegregálttelepről

Kinga Macsó

situationalPictureontheRomaofTwosegregatedsettlements

Keywords:slovakia,Humenné,Rimavskásobota,theRoma,theRomaissue,problems

„Ha az integráció teljes értékű, akkor akceptálni kell a másságot, a
nyelvet, a kultúrát. Csak azért integrálódni, hogy megfeleljünk a több-
ségi társadalom elképzeléseinek, hogy ne legyenek konfliktusok, az
nem integráció. Ez önmagunk megtagadása.”

akelet-közép-európaivárosokfejlődésejelentőseneltéranyugat-európaivárosokfej-
lődésétől.aromaközösségekrégótaállandórészétképezikaszlovákvárosoknak,de
azegyesvárosokbanazintegrációjukfokaésminőségeváltozó.szlovákiábankörülbe-
lülaromákfelevoltképesvalamilyenszintenatársadalmiváltozásraésalkalmazkodni
atöbbségitársdalomhoz.Ezekaromákintegráltanélnekavárosokbanahelyilakos-
sággal. amásik részea romakisebbségnek viszont izoláltana városegyes részein,
vagyaszélén,vagyavárosokmellettél.Ezeketaközösségeketaszociálisésetnikai
izolációjellemzi,amelyegyesesetekbeneltérőlehet.aromaközösségekún.városiget-
tókatalakítottakki,avárosegészéhezhasonlítvakevésbé integráltak.Ezekközötta
gettókbanélőromákközöttjellemzőenmagasamunkanélküliség,akulturáliselzárt-
ság, a város hivatalos életéből való kitaszítottság, az elmélyülő társadalmi izoláció,
amelyösszefüggatöbbségitársadalomrészérőlvalóelutasítással.Ezeketaközössé-
geketakülönbözőmutatókszerintfelosztottákszegregáltra,szeparáltra,integrált-kon-
centráltraésintegráltszóródottra.(Šuvada2015,13.p.)

Eszerintazelnevezésszerintaszegregáltromatelepülésekönállótelepülésiformá-
katalkotnak,amelyekegybizonyostávolságrahelyezkednekelavárostól.aszeparált
elnevezésűtelepülésekavárosszéléntalálhatók,savárostóltermészetesvagyművileg
kialakított kerítéssel vannak elválasztva. az integrált romatelepülések azok, amelyek
közvetlenül a városban fekszenek, s feloszthatók integrált-koncentráltra, ahol a roma
lakosságkoncentráltanélegytérségbenésintegráltszétszórtra,aholaromaközösség
szétszórvaélatöbbségiközösségben.Ezanégyfajtaromatelepüléstípuslétezikaszlo-
vákszakterminológiaszerintjelenlegazországban.(Šuvada2015,14–15.p.)akuta-

TanulmányokTanulmányok



táskorakonkrétmutatókatismeghatároztákazegyescsoportokra,ígypéldáulszegre-
gáltnakaztatelepüléstnyilvánították,amelyavárosontúlvagyannakaszélénvolt,
nemvoltvízvezetéke,ésazillegálislakhelyekszámamagasabbvolt20%-nál.aszocio-
lógusokéstöbbromakutatószerintisazadotttelepülésszegregáltságátvagyintegrált-
ságát nem térben kénemeghatározni, hanema többség által a társadalomból való
kirekesztettségük foka nagyságával. Ezt a jelenlegi terminológiát sokan negatívnak
tartják,ésigyekeznekfinomabbelnevezésimódokattalálni.

Jelenlegproblémátokozszlovákiábanaromákbelsőmigrációja,aholahelyipolgár-
mesterekezeketnemhajlandókszámontartani.amigrációknéhacsakszezonálisak,
megélhetéshez köthetők. az emberek nem jelentkeznek ideiglenes lakhelyre, ennek
ellenérehosszúideigazállandólakhelyükönkívülélnek.ahivatalosszervekgyakran
szemethunynakefelett.Körülbelül24 800romalakosélazállandólakcíménkívül.
(Matlovičová–Matlovič–Mušinka–Židová2012,77.p.)

avárosnemhomogénegység,hanemgyakrandiametrálisankülönbözőszegmen-
sekbőltevődikössze.akoncentráltromalakosságatérségnekegyilyenszegmensén
él.avároseterületeiválnakakutatástöbbszempontjábólérdekessé.Ebbenamunká-
banösszehasonlítokkétszegregáltromaközösséget,egynagyonfiataltésszlovákia
területénekegyiklegrégebbicigányközösségét.

aszlovákvárosokbanakoncentrált romaközösségek létrejötteújkeletű,a roma
negyedek,azúgynevezett„panel” romagettóka legfiatalabbak.Ritkaazolyanváros,
aholnem20.századiszocialistaképződményakoncentráltromaközösség.Egyilyen
különlegesvárosHomonna,amelynekromatábora,aszirtaljaa19.századbólvaló,
bizonyítjaeztatábortemetője,amelyönállóromatemető,Közép-Európábanisritka-
ságszámbamegy,tehátegytörténelmimúlttalrendelkezőromatáborrólvanszó.

ahomonnaicigányokéletéről1728-bólvanazelsőadat,amikorisegyetlencigány
éltavárosban,úgynevezettFedák.az1771-eszemplénmegyeicigányokösszeírásánál
kétcsaládhomonnaiszármazásúvolt,csákygrófésvandernáthgrófnőszolgáivoltak.
százévvelkésőbbaz1893-asösszeírásnálHomonnánmár168cigány lakosélt,ez
által zemplénmegyében az első helyre kerültek a cigány lakosság számát tekintve.
1900-banahomonnaivárosiiratokbólmárcigányteleplétezésérőlvannakfeljegyzé-
sek.(bodorová,2001,4.p.)1931-benmár52házrólvanfeljegyzés,ezekbenaházak-
ban 249 személy lakott. a 30-as évek elején Homonnán az általános iskolábamár
néhánycigánycsaládgyereke is járt.Ebbenaz időbenKassán,lévánésHomonnán
önálló cigány iskolákműködtek. (bodorová, 2001, 6–10. p.) a homonnai iskolában
körülbelül90gyerektanult,1945-benegyfabarakkotépítettekaziskolaszámára,ahol
kétosztályműködött.létezettegykörafelnőtt,romaírástudatlanlakosokszámárais,
ahol az alapokat sajátíthatták el; írásból, olvasásból és számolásból. (Horváthová
1964,101.p.)

amásodikvilágháborúutánaszirtaljaromatáborbantífuszütöttefelafejét.1954-
benacsehszlovákvöröskereszt„megbízott”személyeketküldött,akikamentálhigié-
niára tanítottáka roma tábor lakosait.Ezutánállandócélláválta tábor likvidálása.
számos,a tábortsújtó járványellenére jelenleg isazegyik legnagyobb tömbbenélő
cigányközösségnekszámítszlovákiában.

aszocialistaidőszakalattaz50-es,60-asésa70-esévekbenigyekeztekmegszün-
tetniazegésztábort,amimajdnemsikerültis.szirtaljafelnőttlakosságánakatöbbsé-
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gét megpróbálták átköltöztetni csehországba. a kelet-szlovákiai romákat české
budějovicére telepítették, főleg szirtalja táborból, csernőből, a Kassa melletti
Miszlókáról, iglóról, Poprádról és liptószentmiklósról. české budějovicén 1950-ben
110romaéltavárosban,főlegideiglenesbarakkokban.aromalakosokszámaaz50-
esévekvégére341főreduzzadtavárosban,ezamagittismaradt.(davidová1995,
245.p.)

Ezvoltamódszeraromakérdésmegoldásáraaszocialistaidőkben.aszirtaljatábor
ebbenazidőben„kirakatihelykéntműködött”,ezszimbolizáltaaromaproblémasike-
resmegoldását.Ezalattazidőszakalattszámoskülföldidelegációésamédiaemberei
megfordultakitt,hogymegnézzéka„csodát”,hiszenazintézkedéseknekköszönhető-
enjóformánlikvidáltákatábort.

csehországazegyezségellenéretiltakozottazilyenfokúáttelepítésekmiatt,egye-
bekközöttazértis,mertészrevehetővévált,hogyegyáttelepítettzártközösségetnem
tudjákasajáttársadalmukbaintegrálni.Ennekellenéreméga80-asévekbenispró-
bálkoztak ezzel amódszerrel. az áttelepített roma lakosság többszörösenhátrányos
helyzetbekerült,nembeszélteacsehnyelvet,semaszlováknyelvet,ésamegszokott
környezetbőlegyteljesenúj,számáraéletidegenközösségbekerült.Többségükezért
visszajöttHomonnára,aztittlevőlegnagyobbvegyiüzemben,achemlonbandolgoztak,
azittdolgozó6000munkás90százalékaromaszármazásúvolt.aszocialistaidőkben
megpróbáltákkulturálisanésszociálisanisintegrálniőket.1

Máratáborteljesmegszűnésérőlbeszéltek,amikoris1989-bentársadalmiválto-
zás történt, és ez magával hozta szirtalja lakosságának többszörös növekedését.
JelenlegFelső-zemplénterületéneklegnagyobbromatábora.

a táborészak–dél irányban300méterhosszú,kelet–nyugat irányban200méter
széles, két nemzeti park határolja, az egyik a nemzeti Természetvédelmi Terület, a
HomonnaisólyomésanemzetiTermészetvédelmiTerületHomonna.atáborterületén
egypatakfolyikkeresztül.aterületfőtengelyétPeticse,Helmecke,Kisortoványirányá-
bavezetőútadjameg.négybérház, számoscsaládiház,aprókunyhóés lakókocsi
alkotja a tábort. a családi házak a tábor legszélén terülnek el, némelyik egész villa
nagyságú,aranyozottoroszlánvédiabejáratot,ittlaknakamódosabbromák,akikvagy
külföldről jöttekhaza, vagy itthongazdagodtakmeg,példáuluzsorából.Közeledvea
táborközpontjába,egyrekisebbekéskisebbeklesznekaházak.Többségükmárcsak
összetákoltputriéslakókocsi.Magukatáborlakókisszegregáljákegymást,abeköltö-
zöttekakisebbcsaládiházakbanésbérlakásokbanlaknak,mígazőslakosok,akiknek
afelmenőiismindigittéltek,putrikbanéslakókocsikbanélnek.őkaromanyelvszerint
adegesek,atisztátlanok,mivelafelmenőikkutya-éslóhústisettek.abérlakásokba
bevanvezetveavíz,éseredetilegacsatornázásismegvoltoldva,dejelenlegmárfel-
újításraszorul;némelyiklakásnaknincsajtaja,detv-antennájamármindenkinekvan.
Ezminden koncentrált cigány lakóközösségre jellemző. a két bérház között fatartók
vannak,ésittparkolnakazautóikkal,ezértavajdaegybehajtanitilostábláttétetettki,
hogyamentőautókadottesetbenbejöhessenek.azinfrastruktúranincsmegoldva,a

1 a„szociálisintegráció”alattnagyösszegűszociálisjuttatásokatértünk.
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mellékutcáknincsenek lebetonozva, csaka telepenkeresztül haladó főút ésa főbb
épületekhezvezetőútbetonozott.akommunálishulladékelvitelenincsmegoldva.a
lakásokbanemszívesen,deazértbeengedtek.azeredetilegfelépítettbérháznéhány
lakásátmódosították,nagyobbtereketalakítottakki,snemmindegyikükszámáravolt
fontos,hogyakonyhanagy legyen, vagy többszobás legyenazadott lakás.a tábor
lakosságátavajda irányítja, irodájaa táborközpontjábantalálható,mögöttepediga
közösségi központ van. saját intézményeik léteznek: iskola, óvoda, élelmiszerüzlet,
kocsma.akormányáltaltámogatottegyházivonal,azapostoliEgyházvégezmissziókat
náluk.dinamikusanfejlődikazegyházuk,pozitívhatássalvanazitteniközösségre.az
egyik legnagyobb kívánságuk egy közösségi háznak az építése volt, ahol az egyházi
tagokösszegyűlhettekvolna.atáborlakóinakamásikcsoportjaahalottasházattartot-
tafontosnak,mivelatemetőalegközelebbilakástólistöbbmintegykilométerrefek-
szik.atemetőKözép-Európábanisegyedülállócigánytemetőnekszámít,arégisírjai
miatt.a lakosságnagycsalódásáraatáborközepénfelépítettekegykintrőlhalottas-
háznaktűnőtemplomot.infrastruktúrájanincsmegoldva,avíznincsbevezetve,nincs
fűtés, nincs Wc, a csatornázás sincs megoldva, és a belső tér sincs kialakítva. az
emberekmaguksemértik,hogymiértépült.Ezakormány„ajándéka”,halottasháznak
nemfelelmeg,stemplomifunkciójátsemtudjaellátni.Közösségiházralettvolnaszük-
ségük,nemtemplomra,mivelamegszokottóleltérőegyháziéletetélnek.Ezaberuhá-
zásnemegyediesetaromatelepüléseken.élőpéldaarra,hogynemértikmegőket,s
atervek,ajóindulatúsegítségellenéreisfélresiklanak.véleményemszerintebbenaz
esetbena„jóindulat”megkérdőjelezhető,mertkétfunkciótszerettekvolnaegyépület-
telletudni,amelyreazuniótólkaptákazanyagitámogatást.azennyirerosszulkivitele-
zetttervekiscsakkölcsönösenerősítikakonfliktusokatésaromaközösségnegatív
megítélését.Hiszenaközmédiábanegysikerespályázatrólés fejlesztésrőlnyilatkoz-
nak,mígavalóságbanegy rosszulkivitelezett tervről vanszó.a romaésnem roma
lakosságköztiellentétetszítjaazatény,hogyaromalakosokateleprőlahelyiközle-
kedéstigénybeveszik,ígyaPeticse,HelmeckeésKisortoványfeléutazóknemférnek
felahelyijáratokra.Ezekturistákáltallátogatottterültek,sígyakineknincsmásköz-
lekedésieszköze,aznehezentudjamegközelíteniazadott területeket.2 amegoldást
egyértelműenasűrűbbhelyiközlekedésjelentené.

avárosfelékörülbelül30méterreateleptőlmárnemcigányokáltallakottlakóövezet
található,amelynekkilátásaatelepreesik.Egyértelmű,hogyezisegyújabbütközőpont
aromaésatöbbségietnikumközött,mertezeknekalakásoknakazértékecsökkent.a
Peticse felé vezető úton körülbelül 1,5 km-re a teleptől található a szociális szolgál-
tatások Háza, ahol mentálisan zavart gyerekeket és fiatalokat kezelnek, 0,5 km-re
továbbazerdőbenpedigszanatóriumvanatbc-sekszámára,amelynemtöltibeafunk-
cióját,mertjelenlegrehabilitációsközpontkéntműködikakábítószeresekszámára.

a telep jelenlegi lakosságaszlovákcigánynakvalljamagát,éscsakegykis része
szlováknak.aHomonnavárosábólkitelepített,közüzemidíjakatnemfizetőromákatis
atáborbaköltöztették.Ezenkívülkülföldrőlishazaköltözöttnéhánycsalád,ezekahatá-

2 ott-tartózkodásomidejénistöbbszörhangosveszekedéstörtki,azittlakókésaPeticsefelé
utazókközött.Ezahelyiekszerintállandókonfliktustképez.
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sokisnagybanelősegítettékatáborlakóinakazidentitásváltását.Ezalattaztértem,
hogyabeköltözésekelőttmindenki románakvallottamagát,éskésőbbezmódosult
szlovákromára.azidentitásváltásellenérenyelvimódosulásnemtörtént,mertegymás
köztszintekizárólagahelyikelet-szlovákiairomanyelvjárásthasználják,nagyonbüsz-
kéka romakultúrájukra, többségükhagyományosöltözéket visel.Működikahagyo-
mányőrzőnéptánccsoport,amelynekakicsiktőlafelnőttekigmindenkiatagjalehet.az
iskolájukkétnyelvű,azépületenbelül romaszimbólumokvannakelhelyezve,ezzel is
erősítveazidentitástudatukat.atemetőbentalálhatósírokkülönlegessége,hogyafej-
fánafeliratokamegszokottóleltérőenazellenkezőoldalonvannak.ahelyiromalakos-
ságreferendumbankérte,hogyszirtaljaközigazgatásilagönállólegyen,snetartozzék
Homonnához.Eznemvalósultmeg.

agömörirégióbanbizonyítottadatokszerintaromalakossága16.századbantele-
pedett le.(Šuvada2015,13.p.)Ebbenarégióbanacigányokfőlegazegyesuradal-
makbanésfalukbanéltek,vezetőjükavajdavolt,akitazadottföldesúrerősítettmeg
ahivatalában.aRimaszombatkörnyékénhasználtkülönböződűlőkelnevezéseiisbizo-
nyítják,hogyrégótaittélnek–cigány-völgy,cigány-erdőstb.(bodorová2001,14.p.)
az1770–1774-es felmérésekszerintennekarégiónakaromái főleg lovakkalkeres-
kedtek. az1776-os összeírás szerintgömör vármegyében275 cigány család élt, ez
összesen1116 személyt jelentett. a vármegyeadatai szerint a cigány családokala-
csonyéletszínvonalonéltek,főlegafalukhatáraibanlaktakputriban,29családpedig
sátorban,családiházbancsaknagyonkevéscsaládélt.(Horváthová1964,120–122.
p.)aruhaviseletükkelazonbanalkalmazkodtakatöbbségitársadalomhoz,csakkörül-
belül25%-uköltözködötthagyományosan.az1785-ösvármegyei jelentésszerint20
cigánygyerekjártiskolábaésatöbbségükszolgálókéntdolgozott,vagynevelésrevolt
kiadvacsaládokhoz.(Horváthová1964,200.p.)1785-benRimaszombatban9roma
családéltés7romagyerekjárt iskolába,akiknekvezetéknevebari,csonkaésoláh
volt.(bodorová2001,60.p.)agömörirégiólegismertebbromaszármazásúszemélyei
akétzenész,czinkaPannaésbarnaMihályvolt,őka18.századiMagyarországlegis-
mertebbcigányzenészeiközétartoztak.Rimaszombatbana19.századbanborzónevű
cigányprímás élt, eltemetve is a helyi rimaszombati temetőben van, rajta kívül
RimaszombatbanműködöttdombiMárton,akimagánakFerencJózsefnekiszenélt.a
19. századi írásosadatokbizonyítják,hogyRimaszombatésTamásfalaközt létezett
egyvajdaáltalvezetettcigánytelep,amelynekalakóiavárosbanszolgáltakésaváros-
tól bérelték a földet, ahol éltek. 1893-ban gömör-Kishont vármegyében a mai
szlovákiaterületénélőcigánylakosságnaka15%-alakott.1929–1931közötthárom
oláhcigánycsaládtelepedettleRimaszombattólnemmessze.arimaszombatiadatok
szerintavándorlóéletmódotfolytatócigánycsaládokfőlegvasgyűjtéssel,csontgyűjtés-
selfoglalkoztak.Közülüksokvoltakovács,aRimaszombatbanélőnemcigánykézmű-
vesekpanaszkodtakrájuk,mertőkolcsóbbandolgoztak.(Šuvada2015,13.p.)

Rimaszombatvásárvárosvoltésezáltalsokoláhcigánymegfordultavárosban.az
utolsóvándorcigányoka20.század60-aséveibentelepedtekleitt.gömörvoltazutol-
sóolyanrégiójaszlovákiának,ahola20.század50-eséveibenmégnéhányromacsa-
ládféligvagyteljesenföldbevájtkunyhóbanélt.(bodorová2001,61–69.p.)1957-ben
tífusztörtkiRimaszombatban.afeljegyzésekszerint1945–1967-igavárosbanéskör-
nyékénmagasvoltabűnözés.(Jurová2008,142.p.)avándorcigányokkötelezőlete-
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lepedésérőlszólótörvény1958-banlépettéletbe,sRimaszombatkörnyékérenagyon
sokoláh-,lováricigánytelepedettle,akikazelőttfőleglókereskedelemmelfoglalkoztak.
a város nem tudott számukra adekvát lakóhelyeket biztosítani, és így továbbra is a
sajátekhósszekereikbenlaktak;azonkívülaseregnevűtelepenromungrókéltek,akik
márrégebbenletelepedtek.aRimaszombathoztartozóTamásfalánsokromazenész
családélt.a70-esévektársadalmikulturálisintegrációselképzeléseszerintaroma-
problémátgyorstempóbanakartákmegoldani,ezértházakatépítettek,munkahelyeket
biztosítottakszámukra,ésbőkezűszociálisjuttatásokbanrészesültekanemdolgozók.
azelképzeléslényegea„kunyhók”felszámolásavolt.nyomástgyakoroltakaromacsa-
ládokra,telepeiketfelszámolták,ésbeköltöztettékőketazújonnanépítettpanellaká-
sokba.EkkorjöttlétreadúsaútilakótelepRimaszombatban.azeredetivárosfejleszté-
sitervekszerintezeka luxusállami lakásokorvosokszámárakészültek,demivel itt
eredetilegmocsárvolt,őknemvoltakhajlandókbeköltözni.Ezzelegyidőbenfelszámol-
tákaseregnevűromatelepet,lakóitbeköltöztettékezekbealakásokba.négylakást
1975-benmagyarajkúromacsaládkapottitt.ötévvelkésőbboláhcigányokköltöztek
a többi lakásba. a dúsa úti lakótelepen a vajda funkciója továbbra is érvényben
maradt, de hozzá csak a lovári cigányok tartoztak. a közmédia a 90-es években a
romáksikertelenasszimilációjáraemlékeztetettadúsaúti lakótelepbemutatásával;
„Már pár hónappal az új lakásokba való beköltözésük után a lakásokat és a közös
helyiségeketamortizálták, leépítették.Későbba lakáshivatalkijavítottaésfelújította,
amit lehetett,demindenújramegismétlődött.adúsaúti lakótelep,a„feketeváros”
Rimaszombatszégyenelett,sanemcigánylakosságszámárateherésfélelmetkeltő
hellyévált.”(lom1992,10–11.p.)

Jelenleg a telep a várostól szeparált részen fekszik, bár közigazgatásilag
Rimaszombathoztartozik.atelepenszintekizárólagosanmagyarajkúromákélnek.a
dúsaútilakótelepegészKözép-szlovákiábanalegnagyobbkoncentráltromaközösség.
avárosdélnyugatirészénterülel,körülbelül1km-reavároshatártól.Ezatávolsága
bizonyítéka annak, hogy a telep nem integrált része a városnak, hiszen egy mező
választjaeltőle,ésszociálisanaleghátrányosabbrészeRimaszombatnak.azellentétét
képeziakasztóhegynek,aholaluxusnegyedvan,sazészakirészénfekszikavárosnak.
atelepszembetűnően leromlottállapotbanvan.akultúrházból,amelyatelepelején
állt,márcsakazoszlopokmaradtakmeg.Rögtönmellettevanaszociálismunkások-
nakaközpontjaésazegészségügyiközpont.azegésztelephatbérházbóláll,amelyből
ötnégyszintes,ahatodikötszintes.atelepelejénegyépületbenélelmiszertárulnak,és
ugyanebbenazépületbentalálhatóakocsmais.atelepdélihatáraMéhi-patak,amely-
bengyakranmosnak.aziskolaisatelepdélirészénvan.Közvetlenülazáltalánosisko-
lamellettvanegynyilvánosvízcsap,amelyazegyetlenlehetőségeazötödik lakóház
közösségének,hogyivóvízhezjusson.Különlegességeennekatelepnek,hogyacigá-
nyokkétcsoportjalakja:aromungrókésazoláhcigányok.azoláhcigányoka20.század
közepénmégvándoréletmódotfolytattak.akétcsoportkülönbözikegymástól,sgyako-
riköztükafeszültségésazebbőladódókonfliktus.aszociálisgondozókszerintatelep
etnikaiösszetételeakövetkező:75%magyarajkúroma,15%oláhcigányés10%szlo-
vák roma. a lovári nyelvet csak az oláhcigányok beszélik. (Jurová 2008, 142. p.) a
magyarromákcsakmagyarulbeszélnek.ahelyiszociálisdolgozóasszisztenseszerint,
akiatelepenéléssajátstatisztikaiadatokkalrendelkezik,azösszetételegykicsitmás.

8 macsó kinga



szerinte a dúsa úti lakótelepen 60%-ban él magyar ajkú roma, akik végképp nem
beszélikacigánynyelvet;35%-banélnekoláhcigányok,akikalováritbeszélik,éskörül-
belül5%aszlovákromungrókszáma,akikszlovákulbeszélnek.annakellenére,hogy
számbelilegazoláhcigányokvannakkisebbségben,őkatelep„hangadói”.Ezenatele-
penisnagyonsokolyanemberél,akinekittnincsállandólakhelye,néhányszemély
pedigmagyarállampolgár.Körülbelül1200emberlakjaatelepet,ésnagyjából1000
főnekvanállandólakhelye.a150lakásban206családél.alakások50százalékában
háromgenerációélegyütt.létezikolyanlakásis,ahol17személylakikegyütt,sabból
11gyerek.azittélőszociálismunkássegítőjeszerintkörülbelül31gyerekszületikegy
évben.adúsaútilakótelepenélőknemkeverednekmáshelyrőlszármazócigányokkal.
RimaszombatnakTamásfalanevűrészénélnagyobbcigányközösség.ateleplakásai
egy-,kettő-,három-ésnégyszobásak.Ezenatelepencsakbérházakvannak,azegyet-
lennemhivatalosanfelépített„épület”egyfáskamra.atelepenalsótagozatosazálta-
lánosiskola,ésmagyartannyelvű.aziskolabővítésreszorul,mivelcsakháromtante-
remfelelmeganormáknak,atöbbihelyiségszűkatanításhoz.vannakosztályok,ame-
lyekafolyosónkaptakhelyet.aziskolátésazóvodát188gyereklátogatja,márképte-
lenektöbbetbefogadni,deademográfiaiadatokaztazelőrejelzéstadják,hogyszá-
muknövekednifog.aziskolábannyolctanár,egyspeciálispedagógiátvégzettszlovák
igazgatónő,egynevelőnő,kétóvónő,egygondnokéskétasszisztensdolgozik.3 azigaz-
gatónőszerintaz iskolánaksürgősenbővülniekell,akárkonténertantermekkel is.4 a
jelenlegiromakormánybiztoscélultűzteki,hogymindengyerekóvodábaésiskolába
járjon,egyebekköztezértisfontosaromatelepekenazóvodák,iskolákbővítése.dél-
szlovákiaegészterületénnagyamunkanélküliség,Rimaszombatraéskörnyékéreez
fokozottanérvényes,mégatöbbségitársadalombatartozólakosoknaksincsmunkahe-
lye. Ennek következménye a lakásmaffia és az uzsora megjelenése a telepen. az
összeslakótelepiépületmagánkézbenvan,aváros,Rimaszombatmindahatbérházat
eladta.Régebbenateleprőlnémetországbajártakdolgozni,főlegzenélni,demostmár
ezalehetőségisbeszűkült.

arégiésazújromatelepisszinteugyanazokkalaproblémákkalküszködik,annak
ellenére,hogyazújlakóteleperőszakosanlettkialakítva.Mindakéttelepenmegmu-
tatkozikacigányésatöbbségitársadalomköztiellentét.azellentétheznagybanhoz-
zájárul a közmédia, amely az igazságot előszeretettel elferdítvemutatja be. Erre jó
példaaszirtaljatáborbanfelépítetttemplom/halottasház,amelyetnagyszabásúberu-
házáskéntmutattakbe,ugyanakkoratáborlakóiszámáracsakegyújabbcsalódás.ők
csalódnakakormányban,alakosságmegzúgolódik,hogyújabbközpénzeketáldoznak
atelepre.adúsaútilakótelepproblémáihozisnegatívanállarimaszombatiközösség,
mondván: „minek újítani a lakásokat, épületeket, ha úgyis tönkreteszik, lelakják.”
Egyértelmű,hogyazerőszakosintegrációnemhozhateredményt,samiatöbbségitár-
sadalomnakluxuslakástjelent,nembiztos,hogyakisebbségnekisaztjelenti,hiszen
máséletformáhozvoltakszokva,ésnemőkazegyetlennépcsoportavilágon,amely

3 aziskolaétkezdévelrendelkezik,ahol2euróegyhónapraazellátás.
4 Harkácsonmárilyentípusúiskolábanzajlikatanítás.
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ilyennehézségekkelküszködik.5 véleményemszerintannakellenére,hogyakormány
nemszeretnégettósítaniatelepeket,tapasztalatomalapjánmindenegyestevékenysé-
gükvagymegoldásukodavezet,vagyaztsegítielő.aluníkiX.kassairomalakótelep
isegyújberuházáselőttáll:acél„felújítanialakásokatéscsökkenteniazittlakókszá-
mát”.demárennélazújstratégiaiprogramnálislátszik,hogycsakmegismétlikamúlt-
belihibákat.
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Kinga Macsó
siTuaTional PicTuRE on THE RoMa oF TWo sEgREgaTEd sETTlEMEnTs

ThedevelopmentofcentralandEasternEuropeancitiessignificantlydifferfrom
thatoftheWesternEuropeanones.Romacommunitieshavelongbeenaninteg-
ralpartofslovakcities,butthedegreeandqualityoftheirintegrationvarydepen-
dingonthegivencity.inslovakia,approximatelyhalfoftheRomahavetosome
extentbeenabletoadaptthemselvestothemajoritysociety.TheseRomalivein
thecitiesintegratedwiththelocalpopulation.TheotherpartoftheRomaminority
thoughlivesisolatedinsomepartsofthecities,ontheiredgeorbesidesthem.
Thesecommunitiesarecharacterizedbysocialandethnic isolation,whichmay
differ in individual cases. The Roma communities have established so-called
urbanghettos,whichare,comparedtothecityasawhole,lessintegrated.among
thoselivinginghettos,thereistypicallyahighrateofunemployment,culturalseg-
regation,exclusionfromtheofficialcitylife,deepeningsocialisolationrelatedto
rejectiononpartofthemainstreamsociety.
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gaučíK isTván

apolgáriautonómiaésmecénásságjelképe:
aPozsonyivárosiMúzeum(1868–1918)1

isTván gaučíK

ThesymbolofcivilautonomyandPatronage:ThecityMuseumofPressburg(1868–1918)

Keywords:historyofmuseums,collectionofhistoricinterest,historicalmuseology,politicsofmemory

Eddigmár többpozsonyikulturális intézmény története,közülükkiemeltenaz1868-
banalapítottPozsonyivárosiMúzeumkerültaszlováktudományosságérdeklődésének
aközéppontjába.Jogostehátazösszefoglalás,ahelyzetértékelésésamérlegkészítés
igénye;természetszerűlegazújkutatásiirányokfelvázolása.Mindenféleképpenakér-
désfeltevésazelsőlépésaPozsonyivárosiMúzeum1868–1918közöttitörténetének
avizsgálatakor.

ahektikus1968-asévben,illetveacsehszlováktotalitáriusrendszermegszűnésé-
nekelőestéjén,1988-ban,illetve1989utánszületettszlovákmúzeumtörténetiszinté-
zisekhogyanértelmeztékamúzeumdualizmuskoritörténetét?2 azevolucionizmusra
épülőmarxista tudományelmélethogyan itatódott áta szlováknemzetépítő törekvé-
sekkel? érdekes kérdésként vetődik fel, hogy a szerzőkmilyen szempontrendszerek
alapján tárgyaltákavárosiésa regionálismúzeumi jelenségeketésamagyarállam
múzeumpolitikáját?Milyentéziseket,esetenkéntsztereotípiákatalakítottakkiamúze-
umarculatátmeghatározóKönyöki Józsefről,Helmárágostrólésa többikusztódról?
Milyenfigyelmetszenteltekamúzeumgyűjteménygyarapítóéskiállításistratégiáinak,
illetve a20. századelejétőlmindmarkánsabbanmutatkozómodernizációs igények-
nek?Milyenmentáliséstudománypolitikaiváltozásokatmutathatunkki1989után?a
közép-európaiságmennyirevolt (maradt)szlogen,ésmennyirevolt (lehetett)pulzáló
valóság?aszlovákmuzeológiaimunkákbantovábbéltekaz1989előttiklisék?azok
átalakultakvagyazértelmezésekszélesebbtárházanyíltmeg?

1 tanulmányakövetkezőkutatásiprogramkereténbelülkészült:aPvv-14-0644Kontinuitya
diskontinuitypolitickýchaspoločenskýchelítnaslovenskuv19.a20.storočí.(apolitikaiés
társadalmielitekszlovákiábana19.ésa20.században).amúzeumdualizmuskoritörténe-
tével,mássúlypontokkal,szlováknyelvűtanulmányombanisfoglalkozom.gaučík2018,20–
66.p.

2 Kalesný 1968;borovský 1988.arégebbenmegjelentnemszintetizálóigénnyelíródottmun-
kákralásdMayerová–Wagnerová1933;Wagnerová1939;Kálmán1948.



Koncepciókésazokmetamorfózisai

aszlováktörténetimuzeológiaiirodalombanaleginkábbidézettésfenntartások,illetve
kritikanélkül kezelt kötet,mely aPozsonyi városiMúzeumról alkotott szlovák képet
hosszúideigmeghatározta–ésbizonyosfokigmostanáigmeghatározza–,1968-ban
látottnapvilágot. (Kalesný 1968.)Ezakötet,bárakor ideológiai,nemzetpolitikaiés
muzeográfiaiigényeittartottaszemelőtt,amúzeumvíziójátismegpróbáltavalamiféle-
képpenrögzíteni.

Mielőttazonbanrátérnékeszintézistéziseinekazelemzésére,szükségesegyrövid,
defontoskitérő.

az1968-askönyvkoncepciójaszorosankötődikaz igazgatóhoz,ŠimonJančohoz,
aki1963elejénMilanbrodláktólvetteátamúzeumvezetést.brodlák1968-ban,visz-
szaemlékezésébenelégnyíltanésironikusantekintettvisszakorábbiműködésére:„[a
múzeum] ugyan szokványos munkahely, de mégis inkább egy sajátságos üzemre
hasonlít,amelyikkülönbözőtevékenységeketfogössze:aműemlékvédelemtőlkezdve
aszökőkutakfenntartásáigavalódimuzeáliséskiállításimunkákig,ezutóbbiakazon-
baninkábbmellékesésritkaságszámbamenőfeladatoknakszámítottak.”3

brodlákkal szemben Jančo személyében egy mentalitásában eltérő típus jelent
meg:egyambiciózus,kommunistamenedzser,akielkötelezettpártideológusisvolt,és
akijókapcsolatokatápoltaszlovákkommunistaelittagjaival(végülisnemvéletlenül
regnáltegészen1997-ig).4

Jančo hatékonyan fel tudta használni kapcsolati tőkéit, így a Pozsonyi városi
Múzeumaz1960-asés1970-esévekbenkomolyanyagitámogatásokhozjutottafővá-
rostól.Ezekbőlvalósultakmegazúj,állandóéscélzottankülföldreisirányulóidőszaki
kiállítások,nemutolsósorbanPozsonynakmintaszlovákságpolitikaiéskulturálisköz-
pontjánakapropagálásavégett.számoskatalóguslátottnapvilágot,Jančofelkaroltaa
régészetifeltárásokatésaműemlékvédelmet.adöntéshozóközpontoktólvalófüggő-
ségazonbanhosszúideighatónegatívjelenségeketszült.amúzeumkiszolgáltatottjá-
váváltanemzetépítőpolitikánakésapártideológiának,melyekbizonyosfokigrányom-
tákbélyegüketamuzeálistevékenységekreis.Pozsonypolgárimiliője,avárositérvál-
tozásai,akollektívidentitások–egyetnicizálószellemeluralkodásamiatt–kihullottak
amuzeológiaivizsgálódásokból.

az1968-asszintézistehátegyösszetettebbviszonyrendszerbeágyazódik.akötet
felelősszerkesztője,ŠimonJančonemcsakamúzeumszázadikévfordulójáról,deegy-
ben–ahistorikusszemlélettel–aszlovákmúzeumügyintézményes„megszületéséről”
isértekezett.atartalomugyanakkortöbbkívánnivalóthagyottmagaután.bárJančo
megjegyezte,hogyatanulmányok„különbözőjellegűek”éstematikusan,illetveminő-
ségilegváltozók,mondhatnánkhullámzók,sőtingadozók,deszerinteezekellenérea

3 Kalesný 1968,320.p.vö.mégPamiatkovýkombinátnamiestomúzea.Ľud,1962.augusz-
tus25.202.sz.4.p.

4 Šimon Jančoéletrajzára l.Kalesný 1968, 323.p.;borovský1988,177–178.p.; Francová
2010,275–278.p.
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bemutatotttényekésösszefüggésekalapjánmégisjobbanmegismerhetőkavároskul-
turálisintézményei.amásikoldalonezaszintéziselrugaszkodásialapotbiztosíthatott
atöbbkötetesPozsony-történetmegírásához.(Jančo1968,5–6.p.)

aszövegektörténetimuzeológiaitartalmaazonbanhiányzott.Egyoldalúforráshasz-
nálatésleírásjellemezteőket.astatisztikaikimutatásokinkábbillusztrációkgyanánt
szerepeltek.amarxistatézisekalkalmazásánkívülastatikusintézménytörténetimód-
szerérhetőtetten.

amúzeum történeténekkorszakolásaprekoncepciókhozkapcsolódott.az1868–
1918köztikorszakotkezdetleges,sőt„embrionális”fejlődésjellemezte,pedigezakor-
szakanagyteljesítményekrőlszólt,ésnagymértékbenbefolyásoltaa20.századgyűj-
teményszervezésiéskiállításikoncepcióit.azegyleti,városiésállamitámogatásirend-
szerek,illetveazokprioritásaiteljesmértékbenkiestekavizsgálódásokfókuszából.az
1918–1944köztiperiodizációatörténelmicezúrákat(1938,1945)teljesenfigyelmen
kívülhagyta.azelsővilágháborúutániátmenet(1918–1922)amúzeumotfenntartó
PozsonyivárosszépítőEgylet(verschönerungsverein,városiszépítészetiEgylet)számá-
ra–acsehszlovákkultúrpolitikamiatt–mégiscsakterhesútkeresésvolt.azovídius
Faustnevévelfémjelzettkorszak(1923–1938)pedig,melykoncepcionálisváltozáso-
katésegyújminőségűmúzeumpolitikáteredményezett,nemkapottméltófigyelmet.a
múzeumhelyzetének vizsgálataa Tiso-féleszlovákállamkultúrpolitikájábanszintén
hiányzott.(Jančo1968,8.p.;Kalesný1968,302–304.p.,308–309.p.)

azelőzőekben vázolt két korszakéleskontrasztbanállt a „valódi” fejlődésthozó
1945–1968köztiidőszakkal,miközbenPozsonybanamúzeumotlétébenérintőradi-
kálispolitikaiéstársadalmiföldindulásokzajlottak(apozsonyimagyarokésnémetek
nemzetiségi alapúdiszkriminációja, a kommunistahatalomátvétel, az1950-es évek
sematikusmúzeumpolitikaigyakorlata).(Kalesný1968,297.p.,312–318.p.)

KönyökiJózsefkorszaka(1868–1900)inkábbegyhosszúintermezzókéntlettbemu-
tatva,melyettársadalmistagnálás,akadozómúzeumimunka,elégtelenpénzügyiháttér
és a város vezetésének hanyagsága jellemzett. Ezekből kifolyólag csakis korlátozott
múzeumifejlődésrőllehetettszó.aKönyökihalálautániévekmodernizációstörekvése-
iről,aMúzeumokésKönyvtárakországosFőfelügyelőségénekszerepéről,azelsővilág-
háborúésahatalomváltásmúzeumikövetkezményeirőlegyszósemesett.aPozsonyi
városiMúzeumlegrégebbitörténetéről,avárosikulturálismezőbeágyazódómuzealizá-
ciórólszinténtöredékeséselnagyoltképetkaphatunk.(Kalesný1968,7–10.p.)

az1923-asévszintekülönlegendáriumotkapott.amúzeumalevéltárralésakép-
tárralegyüttegyújvárosiintézményihálózatbantaláltamagát(vedeckéústavymesta
bratislavy/PozsonyvárosTudományosintézetei).5

Hol és kinél találjuk ennek az értelmezési keretnek az intellektuális előzményét,
illetveelőképét?Miért lettpiedesztálraemelveakétvilágháborúközötti,kétségkívül
fontos, de nem abszolutizálható korszak? Hogyan került újra- és átértelmezésre a
magyarországimúzeumfejlődéskereteéstartalma?

5 archívMúzeamesta bratislavy (továbbiakban aMMb), 4. doboz (továbbiakban d.), 40/iii,
vývojkultúrnychustanovizieňmestabratislavyodroku1923;66/ii,vývinkultúrnychinštitúcií
mestaodštátnehoprevratu.
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a csehszlovák korszakmodernizációs küldetéséről amúzeumügy terén Pozsony-
ban,legelsőkéntaPozsonyivárosiMúzeumújkoritörténeténekegyikmarkánsegyéni-
sége,ovídiusFaustpublikált.6

aműveltésszéleslátókörűFaust,háromévsegédőritevékenységután,1923-ban
lett a múzeum igazgatója, és 1944-ig azt célirányosan fejlesztette.7 1945 tavaszán
azonban német nemzetiségemiattmegfosztották állásától,meghurcolták, és koholt
vádakalapjánaligetfaluiinternálótáborbakerült.akésőbbiekbenkisebbjelentőségű
szlovákiaiközgyűjteményekdolgozójakénthelyezkedettel.aszlovákmúzeumiszakma
gyakorlatilagmegtagadta.(Kálmán1968,294–295.p.;Kalesný1968,312–313.p.)
csak1966-banrehabilitálták,denevét,munkásságátmégakisebblélegzetvételűmú-
zeumtörténetitanulmányokbansememlítettékmeg.(Topoľská1965,201–224.p.)

ŠimonJančotettelehetővéFaustvisszatérésétaPozsonyivárosiMúzeumba1970-
ben,paradoxmódonahusákinormalizációkellősközepén,miközbenmár1968-tól–
nemhivatalosan–külsőmunkatárskéntdolgozottazintézményben.Fausteztalehető-
séget,annyimellőzésésmegaláztatásután–bizonyosfokig–elégtételkéntélhettemeg.
Jančoéppenezzelalépésévelbizonyítottamenedzserirátermettségét,hiszenamúzeum
számáranemcsakajubileumimúzeumtörténetmegírásáralegalkalmasabbnakvéltszak-
embert szereztemeg,deamúzeum tudományospotenciálját is jelentősenbővíthette.
Minden bizonnyal komolymotivációs erővel bírt Faust gazdag hagyatéka is, melyet a
múzeummegkívántszerezni.(Holčík2008,27–31.p.;Šurdová2008,35–40.p.)

ovídiusFausttehátnemvéletlenülkerültaszerzőigárdába1968-ban.amúzeum
legrégebbitörténetétugyananagyobbkvalitásokatfelnemmutatóĽudoFuzákkalírta,
azonbanmégiscsaknagyesélytkapott:egyösszefoglalóműbenalakíthattakiamúze-
um múltjának képét, kicövekelhette az értelmezési mezőket, és nem utolsósorban
sajátmunkásságátisbemutathatta.Faustérdeme,hogymegörökítettearégipozsonyi
polgárivilágkusztódainakéstámogatóinak–ugyanforrásokkalkellőképpenalánem
támasztott,de–információkbangazdagprofilját,részbenpályaképét.Ezzelúgy-ahogy
Pozsonytörténetiemlékezetébeemelteőketvissza.8

azonban akarva-akaratlanul több jelenségnek alig szentelt figyelmet. Egyebek
közöttamúzeumalapításmozgatórugóinakés folyamatának,egyáltalánamagyaror-
szágikontextusnak,azalapítóknak,agyűjteményekfejlődésénekvagyazanyagiháttér-
nek.gondolatmenetébenaPozsonyivárosiMúzeumvalódiésmegalapozottfejlődésé-
re csak 1920 után került sor (itt természetesen kiemelte saját személyét). (Faust–
Fuzák1968,19.p.)

6 Faust1927,129–133.p.;Faust1934,1.p.Fausthistorizálókoncepcióiamúzeumgyűjte-
ményeinekfelépítéséttöbbmintkétévtizedigmeghatározták,ellenbenszakmaibiográfiája
mégnemszületettmeg.vö.Kálmán1968,292–295.p.;Holčík2008,19–27.p.

7 aMMb,4.d.3/ii.avárosimuzeumfejlődése1918–1920.években.
8 Faustakövetkezőszemélyekrövidéletrajzátírtameg:KönyökiJózsef,Helmárágost,batka

János,Rakovszky istván,brégödön, albrecht János,győrikMárton.Kalesný1968,281–
288.p.Fuzáknagyonsematikusképetnyújtottamúzeum1945–1968közöttitörténetéről.
Faust–Fuzák1968,26–43.p.
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Faustcsupánjelezte,denemfoglalkozottavároselsőmuzeális intézményével,a
Természettudományi Múzeummal, melyet 1856-ban a Pozsonyi orvosok és Termé-
szettudósokEgyesülete(vereinfürnaturkundezuPressburg)hozottlétre.azegyházi,
iskolai ésmagángyűjteményeket semszedte lajstromba, pedig ezek eklatáns példái
voltakamuzeálisértékekgyűjtésénekésmegőrzésének.(Faust–Fuzák1968,26.p.)

az „alapító atyák” körét igencsak kitágította, pedig sokan nem vehettek részt a
múzeumalapításában. ElsőkéntgottfriedMayer városi orvost említette, aki állítólag
márrégebbenközzétetteegyvárosirégészetimúzeumtervét.Faustérvelésébőlnem
egyértelmű,hogymilyentervrőlvoltszó,ésazhogyankapcsolódottaPozsonyivárosi
Múzeumhoz.9 szerinteMayermunkatársaiakövetkezőkvoltak:KönyökiJózsef,Rómer
Flóris,FranzMotkódeMotkószentkereszt,PolikeitKárolyésmások.állítólagezacso-
portvalósítottamegaMayer-féletervet.10 Faustvalójábanazelsőtámogatókésmecé-
násoknevétsoroltafel,ellenbenKönyökiszemélyétnememelteki.

amúzeumalapításátésahelyiségekbiztosítását–kicsit felületesen–azosztrák–
magyarkiegyezéshez,akedvezőpolitikailégkörhözkötötte.11 inkábbegygyakorlatikérdés-
rőlvoltszó.HeinrichJustipolgármesterkénttisztábanvoltavárosimúzeumjelentőségével,
ezértkülönösebbproblémanélkülbocsátottarendelkezésrearégivárosházareprezentatív
termeit(bíróiéstanácsositerem,illetveakápolna).(benyovszky1931,79–100.p.)

Faustamúzeumalapítását1868júliusáradatálta,azonbannemtudatosította,hogy
egyhosszabbelőkészítésifolyamatrólvoltszó,éspedig1868tavaszától.Ezteljesentermé-
szetesmódon„kulminálódott”1868.július1-jén,mikoramúzeumibizottság–számunkra
ismeretlen – tagjait ismegválasztották.12 Könyöki ekkor tájékoztatta a Pozsonyi város-
szépítőEgylettagságátatervezettmúzeumról.MindemellettapozsonyiéstalánaPozsony
megyei értelmiségiekmár korábban tudhattak amúzeum eszméjéről. stephan cherny
magángyűjtőaPozsonymegyeiHalmosrólugyanisegyikmagánlevelét1868.március10-
énKönyökinek,akkormégmintEllenbogennek,amúzeumkusztódjánakcímezte.13

Fausta legrégebbimúzeumi leltárikönyvekésdokumentumokalapján igyekezett
feltérképeznialegelsőadományozókat.báradataifontosak,mégsemteljesek,ésfor-
ráshasználataellenőrizhetetlen. (Faust–Fuzák1968,15.p.,35–42.p.)Részleteseb-

9 Ez a terv vagy nem létezett, vagy valahol kallódik. a város történeténekprecíz krónikása,
ortvayTivadarnememlítiMayertamúzeumkezdeményezőiközött.ortvay1905,112.p.

10 Faust–Fuzák 1968, 14. p. ortvay eltérő névsort említ,miközben tévesen 1867-re teszi a
múzeumalapítását:RómerFlóris,Rakovszky istván,Heinrich Justi,KarlHeilerésKönyöki
József. Faust az egyik korábbi munkájában az ortvay-féle adatokra támaszkodik. ortvay
1905,112.p.;Faust1934,1.p.

11 azutóbbiidőbenszószerintlégbőlkapott,történelmietlen,sőtcélirányosannacionalizálóállí-
tásokisszülettek.azegyikszlovákfőiskolaitankönyvsugalmazásaszerintaPozsonyivárosi
MúzeumésakassaiFelső-magyarországiMúzeumamagyarosításeszközeivoltak:„[Ezeka
múzeumok]az1868-asmagyarérdekeketképviselőnemzetiségitörvényhatásánakazered-
ményei.”Mruškovič–darulová–Kollár2005,45.p.

12 aMMb,okrášľovacíspolokvbratislave(továbbiakbanosb),1.d.
13 aMMb, osb, Jahresberichte des verschönerungsvereines (1868–1920/21), 5. p.; Faust–

Fuzák1968,15.p.
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bennemfoglalkozottaMúzeumokésKönyvtárakországosFőfelügyelőségénektámo-
gatásaival, azok mozgatórugóival. a főfelügyelőség 1906–1916 közötti jelentéseit
hézagosanhasználtafel,éselszalasztottaamúzeumprofiljánakésgyűjteményipoliti-
kájánakamegrajzolását.(Faust–Fuzák1968,15.p.,18.p.)

Faust Könyöki József személyét méltatlanul mellőzte, pedig 1868-ban ő volt a
múzeumalapításánaklegfontosabbszereplője.Könyökihalálánaktévesévszámamég
lehetlapszus,deaz,hogyFaustrészletesebbennemfoglalkozottmúzeumi,régészeti,
művészettörténeti ésműemlékvédelmi tevékenységével, nagy hiányossága tanulmá-
nyának. (Faust–Fuzák 1968, 15–16. p., 281–283. p.) Helmár ágost munkásságát
ellenbenpozitívanértékelte.(Faust–Fuzák1968,17.p.)

Egy kiegyensúlyozott múzeumtörténet megírására 1988-ban nyílt újabb lehetőség.
(borovský1988.)azakkoriszerzőknemélteksemmifélealternatívával.Témaválasztásés
koncepciótekintetébenalaposanelmaradtakaz1968-as,amúgysemnívósszínvonaltól.
akönyvegyikfontosüzenetétalkottaegyújimázsépítése:amúzeumaszlováknemzeti
emlékezetintézményekéntfunkcionált,ésaz1969utánikorszakszellemiéstárgyiemlé-
keinek a gyűjtésére, dokumentálására szakosodott. a múzeum Pozsonynak mint a
szlovákszocialistaKöztársaságfővárosának,aszocialistavárosiasodásjelképénekafej-
lődésétvolthivatottdokumentálni,amiazonbanavalóságbanigencsaktöredékesenés
felemásanvalósultmeg(arégivárosrészeklebontása,átalakításamiattaz1970-esés
1980-asévekbenapolgáriPozsony tárgyiemlékeinekabegyűjtése folyt,egymunkás-
mozgalmigyűjteménykiépítésepedigcsaktervmaradt).(barták1988,5–6.p.)

ŠimonJančoezta„specifikus”arspoeticátakivetkezőképpenfogalmaztameg:„a
jubileumiévkönyvbentalálhatóírásokmindbizonyítják,hogyamúzeumtevékenysége
amásodik világháború,de főlegadolgozónép1948-asgyőzelmeésa csehszlovák
federációhúszéveutánolyanszakaszbajutott,melyegyedülállóamúzeumtörténeté-
ben.annakellenére,hogyamúzeumcsakvárosi intézmény,mintszlovákianemzeti
kultúrájánakképviselőjeországosküldetéstisteljesít.”(Jančo1988,7.p.)

Egypolitikaicezúra,acseh–szlovákszövetségiállami1968-osmegalakulásavált
azújidőszámításkezdetévé.Minthaakorábbimúzeumtörténetidilemmák(amagyar-
országiésakétvilágháborúközticsehszlovákkorszak)véglegesenmegoldódtakvolna.
igencsak problematikus „mérföldkövek” lettek hangsúlyozva: a szlovák történelem
sorsfordulói,az1968.november8-ánmegkapottMunkaérdemrendésegyaszocialista
múzeumtörténeten belüli, inkább 1968–1988 közötti időszakra helyezett „kontinui-
tás”.(borovský1988,14.p.)Megdöbbentőtény,hogyaz1968-asmonográfiaredukált
téziseilettekközvetítveegymarkánsnacionalistaideológiában,megfűszerezveaszo-
cialistatársadalmifejlődéstirádáival.apolgárikorszakmúzeumiörökségeésteljesít-
ménye,legyenazKönyökivagyFaustáltalképviselve,teljesenignorálvavolt.14

14 KönyökiJózseféscsaládjánaksíremlékeerreazegyikjópélda.apozsonyiszentandrástemetőt
súlyosanérintetteakörnyékbeliterületrendezésaz1970-esévekfolyamán.Ezlehetőségetszol-
gáltatott egy nacionalizáló emlékezetpolitika térbeli megvalósítására. a temető nagyszámú
magyarésnémetsíremlékeinekafelszámolására,számukradikáliscsökkentésérekerültsor.a
Könyökicsaládsírjátfelszámolták,asírköveteltüntették.KönyökiJózsefremamárcsakegytipi-
záltfeketemárványkőemlékeztetetazalábbifelirattal:Könyöki.obuchová2004,73.p.,74.p.
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Egy új értelmezésmegjelenésére húsz évet kellett várni. a 2008-banmegjelent
kötetazonbanreprezentatívjellegűkatalógusnak,nempedigmúzeumtörténetiszinté-
zisnektekinthető.acéljaegyértelművolt:rövidszövegekésminőségiképanyagsegít-
ségével a közvélemény számára amúzeumnagy kulturális értékkel bíró tárgyait és
gyűjteményeitkívántákbemutatni,nemtitkoltanegymultikulturális–néholnosztalgi-
ábacsapó–profilfelépítésevégett.(Francová2008a.)négyévmúlva–kisebbváltoz-
tatásokkal,deazonosüzenettel–jelentmegakönyvangolverziója.(Francová2012.)

Jogosak tehát a kérdések: a bennünket érdeklő 1868–1918 közötti korszakról
milyen feldolgozás született?Milyen reflexiókmutathatókki az1968-asés1988-as
szintézisektéziseivelkapcsolatban?

zuzanaFrancovárövidtanulmányában,jegyzeteknélkül,amúzeumlegrégebbikor-
szakáról egy a régiekhez képest árnyaltabb képet nyújt. Munkája azonban számos
(öröklött)klisévelküzdéshomályosmegállapításokatistartalmaz.(Francová2008b,
13–17.p.)

Francová helyesen a muzeális gondolat genezisével kezdi mondanivalóját.
vázlatosanbemutatjaa18.századigvisszanyúlógazdagésértékestárgyakkalrendel-
kezőuralkodói,arisztokrataésiskolaigyűjteményeket,ésfigyelmetszentelalegjelen-
tősebbmagángyűjtőknek.Méltán hangsúlyozza a Pozsonyi orvos és Természettudo-
mányiEgyesületkebelénbelüllétrehozottTermészettudományiMúzeumjelentőségét,
de nem elemzi a működését, még egy kurta fejlődéstörténetet sem nyújt róla.
Kritikátlanul veszi át ovídius Fausttól aMayer-féle régészeti múzeum gondolatát. a
PozsonyivárosiMúzeumalapításátésaPozsonyivárosszépítőEgylet tevékenységét
általánosságokbanésarégebbitézisekátvételéveltárgyalja.avárosszépítőegyletlét-
rejöttétugyanhelyesendatálja,1868márciusára,deújforrásokalapjánkísérletetsem
teszapontosításra.1868. július1-jepedigőnála ismintamúzeumalapításánakaz
időpontjaszerepel.15

azegyletazonbanbizonyíthatóan1868.március11-éntartottaalakulóközgyűlését,
miutánabelügyminisztériumelfogadtaalapszabályait.16 Ellenbogenjúlius1-jéncsupán
tájékoztattaatagokatamúzeumkörüliszervezésimunkákról,ésegyelőkészítőbizott-
ságotállítottak fel.17 KésőbbmagaEllenbogen„kodifikálta”1868. július1-jétminta
múzeumalapításánakazidejét.18

Francovászinténmegkísérelte–több-kevesebbsikerrel–körülhatárolniazalapítók
körét.Természetes,hogyapozsonyitudományoselittelPestrőlisszoroskapcsolatokat
ápolóRómerFlóristámogattaamúzeumeszméjét.Rómerésmások,főképppozsonyi
lokálpatrióták,ígyFranzMotkó,PolikeitKárolyésRakovszkyistvánadományokkalsegí-

15 Francová2008b,14.p.l.mégFiala1995,16.p.
16 aMMb, osb, Protocoll der auschussitzungen des verschönerungsverein (1868–1887),

1868.március11.jkv.
17 aMMb,osb,Jahresberichtedesverschönerungsvereines(1868–1920/21),1868.évijelen-

tés.
18 aMMb,osb,1.d.KimutatásaPozsonyivárosiMúzeumbanőrzötttárgyakról1889.évvégén;

czíme.Pozsonyivárosimúzeum(vázlat).
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tettékamúzeumot.nemállrendelkezésreazonbanadataszervezésimunkákbanvaló
részvételükről.(Francová2008b,14.p.;Faust–Fuzák1968,285.p.)

batkaJános,akimégmesszekarrierjeelőttállt,nemtartozott,tartozhatottebbea
csoportba.Francová,Faustalapjánkritikátlanulsoroljaőtazalapítókközé.Faustsze-
rintugyanisbatkaegyközelebbrőlnem részletezett felügyeletet fejtett kiamúzeum
felett.Ezazállításmegkérdőjelezhető,hiszenerrőlafelügyelőiállásrólnemállnakren-
delkezésrerelevánsforrások.amásikdolog,hogybatka23évesenmégnemrendel-
kezetttársadalmipozíciókkal.1864.október1-jétőlgyakornokkéntdolgozottavárosi
bíróságon.1871.január4-énkapottírnokiállástavárosirendőrségen,éscsak1872.
augusztus5-énlettrendőrkapitányihelyettes.városilevéltárossápedigsokkalkésőbb,
1879.június1-jénneveztékki.Mindezektőlfüggetlenülmintfontosadományozójárult
hozzáamúzeumfejlődéséhez.19

Egyértelmű volt a kortársak számára, hogy a múzeumalapítás adminisztratív és
koncepcionáliskérdéseitegyszemély,KönyökiJózsefintézte.20 Munkatársai,legalább-
isazelőkészítésfázisában,1869januárjáig,avárosszépítőegylettagjaivoltak,neve-
zetesenJozefscherz,KarlFeiglerésRakovszkyistván.21

EllenbenFrancovánáldifferenciáltképetkaphatunkagyűjteményekről,alegjelen-
tősebbmuzeálistárgyakrólésazadományozókról.Talánelsőkéntírtszlovákulamúze-
umegyiknagysikerérőlaz1896-osmillenniumikiállításon,amikorakiállítottértékes
pozsonyi tárgyakért a „nemzetközi jurybizottságtól” bronzérmet kapott, azonban a
Könyökinekadományozottkiállításiéremrőlésoklevélről,illetveafelesége,lackovics
idaelismerőoklevelérőlszótsemejtett.22 Ezamunka,bizonyoshiányosságaiellenére,
mégisfinomítjaamúzeumdualizmuskoritörténeténekaképét.23

a2008-banmegjelentjubileumimúzeumiévkönyvszerepemegintmásvolt.nem
szintetizálóigénnyelszületett.analitikus,dokumentálóéstárgyközpontújelleggelbírt.
arégészetifeltárások,agyűjteményelemzéséstipológia,akiállításipolitikaésaresta-
urátorimunkaterénhézagpótlótanulmányokatsorakoztatottfel.az1868–1918közöt-
ti korszak történeti muzeológiai elemzésére azonban ebben az esetben sem került
sor.24

19 batka János †. nyugatmagyarországi Hiradó, 30. évf. 1917. december 4. 284. sz. 5. p.;
obuchová2004,101.p.;Francová–urdová2017a,16.p.,18.p.

20 Todtenliste.Kaschauerzeitung,29.évf.1900.március10.29.sz.3.p.;nachrufamJosef
Könyöki1900,71–73.p.

21 aMMb,osb,Jahresberichtedesverschönerungsvereines(1868–1920/21),1868.évijelen-
tés.

22 aMMb, osb, 1. d. 32486/v. 3561/897, 30590/v. 3373/97; a pozsonyvárosi múzeum.
nyugatmagyarországiHiradó, 9. évf. 1896. november17. 264. sz. 3. p.; JosefKönyöki †.
Pressburgerzeitung,137.évf.1900.március3.60.sz.2.p.; Francová2008b,17.p.

23 Francoválegújabbtanulmánya,bárújkutatásokratámaszkodikésszámosújadatotsorakoz-
tat fel egy-egy tárgycsoportról, nem lép túl egy sematikusmúzeum- ésmúltértelmezésen.
Francová2017b,34–52.p.

24 Ezenahelyencsakkét,számunkraérdekesebbtanulmányttüntetünkfel.Francová2008d,
84–121.p.;Plachá2008,42–72.p.
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MagángyűjteményekéssorsukPozsonybana18.és19.században

Pozsonybanajelentősebbmagángyűjteményektörténetea18.századignyúlikvissza.
azarisztokrácia,amagasrangúegyházielöljárókésapolgársággazdaggyűjteményei
bel-éskülföldönegyarántismertekvoltak.

albertKázmérszász-tescheniherceg,afelvilágosodásésaszabadkőművességesz-
méinekelkötelezettje,aművészetekkedvelője,miutánkineveztékaMagyarKirályság
helytartójává 1765-ben, a pozsonyi várban alakította ki gazdag gyűjteményét, mely
értékesmetszeteket,festményeketéskönyvekettartalmazott.(ciulisová2014,17–45.
p.) a magyar arisztokrácia és klérus pozsonyi és megyebeli palotái szintén értékes
műkincseket őriztek. csáky imre kardinális 1720-ban vásárolt festménygyűjteménye
62alkotásbólállt.(szinnyei2000.)aPozsonyhozésPozsonymegyéhezszorosankötő-
dő Pálffyak is híres műpártolók, gyűjtők ésmecénások voltak. Egyebek között gróf
Pálffy Jánosműgyűjteménye számított impozánsnak. Európai ritkaságokból, festmé-
nyekből,metszetekből és különféle grafikai alkotásokból álló gyűjteményének egyes
kollekcióibajmócon,budapesten,alsónyárasdon,szenckirályfán,bazinban,Pozsony-
ban, szárazpatakon és bécsben voltak elhelyezve. a legértékesebb festményeket,
összesen88darabot,azarany-ésezüstötvösmunkákat,illetveiparművészetitárgya-
katpozsonyipalotájaőrizte.(Radisics1910,126.p.;Horváth2007,39–78.p.)

amagyarfőnemességtagjaimárrégebbtőladományoztakmuzeálisértékűtárgya-
kat az oktatási intézményeknek és azok szertárainak, kabinetjeinek. Például báró
JeszenákJánosacsaládikönyvtáregyrészétazevangélikuslíceumnakadományozta
1799-ben, míg a Magyar nemzeti Múzeumnak juttatta 1808-ban a könyvtár másik
részét, közelebbről nem részletezett térképekkel együtt. (nagy 1859, 335. p.;
Markusovszky1896,604.p.)

arégiséggyűjtőPonoriThewrewkJózsefetismegkellemlíteni,akiareformkoride-
jén éppen Pozsonyban fejtett ki gazdag köz- és szépírói tevékenységet. számunkra
közelebbrőlnemismertportrégyűjteményéneknagyobbikrésze1848.december17-
én,tűzvészbensemmisültmeg.(PonoriThewrewk1916,198.p.)

apozsonyimagángyűjtőkcsoportjábanfontosszerepet játszottakakatolikusegy-
házképviselői,akikamellett,hogyamúlttárgyiemlékeitgyűjtötték,avárostudomá-
nyoséleténekmegbecsülttagjaivoltak.

Közéjüktartozottapozsonyiszületésűprépost,dankóJózsefKároly,akiakönyvtá-
rát1855-benalapította.Ezagyűjteményaz1880-asévekvégénakatolikuspapság
könyvgyűjteményei között országos viszonylatban a legnagyobban számított. (györgy
1886a,73.p.,88.p.;györgy1886b,72.p.[a.tábla],418.p.)dankócéltudatosangyűj-
tött,albrechtdürermajdnemösszesmunkájátsikerültmegszereznie.gyűjteményéta
nyilvánosságelőttismegnyitotta:alegértékesebbkönyvek1885-benkerültekkiállítás-
raaszépművészetiMúzeumban. (ortvay1905,488.p.;buzinkay2008,46–48.p.)
Pozsonyban1891.augusztus22-énnyíltnagysikerűkiállítása.25

25 dieKunstsammlungendesTit.bischopsundProbstesJosephdankó.Pressburgerzeitung,
128.évf.1891.augusztus20.227.sz.2–3.p.
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dankó1895elejéntárgyalásokatfolytatottavárosvezetésévelagyűjteményátadá-
sáról,azonbanhalálajanuár14-énmindentmegváltoztatott.26 örököseiakönyvtáratés
aművészettörténetigyűjteménytegybécsiaukcióstársaságútján1895nyaránelad-
ták.(buzinkay2008,48.p.)

aszinténfontospozsonyikapcsolatokkalrendelkezőKnauznándorgazdagkönyv-
tára és kép-, illetvemetszetgyűjteménye, halálát, 1898-cat követően szintén erre a
sorsra jutott. csak kisebb része került közgyűjteményekbe, Esztergomba és
budapestre.(buzinkay2008,49–51.p.)

Kiemelkedő szerepet játszott a városimecenatúrában ésmuzeális gyűjtésben a
PozsonyivárosiMúzeumegyiknagytámogatója,amérnök,vállalkozóEneagrazioso
lanfranconi.akortársáltal„pozsonyilouvre-nak”nevezettgyűjteményétaz1870-es
évek végétől bővítette. Könyvtárát, melyet 1870-ben alapított, és köteteinek száma
elértea4ezret,történelmi,földrajziésmérnökiművekalkották.(györgy1886b,440.
p.)budapesten rendszeresen1884-től állított ki.neveadományozóként is ismert. a
FővárosiMúzeumnakbudapestitematikájú332darabbólállókollekciót,régimetsze-
teket és térképeket ajándékozott. lanfranconi a Pozsonyi városiMúzeumnak1888-
bangrafikaiműveketadományozott.(bognár2016/2;ciulisová2007,53–66.p.)

lanfranconitragikushalála1895.március9-énmegpecsételtegyűjteményesorsát.
avárosnemrendelkezettmegfelelőpénzforrásokkal,hogymegvásároljaazegyedülálló
kollekciót. az osztrák, német és angol érdeklődők ellenben gyorsan jelentkeztek.
Wlassicsgyulavallás-ésközoktatásügyiminiszterkezdeményezéséreamagyarállam
gyorsancselekedett.alanfranconi-gyűjteményegyrészét–olajfestményeket,metsze-
teket,történetiértékűkönyveketéstérképeket,összesen4228darabot,derégészeti
tárgyakatésfegyvereketis–itthontartotta,26ezerforintnyiértékbenmegvásárolta.
Ezaválogatottanyagkerült1895nyaránbudapestre.27

ortvay Tivadar híradása szerint a pozsonyi baumann iparos magánmúzeumot
működtetett,melyetakülföldieknagyszámbanlátogattak,deahelyiekaligvettekróla
tudomást.ortvayállítólagamúzeumPrímásipalotábanvalóelhelyezésétvetettefel.28
Más, éppenséggel a vállalkozói közegből jött magángyűjtővel is találkozhatunk. a
malackaiszületésűspitzerMór,aPálffy-uradalombérlője,gazdaggyűjteménybirtoko-
sa volt: régészeti, éremtaniésnéprajzi tárgyakat gyűjtött. (buzinkayé.n.;borovszky
1906,114–115.p.,497–502.p.)

26 dr.dankóJózsef†.nyugatmagyarországiHiradó,8.évf.1895.január17.14.sz.1–2.p.;dr.
dankóJózsefelhunytáról.nyugatmagyarországiHiradó,8.évf.1895.január17.14.sz.2.p.

27 Wlassicsminiszterművásárlása.nyugatmagyarországiHiradó,8.évf.1895.június9.132.sz.
1–2.p.;alanfranconi-gyűjteménymegvásárlása1895,187–188.p.

28 [aida]Egyelrejtettmuzeum.nyugatmagyarországiHiradó,19.évf.1906.augusztus29.195.
sz.2–3.p.
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az iskolai szertárak, „tárházak” mint a múzeumi intézményesedés
támaszai

Pozsonymúzeumtörténeténekeddigiinterpretációikevésfigyelmetszenteltekegyfon-
tosjelenségnek,mégpedigaziskolaiszertáraknak,kabineteknek,melyekmúzeumifel-
adatokatiselláttak.29

Közülüktalánalegjelentősebbazevangélikuslíceumszertára,melytermészettudo-
mányiésrégészetitárgyakatőrzött.Ezagyűjtemény1867-bengazdagodottFriedrich
danielschimkoadományával.azún.schimkoianum–melyetgyőrikMártonrendezett,
ésmelynekfejlesztésétamagyarállamiévi200forinttalsegítette–gazdagságávalki-
emelkedettatöbbioktatásiintézménygyűjteményeiből.akönyvtár12 854darabköte-
tetszámlált,anumizmatikaigyűjtemény10 833éremmelbüszkélkedhetett,ésakol-
lekciót 1373 régészeti tárgy tette különlegessé. (győrik 1896, 609–618. p.; ortvay
1905,535–536.p.)apozsonyijogakadémia,akatolikusreálgimnáziumésazorsolya-
rendáltalfenntartotttanítóképzőkabinetjeiszinténértékestárgyakatőriztek.(Rómer
1868a,163.p.;ortvay1905,256.p.,403.p.)

lehetséges,hogyezekaz„iskolaimúzeumok”a19.századvégénatárgyvásárlá-
sok, illetve gyűjtések terén komoly versenytársaivá váltak a „hagyományos”múzeu-
moknak.aPozsonyivárosiMúzeumésaTermészettudományiMúzeumszintefolyama-
tosraktározásigondokkalküzdött–amiegyébkéntapresztízsükrehatottnegatívan–,
és a tárgybeszerzések bizonyos fokú limitálására kényszerülhettek. bitteraKároly, a
TermészettudományiMúzeumőre,1896-banbizonyáranemvéletlenülpanaszkodott.
azt állította, hogy az iskoláka természettudományi jellegű tárgyakat a pedagógusok
kapcsolatainkeresztülgyorsabbanmegszerzik.állítólagezekazintézményekaközvé-
leménytishatékonyabbanmegszólították,mintamúzeumok.30

Egyelfelejtettmúzeum,aPozsonyiTermészettudományiMúzeum

avároselsőszakosodottmúzeumakétségkívülaz1856-banalapítottTermészettudo-
mányi Múzeum (naturhistorisches museum, Museums des vereins für natur- und
Heilkunde)volt.amúzeumalapításgondolata,párhuzamosanegytudományosegyesü-
letlétrehozásával,1854.január7-énmerültfelahelyitermészetkedvelőkéstanárok
találkozóján,arégivárosházán.azalapszabályokállamijóváhagyásátkövetően1856.
március15-énalakultmegaPozsonyiorvos-ésTermészettudományiEgyesület(verein
fürnaturkundezuPressburg).(Fischer1907,11.p.)

amúzeumkétévelteltévelmárgazdagésdifferenciáltgyűjteményekkel(ásványok,
paleontológia,zoológia,botanika)rendelkezett.aherbárium,melynekalapjátWilhelm
augustschnellercsászáriéskirályikapitány,nevesbotanikusadományaalkotta,2126

29 Pozsonyiskolaimúzeumainaktörténetimuzeológiaivizsgálatamégváratmagára.
30 apozsonyiorvos-természettudományiegyesületünnepélyesközgyűlése1896.februárhó12-

én.1896,201.p.
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különfélenövényttartalmazott.atermészettudományifondok1898-ra14 865tárgyat
számláltak, de sok volt köztükazazonosítatlan régiség. azállandókiállításonkb.4
ezertárgyatmutattakbe.(Fischer1907,12–13.p.;32.p.)

azegyesületa19.századvégére–sajátszékházésraktárakhiányában–mindjob-
banérzékelteamúzeumáldatlanhelyzetét,miközbenmáregésztárgycsoportokvoltak
veszélyeztetve.ahosszabb-rövidebbidőután,anagyadagentuziazmussal,deegész-
ségtelenkörülményekközöttdolgozóőröklemondásaicsaktetéztékabajokat.(Fischer
1907,41.p.,82.p.)agyűjteményekrevíziójaésújbólielrendezése1901–1911között
FeiglerFerencnevéhezfűződött.31

aPozsonyiorvos-ésTermészettudományiEgyesületvezetőségeérzékelveakritikus
helyzetet, 1898-ban tárgyalásokat kezdeményezett a Múzeumok és Könyvtárak
országosFőfelügyelőségével,így1899-tőltámogatástkapottamúzeumigyűjtemények
rendezésére, tárgyvásárlásokra,népszerűsítőelőadásokraésbotanikai, illetvezooló-
giai kutatásokmegvalósítására.32 azönállómúzeumiépület terveazonban–ahelyi
kezdeményezésekésazállamisürgetésdacára–sohanemvalósultmeg. (Jelentés
1905,56.p.)

Folyamatok és csomópontok: a Pozsonyi városiMúzeum alapítása és
fejlődésea19.századvégéig

akorábbanzártéscsupánegyszűkebbésprivilegizáltlátogatóiközönségetmegcélzó
magángyűjtemények, a tudományos, elitista csoportok szakosodottmúzeumai a18.
századvégétől–afelvilágosodáseszméibőltáplálkozva–egylassú,eltérőintenzitású
és mélységű demokratizálódási folyamat eredményeképpen nemcsak nyugat-
Európában,hanemMagyarországonisfokozatosanmegnyíltak.atudomány,aművelt-
ségésamúzeumokanemzetiközösségekformálódásában,akollektívidentitásokala-
kításábanmindjobbankatalizálóerőkkéváltak.apolitikaiésértelmiségielitekanem-
zetek (kultúrpolitikai) versenyében amúzeumi intézményhálózat fejlesztésének és a
közgyűjteményeknek, azok prezentálásának mind nagyobb figyelmet szenteltek.
(gregorová1984,55–56.p.;Korek1988,85.p.)

Pozsonypolgárosultvilágában,a19.században–ahogyafentiekbenbemutattuk
–amuzeálisgondolat,amúltszellemiéstárgyiemlékeinekgyűjtése,megőrzéserégi
előzményekretámaszkodott.amagángyűjtőkésaziskolaikabinetekazemberialkotá-
sokat(artificale)ésazisteniteremtéseredményeit(naturalie)igyekeztekmegőrizniaz
utókornak.annakellenére,hogynemkisszámbanfordultakelőköztüktávolivilágokés
a hétköznapok kuriózumai, mégis egy egyensúlyban lévő valóságot közvetítettek és
dokumentáltak.(bezzeg2001,99–102.p.)

31 Feigler1907,66.p.,83.p.FeiglerFerenc1901-benrésztvettegyszakmaitovábbképzésen
budapesten.Magyar nemzeti levéltár országos levéltár (továbbiakbanMnl ol), K 736,
név-éstárgymutatókönyvek,1901,295.

32 Fischer1907,61–62.p.Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1900,26,62.uo.
1905,559,654.Mihalik1911,26.p.
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aPozsonyivárosiMúzeum1868-aslétrehozásáttöbbeseményésegymásmellett
ható,pulzálótényezősegítetteelő.

Mindenekelőttjólkitapinthatóegyfolyamatosérdeklődésavárostörténeteésműem-
lékeiiránt,melyaz1850-esés1860-asévektől,FranzMotkó,RakovszkyistvánésRómer
Flórismunkásságának köszönhetőenerősödött fel.33 Egy városimúzeum ideája szem-
pontjábólfontosmozgósítóerővelbírtaMagyarorvosokésTermészetvizsgálókXi.pozso-
nyikongresszusa1865-ben,illetveazahhozkapcsolódórégészetikiállítás,melyetRómer
Flóris és Henszlmann imre szervezett pozsonyi lokálpatrióták, elsősorban Ellenbogen
JózsefésRakovszkyistvánsegítségével.(Rózsay–Kanka–Rómer1866,13–26.p.)nem
véletlen, hogy a TermészettudományiMúzeuméppene kongresszushatásáranyitotta
meggyűjteményeitalátogatókelőtt.(Pekařová2016,93.p.)

akorszellemehatott.azarisztokrácia,apolgárságésazegyházakvezetőtisztvise-
lői,deakereskedőiésvállalkozóirétegprominensképviselőimintgyűjtőkésmecéná-
sokakultúraésértékmentés terén is jeleskedtek.azegykorikoronázóváros lakosai
büszkénemlékezteka régi,demárelmúltdicsfényre,amikorPozsonyMagyarország
egyiklegjelentősebbpolitikai,kulturálisésgazdaságiközpontjánakszámított.

amúzeumalapításhozkezdeményezőképességgel felruházottésaszervezési fel-
adatokat felvállaló,következetesenvégigvivőszemélyrevolt szükség.bizonyos törté-
nelmi helyzetekben ilyen személyiségek, alkotó fluidummalmegáldva, fel-felbukkan-
nak, és a közösség javára munkálkodnak. Pozsonyban ez Ellenbogen József volt.
RómerFlórisEllenbogentapozsonyijogakadémiántanítottaésamúltárnyaltfeltárá-
sáraösztökélte;akésőbbiekbenisszorosanegyüttműködtek.(Rómer1868c,218.p.)

Ellenbogenéletébenaz1861-esévváltmeghatározóvá,mindegzisztenciális,mind
szakmaiszempontból.Hatévnyipedagógiaitevékenységután,melyetanagyszombati
didierduFodonleánynevelőintézetbenfejtettki,ésamindenbizonnyalkevésbéked-
velthivatalnokimunkautánazúrbéritörvényszéken,megkönnyebbüléslehetettaző
éscsaládjaszámáraaPozsonybavalóköltözés.avárosazérvényesülésújútjaitnyitot-
tamegszámára.Ellenbogen1861.augusztus2-ána leköszönőKarlburgerhelyére
kerültrajztanárnakapozsonyiállamifőreáliskolára.Hivatalosan1861.szeptember12-
énneveztékkitanárrá,ésgyorsanbekapcsolódottavárostudományos-kulturálisélet-
ébe.(bozóky1895,106.p.,109.p.)

Ellenbogen az 1863-ban alakult Pozsonyi Főtemplom stylszerű Helyreállítására
alakultEgylet(Pressburgerdomrestaurierungsverein)titkárakéntfontos,akésőbbiek-
ben,avárosimúzeumalapításakorkamatozókapcsolatokatépítettkiavárosielitleg-
fontosabb tagjainak irányába (Heinrich Justi, Theodor Edl, Karl Heiller, Rakovszky

33 [v.M.]Motkó,Franz.zurgeschichtePresburg’s.derHaushaltderstadtindenverschiedenen
Jahrhunderten.Entnommenausdemstadt-archiv.Pressburgerzeitung,94.évf.1858.júni-
us29.146.sz.1–2.p.;Rakovszky1862,136–157.p.;Rakovszky1865,206–212.p.;[y–
s–]Rakovszkyistván.Pozsonymultjaésjelenei.vasárnapiujság,12.évf.1865.augusztus
6.32.sz.394–395.p.; [y–s–]Rakovszky istván.Pozsonymultjaés jelene ii.vasárnapi
ujság,12.évf.1865.augusztus20.34.sz.419–422.p.;[y–s–]Rakovszkyistván.Pozsony
multjaés jelene iii. vasárnapiujság,12.évf.1865.augusztus27.35. sz.437.p.;Rómer
1865,245–312.p.;Rómer1868b,95–108.p.
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istván).(bozóky1895,115.p.)Fontosszerepetjátszottaz1865-ösrégészetikiállítás
előkészítésében,apozsonyiésPozsonymegyeiműtárgyakbeszerzésében.Tagjavolta
Pozsonyi orvos- és Természettudományi Egyesületnek, ahol előadóként, a régészet
szakértőjekéntés lelkesadományozóként jeleskedett. (Könyöki1871,75.p.,91.p.;
versammlungam7.März1883.1881–1883.179.p.;Fischer1907,51.p.,56.p.,61.
p.)Rómernyomdokainhaladva1867-tőlrégészetiásatásokatvégzettPozsonymegye
területénésazonkívül.34 Társadalmipresztízsétnagymértékbenemelte,hogyaszent
Márton-dómrestaurátoriésműemlékvédelmimunkálataitvezetteaKarlHeilleráltal
kezdeményezettés1865–1878közöttmegvalósultregotizációidején.35

az1860-asévekvégétőlkutatásaivaléspublikációvaljelenvoltamagyartudomá-
nyosságban.apozsonyiműemlékekrőlkészítettrajzait,felméréseittöbben,ígypéldául
Henszlmannimreisfelhasználták.(bozóky1895,115.p.;Henszlmann1880,99.p.(1.
jegyzet),122.p.)

az archaeologiai bizottság és a Műemlékek országos bizottsága felkérésére az
1870-esévektőltérképeztefelésdokumentáltaanyugat-dunántúl,Pozsonyéskörnyé-
ke,acsallóközésafelső-magyarországirégiótovábbirészeinek(Turóc,liptó,zólyom
ésárvamegye)erődítéseit, várait, templomait ésegyébműemlékeit. (válinéPogány
2000,12.p.;Forster1906;Könyöki1905.)Mindemellettművészettörténetikutatáso-
katvégzettéspedagóguskénttevékenykedett.1868-banazesztergomiegyházilevél-
tárbanrégikéziratokatéskódexeketvizsgált.36 apozsonyifőreáliskolábanpedigrégé-
szetikurzusokattartotta„pogánykorról”,melyekreRómerFlóristólkért–ésminden
bizonnyalkapott–kő-ésbronztárgyakat.37

amúzeumlegfontosabbszakmai-informálishátterétaPozsonyivárosszépítőEgylet
alkotta,melybenEllenbogenszinténfontosszerepet játszott.azegyletésamúzeum
megalakulása1868tavaszánpárhuzamosanhaladt.

azegylet,melyMagyarországésPozsonymásodik,avárosi(épített)környezetszé-
pítésreésápolásáraszakosodotttársulásavolt,1868.március11-éntartottaalakuló
közgyűlését. Wenkkheim gyula belügyminiszter 1868. május 19-én hagyta jóvá az
alapszabályát.38 azegyletazalapszabályzatában fogalmaztamegamuzeálisgyűjtés
fontosságát és a városi múzeum létjogosultságát: „az egylet célja mindenekelőtt
Pozsonyvárosánakszépítése,azután,amennyireazegyletnekrendelkezéséreállóesz-
közökengedik,evárosművelődéstörténetiemlékeinekfelkutatása,illetőlegösszegyűj-
téseésfenntartása.”39

34 aMagyarTudományosakadémiaarchaeologiaibizottmányánakmunkálkodása(1867.évben
és1868.elsőfelében)1868,226.p.;Prohászka2012a,67–71.p;Prohászka2012b,341.p.

35 Ellenbogen 1867; Haľko 2009, 34–38. p. Rómer Flóris buzdító szavakkal illette Ellenbogen
művét,azonbannéhánycímertaniproblémátmásképpértelmezett.Rómer1868d,199–200.p.

36 Kivonatam.tudom.akademiaarchaeologiaibizottmányának1868-dikidec.1-jénan.muze-
umbantartottX.rendesülésénekjegyzőkönyvéből.1868,45.p.,47.p.

37 (EllenbogenJózsefpozsonyireáltanárleveleRómerFlórisnak).1869b,210.p.
38 aMMb, osb, Protocoll der auschussitzungen des verschönerungsverein (1868–1887),

1868. június 8. jkv.; aMMb, osb, Protocoll der generalversammlungen des
verschönerungsvereines(1869–1922),1870.február2.jkv.;aMMb,osb,1.d.3226/1868.

39 aMMb,osb,1.d.3226/1868.
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Fennmaradt1868márciusábólegylevél,melynekszerzője,stefanchernyhalmosi
magángyűjtő,mármúzeumiőrneknevezteEllenbogent.40 Ezaztjelzi,hogyaPozsonyi
városiMúzeumhíreamegyébenisterjedhetettésazalapításátEllenbogenszemélyé-
hezkapcsolták.amúzeumgondolatamár1868elejénmegszülethetettésaszervezé-
seiselindulhatott.Ellenbogen1868.július1-jéncsupántájékoztattaazegylettagságát
aszervezési,előkészítésimunkálatokról.41 azegyletkebelénbelülmegalakultanégy-
tagú muzeális bizottság (Jozef Ellenbogen, Karl Feigler, Jozef scherz, Rakovszky
istván).42 abizottságavárosielitvezetőférfijaivalnyolctagúra1869.január7-énbővült
(elnök: Heinrich Justi; titkár: Jozef Ellenbogen; tagok: Theodor Edl, Karl Feigler,
némethyJános,Poschárpád,MartinRupprecht,ifj.Moricsprinzl).43

RómerFlórisközvetlenülnemvettrésztamúzeumalapításában.Pestrőlazonban
Pozsonymúzeumügyéttudományospozícióibólkifolyólaghathatósansegítette,azesz-
métnépszerűsítette.Már1869márciusábanbeszámoltEllenbogenkezdeményezésé-
ről,ésjelezte,hogyazarchaeologiaiértesítőfolyamatosantájékoztatnifogjaamagyar-
országiközvéleményt.44 Egyévelmúltával,mikormárkörvonalazódottavárosimúzeum
gyűjteménypolitikája, lelkesen írta Justi vezettemúzeumibizottság tevékenységéről.
Kiemeltelokálpatriotizmusukatésahelyiműemlékvédelemterénkifejtettértékmegőr-
zőigyekezetüket.(Rómer1870,43–44.p.)

amúzeumibizottság1869tavaszánaközvéleményhezfordult,hogyadományaival
segítseamúzeumot.a felhívásérvrendszere,akoncepcióésabegyűjtendő tárgyak
klasszifikálásafelettébbvalószínűsítikKönyökiszerzőségét:„Hahazánktörténeteleve-
leitforgatjuk,ésottabámulatraéstiszteletreragadótetteketolvassuk,kegyeletrekell
egyszersmindbuzdíttatnunkazontárgyakiránt,melyekarégmúltidőkéstettektanúi
valának,szóval:bennükkellegyszersmindmúltunkat tisztelnünk;mertaligvannép,
mely nem csak kegyelettel, de egyszersmind büszkeséggel is visszapillantván dicső
múltjára, ne őrizné és tisztelhetné az azon időből fennmaradt tárgyakat is. de eme
kegyelet, mely minden nemzet szívében gyökeredzik, ösztönzi saját történelmének
kutatására is.Ezen tudománynyomán tudjuk,hogyahagyománygyakranhamis,az
okmányoksokesetbenelégtelenekvagyéppenhomályosak,shogynemegyszeracse-
kélyekneklátszóleletekatörténelemegyesszakaszaitfelvilágosítják.deőseinktörté-
netétőleltekintve,tagadhatatlanazis,hogyarégiekp.o.aműiparésművészetegyes
ágaibanmégmaismestereink,útmutatóink,éshogysoktekintetbenahajdanimagas-
latramég fel nem emelkedtünk. Ha hazánkat szeretjük, nagyon érdekletteknek kell
abbanislennünk,hogyismerjükazonviszonyokatis,melyekköztannaklegrégibblakó
éltek,melyekhezmégeddigatörténetikutatásnemért,mivelaföldgyomrábanelrejt-

40 aMMb,osb,1.d.stefanchernylevele1868.március10-ről.
41 aMMb, osb, Protocoll der auschussitzungen des verschönerungsverein (1868–1887),

1868.június8.jkv.
42 aMMb, osb, Protocoll der generalversammlungen des verschönerungsvereines (1869–

1922),1870.február2.jkv.
43 (EllenbogenJózsefpozsonyireáltanárleveleRómerFlórisnak)1869b,209–210.pp.
44 (apozsonyivárosimuzeumnak)1869,142.p.
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velappangtak;smelyeknekéletnyomaimindenüttvárosunkterületénésközelében[…]
isfennvannak.”45

afelhívásamúzeumgyűjteményikoncepciójátistartalmazta,melyhezazonbanfűz-
zük hozzá, hogy Könyöki József különösképpen nem ragaszkodott, azt rugalmasan
kezelte.arégitárgyakgyűjtésikörétPozsonyraéskörnyékérekorlátozták;arégészeti
emlékekfeltárásátiscélultűztékki.aMagyarnemzetiMúzeumésazáltalaképviselt
patriotizmuskövetendőpéldákkéntjelentekmeg.afelhívásbólamúzeum„szervezeti
betagolódását”,akezdeményezésalapeszméjétésagyűjtendőtárgyakkörétisjobban
megismerhetjük: „Ezenhazafias vállalatot életbe léptetéa városi szépítészeti bizott-
ság,melynekegyikalosztályaarégiségekáltalános,különösenpedigvárosunkrégisé-
geigyűjtésévelésőrzésévelfoglalkozik;ésminthogyPozsonylakóieddigmindenjóban
és üdvösbenáldozatkészségüket tanúsították, egy percig semkésedelmeztünk őket
felkérni, hogyminden néven nevezendő, főleg városunkmúltjával érintkezőműipari
művészirégiségeiketavárosimúzeumnakátengedniszíveskedjék.”46

Ez a felhívás azért fontos,mert amúzeumgyűjteményeineka geneziséheznyújt
támpontokat.azútmutatásszerintamúzeumelfogadott„azőskorból”kő-ésagyagtár-
gyakat, ételmaradványokat; a római korból bronz-, vas- és üvegtárgyakat, érméket,
fegyvereket,téglákat,emlékköveketstb.;aközépkorbólkéziratokat,könyveket,okmá-
nyokat,könyvsarkakat,érméket,pecséteket,kereskedő-vagyegyletijelvényeket,ötvös-
éslakatosmunkákat,általábanamindennapoktárgyiemlékeit.

amúzeumibizottságköteleztemagát,hogyazadományozotttárgyakatszakszerűen
feldogozza és rendszerezze; a gyűjteményeket a közönség számára látogathatóvá
tegye. az adományozók nevét a helyi lapokban terveztékmegjelentetni. a tárgyakat
dulóFerencvárosilevéltárosvetteát.47

afelhívásbólegyértelmű,hogyamúzeumazelsőévekbenarégészetiprofilthelyez-
teelőtérbe.48 Ezagondolatazonbanmáraz1870-esévektőlváltozásonmentkeresz-
tül.aművészetitárgyak,érmékéskitüntetések,avárosiintézményekésakereskedői,
kisiparos élet tárgyi emlékei, a különböző fajtájú történeti értékű iratok és könyvek

45 (apozsonyvárosimuzeumalapításávalmegbizottválasztmány)1869,162–163.p.
46 (apozsonyvárosimuzeumalapításávalmegbizottválasztmány)1869,163.p.
47 (apozsonyvárosimuzeumalapításávalmegbizottválasztmány)1869,164.p.;geschänkefür

das städt.Museum. Pressburger zeitung, 106. évf. 1870. szeptember29. 225. sz. 3. p.;
buzinkayová1999,70.p.

48 zuzanaFrancováamúzeumalapításátólkultúrtörténeti irányultságot feltételez.Ezanéző-
pontazonbannincsösszhangbanakorabelifogalmakkal.HampelJózsefapozsonyiésgyőri
múzeumotrégészetineknevezi.KönyökiJózsef,amúzeumibizottságtovábbitagjaiésRómer
Flóris sem véletlenül nevezik a pozsonyi múzeumot ugyanígy (städtische archäologische
Museum,régészetimúzeum).Egydologbizonyosnaktűnik:afogalomrugalmas,ésmagába
foglaltanemcsakarégészetitárgyakat,hanemamúltösszesemlékét,arégiségeket.afor-
rásokbannéhaaműrégészetitármegnevezésiselőfordul.aMMb,osb,1.d.ausweis(1870.
január16.),Rechnung(1870.december12.);HeinrichJustilevelePozsonymegyének(1870.
december12.);Hampel1869,228.p;(Pozsonyban)1872,263.p.;Könyöki1877;Francová
2008d,84.p.
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beáramlása differenciáltabbá tette amúzeumi gyűjteményeket. Emellett amúzeum
mégmindigatanulásésaközművelődésfontoshelyénekszámított. (Hampel1869,
227.p.)

azegyletkötelességeinekapontosításáraamúzeum irányábaés ígyaz1868-os
alapszabályok egyfajta felülvizsgálatára 1879-ben került sor.49 az egylet köteles volt
gondoskodniamúzeumról.amúzeumnakazegyletközgyűlésétévenkénttájékoztatnia
kellettatevékenységéről.amúzeumiőrtagjalettazegyletvezetőségének,amelyellen-
őrizhetteamúzeumgazdálkodásiügyeit.amúzeumaPozsonyivárosszépítőEgyletfel-
oszlásaeseténavárostulajdonábakerültvolna.50

amúzeumdualizmuskoritörténetébenkulcsfontosságúvolt,hogy1898-tólbetago-
lódottaMúzeumokésKönyvtárakországosFőfelügyelőségeáltallétrehozottrendszer-
be.ErrőlazonbannemKönyöki Józsefésnemamúzeumibizottságdöntött,hanem
Pozsonymagisztrátusa.a főfelügyelőségkezdeményezteakapcsolatfelvételt,ésmár
1898augusztusábaneldőlt,hogyamúzeumrészesülhetazállamitámogatásikeretből
(300forintagyűjteményekgyarapításra).51

Fraknóivilmos1898.október21-én–márcsupánformálisan–tájékoztattaaváros
vezetéséta főfelügyelőségküldetéséről és céljairól.Hangsúlyozta, hogyezazállami
szervnemtervezsemmiféleközpontosítómúzeumpolitikát,éshogyazáltalalétreho-
zotthálózatbanamúzeumokranemhárulsemmifélekötelezettségvagyéppenteher.
afőfelügyelőségszakmai-metodikaiésegyfajtaforrásközpontkéntisműködöttvolna.a
múzeumokésakönyvtárakkétféleképpencsatlakozhattakhozzá:önkéntesenvagyaz
állami támogatáselfogadásával.a főfelügyelőségmindkétesetbenévi revízióthelye-
zettkilátásba,miközbenmódszertanisegítségetnyújtottagyűjteményekrendszerezé-
se,nyilvántartásaéstudományosértékeléseterén.52

avárositanács1898.november12-éntájékoztattaamúzeumibizottságotatárgya-
lásokeredményéről.53 amúzeumévenkéntállandópénzforráshozjutott,melyetagyűj-
teményektervszerűkiépítésérefordíthattak.Könyökiésamúzeumibizottságazonban
egyújjelenséggelszembesült:afőfelügyelőségapozsonyigyűjteménypolitikaalakítá-
sábanaktívésbefolyásolószerepetkezdettjátszani.54

aPozsonyivárosiMúzeumgyűjteményei1868–1918között

amúzeumgyűjteményeinekstruktúrájátkülönbözőtényezők,ígyavároskultúrpolitikája,
azadományozókköre,azanyagilehetőségekésagyűjteménygyarapításikoncepció,illetve
annakgyakorlatimegvalósulása–vagyéppenakihagyottlehetőségek–befolyásolták.

49 aMMb,osb,1.d.Tekintetesvárositanács!(dátumnélkülivázlat,68.sz.).
50 aMMb,osb,1.d.3226/1868,apozsonyivárosszépítőegyletalapszabályai(1879.augusz-

tus9.,36863.sz.).
51 aMMb,osb,1.d.22324/v.2183/98,30061/v.3036/98(másolat).
52 aMMb,osb,1.d.Fraknóivilmosleveleapozsonyimagisztrátusnak(másolat,1898.október21.).
53 aMMb,osb,1.d.29579/v.2943/98.
54 apozsonyvárosimúzeumsegélye.nyugatmagyarországiHiradó,12.évf.1900. január24.

18.sz.2.p.
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Könyöki József koncepcióját kell elsősorban megemlítenünk, akinek a múlt tárgyi
emlékeinekagyűjtésérőlhatározottelképzelésevolt:szerinteamúzeumnakavárostár-
sadalmi,gazdaságiéskulturálisemlékeinkívülaPozsonymegyéntúlirégészetitárgyakat
isgyűjteniekellett.agyűjteményekkialakulásábanfontosszerepet játszottaz1870-es
évekelejénlezajlótársadalmi,gazdaságiátrendeződés,amelynekegyikfejezetétalkotta
acéhrendszerfelbomlása.Ennekeredményeképpenmáigmeghatározótárgyakkerültek
amúzeumba.Hárommeghatározószociáliscsoport,azarisztokraták,akatolikusegyház
tisztségviselőiésakereskedőpolgárságadományaitettékegyedivéazegyestárgycsopor-
tokat.Ezekenkívülavárosigazgatásésvárosiigazságszolgáltatás„feleslegessé”válttár-
gyiemlékeigazdagítottákagyűjteményeket.(Francová2017b,43.p.)

KönyökiJózsefnekköszönhetőenalegelsőszerzeményekközötttalálhatjukavárosi
bíráskodásjelképét,egykardottartókezet,„vaszászlót”ésmás„érdekes”–közelebb-
rőlnemismertetett–tárgyat.([EllenbogenJózsef]1869a,147.p.)amúzeumszámára
megszerzettegy„kelta”edénytegynagyszombatmellettisírból,55 és1869-ben–min-
denbizonnyalapozsonyijogakadémiávalvalómegegyezéstkövetően–átvettamúze-
umgyűjteményébe34festményt,kétdarabkínzóeszközt,négydarabkőtorzót,római
kori téglátés„márványt” is.56 avárosésszűkebbkörnyékénekpolgársága– többek
között stefancherny, Edmund lebwohl, stefanHalai, Jakobstern– egyébkéntmár
1868folyamánszámostárgyat(érméket,bankjegyeket,iratokat,portrékat)adományo-
zottamúzeumnak.57 azadományozókköregyorsanbővültavárosilövészegyletcéltáb-
láivalésarómaikatolikusegyházszentMárton-dómbólszármazótárgyaival.58 Rómer
Flóris Pestről pozitívan értékelte amúzeum első lépéseit. szerinte az adományozók
1870-benmintegy1200darabtárggyalsegítettékamúzeumot.59

agyűjteményekanyagimegalapozásánálhangsúlyoznikellHeinrichJustipolgármester
szerepét,akienergikusmenedzserkéntakezdetektőltámogattaamúzeumeszméjét.a
múzeumot a városmodernizációja egyik pótolhatatlan „eszközének” tekintette. (ortvay
1905,197–199.p.)Justiamuzeálisbizottságelnökipozíciójábólkifolyólagéstermésze-
tesenpolgármesterkéntPozsonymegyéhezfordultújszerzeményekügyében:

„aTekintetesPozsonyvármegyetörténelmimúltjaésjelenje,Pozsonyszabadkirályi
városáévalszoroskapcsolatbanvan;aTekintetesMegyénekczéljaéstörekvésesok-
ban,dekülönösenaműveltségésaz ipartudományoselőmozdításábanavároséval
ugyanaz,deezenmagasczélcsakisviszonylagostámogatásútjánérhetőel,melyet
magárahagyvasemaváros,semaTekintetesMegyeelnemérhetne,shaavárose
részbennémieredményrejuthat,abbanaTekintetesMegyeközönségeisrészesül.

MinthogyaTekintetesvármegyebírnéhány–atörténelemrevonatkozóműrégésze-
ti tárggyal,különösenérdekes fegyverekkel– felkériazalulírtbizottságaTekintetes

55 (EllenbogenJózsefpozsonyireáltanárleveleRómerFlórisnak)1869,210.p.
56 aMMb, osb, 1. d. consignation der an der Presburger oberrealschule sich befindlichen

alterthümer(1869.január21.).
57 aMMb,osb,1.d.geschenkefürstadt.Museum(é.n.).
58 aMMb,osb,1.d.löblicherPatronats-auschuss! (1871.augusztus14.),TekintetesMegyei

bizottmány!(1871.december12.).
59 (avárosimuzeumok)1870,174.p.
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Megyét, szíveskednek a fennevezett tárgyakat tulajdoni jog fenntartása mellett, a
pozsonyivárosiműrégészetitárnakmegőrzéséskiállításvégettátengedni.

Megkellemlítenünk,hogyazátengedendőtárgyakkülönjegyekkelfognakelláttatni
annak elismeréseül, hogy azok a Tekintetes Megye tulajdonai, továbbá értesítjük a
tekintetesMegyét,hogyazilletőtárgyakátvételévelarégészetitárőrét,KönyökiJózsef
városifőreáltanodairendestanártbíztukmeg.”60

Justikérésemindazonművészettörténeti,régészetitárgyraésfegyverekrevonatko-
zott,melyekamegyetulajdonábanvoltak.

amúzeummáig legértékesebb tárgyai között szereplő céhemlékek1872nyarán
kerültekagyűjteményekbe.61 némelytárgyatakésőbb1875-benapolgármesteriszék-
benJustit váltógottlMóricválogatottki.avárosi tanácsazőajánlásáravettáthat
pozsonyi céhtől 1872. június 21-én különféle zászlókat és ládákat.62 Mittelhauser
József, aki ebben a pozícióbangottlot váltotta és a pozsonyi céhek további tárgyait
adminisztrálta, további öt céh tárgyi emlékeinek átvételére tett javaslatot. a városi
tanácseztajavaslatot1872.július5-fogadtael.63

amúzeumtöbbjelentőspozsonyiszületésűszemélyiséghagyatékát,illetvetárgyait
is megszerezte. a legjelentősebbek közé tartoztak Rómer Flóris családi ereklyéi és
hagyatékánaktárgyiemlékei.Ezekközöttdokumentumokat,képzőművészetiműveket,
családiemléktárgyakatésmáignemazonosítottrégészetitárgyakattalálhatunk.azún.
Rómer-relikviák is ide tartoztak (kéz- és lábbilincs, jozefstadti börtöncellájának a
modellje). néhány tárgy megszerzésében 1889-ben nemcsak Könyöki Józsefnek,
hanemfiának,alajosnakisfontosszerepevolt(anagyváradrólszármazótintatartó).64

60 aMMb,osb,1.d.TekintetesMegyeibizottmány!(1871.december12.).
61 a megszűnt céhek tárgyai azonban sokkal később is áramlottak a múzeumba. Mosóczy

Károlyözvegyeapozsonyipaszomántosokésselyemkötőkpecsétjét1913-banadományozta
amúzeumnak.Ráegyévreamúzeumnaka csizmadiacéh JozefEhrlingeráltal1826-ban
készítettzászlajátsikerültmegszerezni(egyközelebbrőlnempontosítotttárggyalegyütt).a
múzeum1915-benvásároltamegafazekascéhzászlaját,mely1844-bőlszármazott.aMMb,
3b.d.Múzeumihír;uo.Múzeumihír(1914.március12.);albrechtJános:apozsonyimuze-
um.nyugatmagyarországiHiradó,32.évf.1916.október16.240.sz.2.p.

62 atárgyakabádogos,puskaműves,cinöntő,kesztyűs,sorfőző,szitásokésfazekascéhektől
származtak. amúzeum egy kehely alakú ezüstkancsót is visszavásárolt, mely a pozsonyi
kesztyűsöklegényegyleténekatulajdonátképezte,deaztidőközbentörvényellenesenelad-
ták.akesztyűsök1771-redatált ládájátcsak1904-bentaláltákmegamúzeumpadlásán.
2009és2011közöttrestaurálták.aMMb,osb,1.d.Jegyzőkönyvikivonat(1872.június21.);
Francová–Horňáková–nožička2011,212–216.p.

63 akalaposokcinezettkorsótésoklevelet,afésűsökládát,zászlótésoklevelet,azarany-és
ezüstművesek ládát, ezüstpecsétet és oklevelet, a sarkantyúsok ládát, cinezett kancsót,
zászlótésnagyobbszámúoklevelet,azüvegesekládát,zászlót,pecsétetésrégiokleveleket
adtakát.aMMb,osb,1.d.Jegyzőkönyvikivonat(1872.július5.).

64 Részletesebben Könyöki József: Rómer ereklyéi a pozsonyi városi múzeumban.
PozsonymegyeiKözlöny,2.évf.1889.május12.38.sz.1.p.;Francová2015,119–137.p.;
gaučík2015,146–147.p.
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MáriabasellyMargelikbárónő1886végénfegyvereket,65 grófzichyJenőegyiptomi
régiségeketadományozottamúzeumnak.66 Knauznándorhagyatékából1898-banegy
nagyobb,261tárgybólállógyűjteménykerültamúzeumba.(Francová2008b,17.p.)a
fegyvergyűjteménya19.századvégénlembergernekésRakovszkyistvánnakköszön-
hetőengazdagodott. (Habáň2008,91.p.;Francová2017b.)apozsonyievangélikus
egyház konventje a városbíró TobiasPlanknauert ábrázoló rézkarcot,67 bajzáthgéza
császáriéskirályiezredespedig„egzotikus”keletitárgyakatadományozott.68 amúze-
umezekenkívülmég54darab,avárostörténetéhezkapcsolódótárgyat(uralkodókés
arisztokratákarcképei,grafikákéstérképek),illetve11darab„régiséget”(közelebbről
nemrészletezettőskoriésrómaikorileletek,sőtobszidiánbólkészültnyílhegy)szerzett
meg.69

amúzeumigyűjteményektermészetesenvásárlásokútjánérmékkel,könyvekkelés
festményekkelisgazdagodtak.70

KönyökiJózsefnekoroszlánszerepevoltagyűjteményekmegalapozásánál.Egyrészt
aszentMárton-dómműemlékvédelmiésépítészettörténetidokumentációjasoránfel-
tárt, illetve azonosított régi tárgyakat gyűjtötte be (kovácsoltvas és üvegtárgyak),
(Kálmán1950,37.p.,38.p.;válinéPogány2000,224–225.p.)másrésztaJeszenák-
palotaátépítésesoránelőkerült,másodlagosanfelhasználtgótikusépítészetimarad-
ványokat–amúzeummáigértékestárgyiemlékeit(oszlopfők,talapzatok)–mentette
meg1882körül.71

néhány értékes pozsonyi tárgy, Könyöki és a magisztrátus igyekezete ellenére,
mégiselkallódott.Példáulagrassalkovich-palotahomlokzatánlévőcímernemmaradt
fenn, illetvesorsa ismeretlenvolt.Errőlapalotaakkori tulajdonosa,grófKarácsonyi
Jenő1899-ben tájékoztattaavárost.72 Más tárgyak, ígyaPozsonymegye területéről
(nagyszarva,Récse)származóközépkoriérmékaMagyarnemzetiMúzeumbavándo-
roltak.73

65 aMMb,osb,1.d.448/886(1886.november29.).
66 PozsonymegyeiKözlöny,3.évf.1889.március23.24.sz.1.p.
67 aMMb, osb, 1. d. a pozsonyi ágostai evangélikus hitfelekezeti convent Tekintetes

Elnökségének!(1887.június8.).
68 aMMb,osb,1.d.KönyökiJózseflevelebajzáthgusztávnak(1888.február5.).
69 aMMb,osb,1.d.PorterHugoleveleamagisztrátusnak(1898.október15.),aPorterHugóbuda-

pestilakostólapozsonyivárosimúzeumszámáramegvetttárgyakjegyzéke(1898.október23.).
70 aMMb,osb,1.d.Kivonatavárositanácsüléséről(8903/v.1846/1889;1889.június8.);

vásároltkönyvekjegyéke(1898.november6.);Kivonatavárositanácsüléséről(1891.janu-
ár24.),Kimutatásavár.múzeumrészére1898.évbenvetttárgyakról(1898.december24.).

71 1887-benezekkerültekamúzeumfolyosójára.ortvayTivadarpublikáltaőketaz1895-ben
megjelent várostörténeti monográfiájában. aMMb, osb, 1. d. 73332/ii.2609/87; gaučík
2016,23.p.(78.jegyzet);válinéPogány2000,251.p.

72 aMMb, osb, 1. d. Karácsonyi Jenő levele a városi magisztrátusnak (1899. március 11.,
másolat),TekintetesvárosiTanács!(számnélkül.).

73 anagyszarvai lelet1086érmét,a récsei390-et tartalmazott.aMagyarnemzetiMúzeum
éremtáránakgyarapodása1900,434.p.
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1. táblázat. aPozsonyivárosiMúzeumgyűjteményeinekfejlődése1869–1896között74

a múzeum gyűjteményei között fontos szerepet játszott a céltudatosan fejlesztett
numizmatika,mely1896-banazösszesfond42%-átalkotta.látszatraatörténetiérté-
kű könyvek, kéziratok és képek kisebbmértékben fejlődtek, azonban a vásárlások
kategóriája tartalmazhatottnagyobbszámban ilyen jellegű tárgyakat. a városanyagi
támogatásánakköszönhetően,melyévi150forintrarúgott,avásárolttárgyakszáma
1896-ra jelentősenmegnőtt.77 Könyöki József1896-banamúzeumgyűjteményeinek
azértékét20ezerforintbanhatároztameg.(Könyöki1896,254.p.)

Könyöki,bárérzékelteés1891-bentervezte,hogyazimmártekintélyesésdifferen-
ciáltgyűjteményekkatalógustkívánnak,terveazonbannemvalósultmeg.78 Ennekpon-
tosokátnemismerjük.lehet,hogyakatalógusKönyökitúlterheltségemiattnemszü-
letett meg, hiszen a múzeum összes gondját-baját a vállán cipelte, vagy éppen az
1894-benbekövetkezettcsaláditragédiája–11évesFerenckisfiánakazelvesztése–

74 aMMb,osb,1.d.ausweisüberden[...]dasstadt.archaeol.Museumspro1869(1870.janu-
ár16.);Kimutatásapozsonyivárosimúzeumbanőrzötttárgyakról1889.évvégén;Könyöki
1896,254.p.

75 aforrásbanazérmekettípusokszerintnemcsoportosították,csupánavégösszegvanfeltün-
tetve.

76 Ezakategória1896-ban,tartalmazzagrófzichyJózsefajándékát(72tárgy)ésbáróRöszler
hagyatékát(127tárgy).Könyökihibásvégösszegettüntetfel1896-ban(nem5612,hanem
5602tárgy).

77 aMMb,osb,1.d.3028/v.549/91,11893/v.2221/92,4304/v.527/1897.
78 spitzer Mór: a pozsonyvárosi muzeum katalógusa. nyugatmagyarországi Hiradó, 4. évf.

1891.február13.35.sz.1–2.p.

A gyűjtemények, illetve a tárgybeszerzések 
módjának megnevezése 

1869 1889 1896 

 
Numizmatika 

Aranyérmék 3 7  

234275 
Ezüstérmék 330 600 
Rézérmék 429 1552 

Könyvek 23 74 102 
Kéziratok (régi dokumentumok) 56 82 82 
Képek (olajfestmények, rézmetszetek stb.) 109 225 255 
Céhládák – 54 54 
Cégjelvények – 36 36 
Serlegek és kancsók – 36 36 
Különféle domborművek – 20 35 
A várostól átvett tárgyak 142 187 187 
Adományok 135 929 124976 
Vásárlások – 1066 1231 
Összesen 1227 4868 5609 
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döntötterombaeztatörekvését(egyébkéntazelsőszakszerűkatalógusramégtöbb
mintnégyévtizedetkellettvárni).

aPozsonyivárosiMúzeum20.századelejigyűjteményeinekazelemzésénélkétféle
tárgykategorizálástkellfigyelembevenni.

azegyiketHelmárágostagyűjteményekújraszervezésekoralakítottaki,éslegkésőbb
1905-tőlgyakorlaticélokatkövetett.akoncepcióegyrésztalkalmazkodottafelhalmozott
tárgyianyaghoz,másrészt–kicsitönellentmondásként–tiszteletbentartottaaneméppen
koordináltgyűjteményfejlődést,melya19.századmásodikfelétjellemezte.

aHelmár-féle struktúra Testory Ferenctőlmaradt fenn,1905.március3-ról. Testory
nemvéletlenül hangsúlyoztaaMúzeumokésKönyvtárakországosFőfelügyelőségének
küldöttjelentésében,hogyakatalogizálásszempontjainematudományosalapúmuzeo-
lógiaiirányvonalatkívántákkövetni,hanemfigyelembevettékagyakorlatiszempontokat.
atárgyszavaksegítségévelugyaniskönnyenésgyorsankitudtákkeresniatárgyakat.79

2. táblázat.aPozsonyivárosiMúzeumkatalógusánakszerkezete80

79 Mnlol,K736,8.d.234/1905.
80 uo.

  

 
 

 

 

 

I. Az ősidőktől Kr. u. 
1000-ig 

1. Prehistorikus kor a. Kőkor 
b. Bronzkor 

2. Ókor a. Keleti népek 
b. Görögök 
c. Rómaiak 

3. Népvándorlás stb. Kr. u. 
1000-ig 

 

II. Épületrészek 1. Fémből valók Feliratok, táblák is 
2. Nem fémből valók  

III. Plasztika 1. Díszítmények a. Címerek, díszkút részletek 
és kovácsoltvas nemesfémből 

2. Önálló szoborművek  
3. Véső művészet [Gravure] a. Pecsétnyomók 

b. Pecsétek 
c. Cameo és gemma 
d. Ezeknek lenyomatai 

4. Emlékérmek (Mèdailles)  
5. Keramika 
6. Üveg 
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IV. Festészet 1. Falfestmények  
2. Üvegfestmények 
3. Táblafestmények 
4. Vízfestmények 

V. Sokszorosító 
művészet (Grafika) 

1. Rajzok, metszetek, 
fényképek 

a. Pozsony 
i. Arcképek 
ii. Épületek képei 
iii. Események ábrázolása 
iv. Művészeti és 

iparművészeti tárgyak képei 
v. Látképek 
vi. Címerek, oklevelek 

stb. képekkel 
vii. Terek, utcák látképei 
viii. Viseletek, jelvények 
ix. Metszetek 
x. Térképek, tervrajzok 

b. Pozsony megye 
Magyarország 
Különféle 

c. Művészi rézmetszetek 
2. Játékkártya  
3. Eredeti metszett réztábla 
4. Kéziratok a. Könyvek 

b. Egyes lapok 
5. Nyomtatványok a. Könyvek (Pozsony, 

Magyarország, különféle) 
VI. Zene. Tudomány. 
Iparművészet. Ipar 

1. Hangszerek  

 2. Tudományos műszerek 
 3. Technikai szerek, tárgyak, 

minták 
 4. Iparcikkek, melyek máshol 

nem fordulnak elő 
 5. Hímzések és csipkék 

VIII. Nyilvános élet 1. Igazgatás  
 2. Jogszolgáltatás 
 3. Hadügy és fegyver 

IX. Egyházi élet 1. Egyházi és vallási szerek, 
emlékek stb. 
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amásikkategorizálás,melyalapjánjelendolgozatbanelemzemamúzeumigyűjtemé-
nyeket,a főfelügyelőség–melyátlátható rendszertkívántkiépíteniamagyarországi
múzeumigyűjteményekterén–általszabványosítottformátjelentette.Ezastatisztikai
adatlapamúzeumiőrökévesjelentéseit,aköltségvetést,agyűjteményekadatait,meg-
oszlásukat,amúzeumszemélyzetiéspénzügyiviszonyait,atárgyvásárlásokat,afőfel-
ügyelőségésafenntartóktámogatásait,illetveabiztosításoknagyságáttartalmazta.

Ez az uniformizált adatlap öt nagy kategóriába határolta be a gyűjteményeket:
könyvtár, régészet, néprajz, művészettörténet és természettudomány. az utóbbit a
PozsonyivárosiMúzeum,aTermészettudományiMúzeummeglétemiattnemfejlesz-
tette.81

akönyvtárhétalcsoportraoszlott:könyvek,hírlapok,aprónyomtatványok,térképek,
kéziratok,oklevelekésegyébkönyvtárianyag.arégészetkronológiaiésanyagiszem-
pontokalapjánakövetkezőkbőlállt:őskori, római,középkoriésújabbkori,kegyeleti
tárgyak,érmekéspénztárjegyek.anéprajzigyűjteményamagyarnép,amagyarországi
nemzetiségek,a rokonnépek,akülföldiműveltnépek,valamintakülföldi „primitív”
népektárgyaittartalmazta.aképzőművészetigyűjteményszobrokból,festményekből,
rajzokbólésmetszetekből,fényképekből,valamintiparművészetitárgyakbólszervező-
dött.82

81 albrechtJánosazonban jelzi,hogyamúzeummégis rendelkezett természettudományi tár-
gyakkal (állatok és preparátumaik, növények, ásványok és kőzetek),minden bizonnyal el-
enyészőszámban.Mnlol,K736,13.d.193/1906.

82 lásdpéldáulaMMb,3b.d.62/1913.

X. Kereskedelem és 
forgalom 

1. Céhek, kézművesek ládái, 
jelvényei stb. 

 

 2. Kereskedelem, forgalom, 
közlekedés 

 3. Pénz, pénzjegy, bárca 
XI. Házi és társas élet 1. Házi és gazdasági eszköz, 

holmi, bútor stb. 
 

2. Ruházat, ékszer 
3. Egylet élet 

XII. Kegyeleti és 
hasonló tárgyak 

 

XIII. Etnographiai 
tárgyak, balkáni és 
Európán kívüli 
természetrajzi 
tárgyak, ideiglenesek 
stb. 
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1. grafikon.aPozsonyivárosiMúzeumgyűjteményeinekfejlődése(1905–1916)83

a20.századelejénaművészettörténetigyűjteménykerültafigyelemközpontjába,és
mégharövididőreis,deazonbelülaziparművészet.éppenebbenazesetbenfigyel-
hetőmegafőfelügyelőségbefolyásolóigyekezete.WosinszkiMór1901-benmégagyűj-
teményekáltalánosságbanvett fejlesztését javasolta. (Jelentés1902,33.p.)Kétév
múlva azonban Radisics Jenő, aki a tervezett építkezési munkálatokmiatt érkezett
Pozsonyba,személyesenadottutasításokatiparművészetitárgyakbeszerzésére,mely-
reafőfelügyelőség,kivételesen,2ezerkoronasegélytnyújtott.84

afőfelügyelőségakésőbbiekbenistámogattaamúzeumnagyobbvásárlásait.ilyen
úton kerültek Pozsonyba Johann nepomuk Hummel,85 Fadrusz János86 és Rómer

83 agrafikonadataiafőfelügyelőségésamúzeumstatisztikáibólszármaznak,azonbanakönyv-
gyűjtemény1905–1911közöttiadataihiányoznak,nemmaradtakfenn.apozsonyiak1909-
benés1910-bennemküldtékbeévesjelentéseiketafőfelügyelőségnek,amiazonbantöbb
másmúzeumesetébenisgyakranelőfordult.az1912–1916közöttiidőszakbanakézi-ésa
történetikönyvtáradataiegyüttszerepelnek.Mihalik1911,18.p.,26.p.

84 amúzeumasegélyt,aHelmár-félemunkákmiatt,csak1902-benmerítetteki.Ekkorkerülta
gyűjteménybe 14 darab régi ötvösmunka galvánmásolata. a főfelügyelőség sikeresen járt
közbeapénzügyminisztériumnál,hogyamúzeumapozsonyivárbólésazegykoriharmincad-
vám épületéből tárgyakat mentsen meg. Mnl ol, K 736, név- és Tárgymutatókönyvek,
1902,367,408;uo.név-éstárgymutatókönyvek,1903,288,345,648;uo.név-éstárgy-
mutatókönyvek,1904,909;Jelentés1904,17.p.,56.p.

85 HelmárágostnakésalbrechtJánosnakköszönhető,hogyamúzeummegszerezteHummel
zongorájátWeimarból.a800koronavételárfelétafőfelügyelőségállta,melyavámmentes
behozatalkörüliadminisztratívfeladatokatisellátta.aMMb,3b.d.albrechtJánoslevelezése
JohannHummell-lal;uo.13.d.193/1906;Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyv,1904,
658;uo.név-éstárgymutatókönyv,1905,606,886,1022.
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Flóris87 hagyatékánakfigyelemreméltódarabjai.amúzeumművészettörténetigyűjte-
ményetovábbiadományokésvásárlásokútjángazdagodott.88

a levéltáridokumentumokalapjánegy-egy tárgy ismeretlenösszefüggései jelennek
meg,ésnemcsakazadományokról,hanemavárosipolgárságízlésérőlistanúskodnak.

amúzeum2008-banmegjelentmonográfiájajoggalmutattabeadolfstephanieváros-
modelljét,melyetanyugalmazottcsászáriéskirályikapitány1913-banalkotott.(Francová
2008c,80.p.)avárosamodellt,melyPozsonyMáriaTeréziakorabeliállapotát,konkrétan
az1778-asviszonyokatrögzítette,1912.november4-énrendeltemeg.stephanieprecízés
tiszteletreméltómunkátvégzett,mertavárosierődítményrendszert,avárosszerkezetet,az
elővárosokat,aházakatésatemplomokatlevéltáridokumentumokéstérképekalapján
vizsgálta.amunkávalegyévalattelkészült.amodelltideiglenesenavárosházánállították
ki.amagisztrátusbüszkénjelenthetteki:„Ezen,fáradtsággalésszigorútörténelmialapon
készült,igentanulságosműdicsérialkotójátsvárosunkmindenbarátjánáléslakosánál
általánosmegelégedésrefogtalálni.”89 stephanie1913.december20-ánabrollyTivadar
általmeghívottszűkebbközönségelőttelőadástistartott.90

váratlantárgyvásárlásokisadódtak,melyeknélapolgárságszolidaritásaésbizal-
manyilvánultmegamúzeumirányába.

aPozsonyiKépzőművészetiEgyesület1903.évitavaszitárlatánmutattabeRigele
alajosöregszerzetescíműalkotását,melyet időközbenEduardMajschmegvásárolt.
Helmár ágost 1903. május 6-án kezdeményezte Rigele művének a megvásárlását
Majschtól, aki 200 koronát kért Rigelének,mintegy „elismerésül s buzdításul.”91 az
összegazonbanmeghaladtaamúzeumanyagilehetőségeit.Helmárnyilvánosgyűjtést
indított,melysorán39pozsonyipolgártól205koronátsikerültszerezni.92

1905-benalegjelentősebb,23darabbólállóadománygondignácstompfaiplébá-
nostól ésmagángyűjtőtől került amúzeumba.93 az 1908-as évben Tilgner viktor és
Rigelealajosmunkáivalgazdagodtakagyűjtemények.(Mihalik1909,190.p.)Fadrusz
Terézia 1914 márciusában saját mellszobrát adományozta a múzeumnak, melyet

86 FadruszJános1891-benkészültlázárcíműművétaPozsonyivárosszépítőEgylet1905-ben
300koronáértfoglaltale,végülállamiletétkéntkerültamúzeumba1908-ban.Mnlol,K
736,9.d.289/1905;uo.név-éstárgymutatókönyv,1908,375,645.

87 afőfelügyelőség1909-benRómerFlórisháromolajfestményétéskétrajzátvásároltamega
pozsonyimúzeumnak.Mihalik1910,16.p.;Francová2015,123–124.p.

88 aMMb,3b.d.28651/v.1913,50/1913.
89 aMMb,3b.d.60/1913;apolgármesterhavijelentése.nyugatmagyarországiHiradó,26.évf.

1913.október3.227.sz.2.p.
90 aMMb, 3b. d. 60/1913; Előadás a Mária Terézia-korabeli Pozsony modelljéről.

nyugatmagyarországiHiradó,26.évf.1913.december14.287.sz.5.p.
91 aMMb,3b.d.62/1903,Helmárágostlevele(1903.május6.).
92 aMMb,3b.d.62/1903,adakozásokaRigelealajosalkottamellszobor–avár.muzeumszá-

máravaló–megszerzésére.
93 Mnlol,K736,13.d.193/1906;uo.név-éstárgymutatókönyvek,1906,944.városimuze-

umunk.nyugatmagyarországiHiradó,18.évf.1905.október17.236.sz.2.p.
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bornai győző készített 1907-ben.94 ludwig zsófiától Tilgner alkotása, Wolfgang
amadeusMozartmellszobraisekkorkerültamúzeumba.95

Pozsonyon kívüli tárgyi emlékekkel továbbra is bővültek a gyűjtemények. Reisz
simonpékmesterasomorjaimolnárcéhlevélfejléceineknyomásáraszolgálórézlemezt
ajándékozta,melyassnerpozsonyirézmetszőmunkájavolt.96

zierergézapozsonyifestőművésza16.és19.századbólszármazórajzokatésgra-
fikákat adományozott a múzeumnak, de 1916 októberében váratlanul meghalt.
csákósJózsefmúzeumiőravárosanyagihozzájárulásánakköszönhetőenmégmeg-
szerezteziererpozsonyitematikájúalkotásaitésegyébértékesképeit,köztükagróf
széchenyiistvántábrázolóolajfestménytis.97

a legjelentősebb szerzemények közé tartoztak a város történészének, ortvay
Tivadarnakésanagylokálpatriótának,batkaJánosnakatárgyai.

ortvay,aki1906-tólbudapestenélt,1912.október28.végrendeletévelés1915.
december 17. pótvégrendeletével tizenhárom különféle minőségű és típusú tárgyat
adományozottPozsonyba.Ezekközül a legértékesebb (talán)háromvolt: aranyozott
toll,melyetszületésének60.évfordulójárakapottanyugatmagyarországiHiradószer-
kesztőségétől 1894-ben, édesanyjának, ortvayné Jendrassik Júliának 1888-ban
készültmellszobraFadruszJánostólés1906-ospozsonyidíszpolgárságárólszólóokle-
vele.98

szinténjólfeltérképezhetőbatkaJánoshagyatékánakszerkezeteésatárgyakútja
amúzeumba.

batkaJános1915.augusztus15-énvégrendelkezettrégitárgyairól,melyeketszülő-
városárakívánthagyni.batka1916.február14-énfelkerestebrollyTivadarpolgármes-
tert és Kumlik Tódor helyettes polgármester,Mitterhauser Károly jegyző és Kemény
lajospénztárosjelenlétébenátadott16festményt,7szobrotés„különféleapróságo-
kat”.Feltételülszabta,hogyaszobrokésakisebbtárgyakamúzeumbakerüljenek,de
afestményekideiglenesen,amígapolgármesterihelyiségeketfelnemújítják,aPrímási
palotában,ajegyzőirodájábanhelyezzékel.batkakönyvekből,füzetekbőlészenemű-
vekből,egykb.1500darabbólállógyűjteményétavárosikönyvtárnakadományozta.99

aművészettörténetifond,csákósJózsefáldozatosmunkájánakeredményeképpen
1918-bantöbbértékestárggyalbővült.neiszidlerKárolyegykoriországgyűlésiképvise-
lő hagyatékából két Fadrusz-szobrot és fényképeket szerzettmeg. bednarics Emília
egyedülállóképgyűjteménytajándékozott,éscsákósjavaslatáraamúzeumkezdemé-

94 aMMb,3b.d.19/1914,95/1914,avárosimuzeum1914-ben.
95 aMMb,3b.d.47/1914.
96 aMMb,3c.d.37/1916.
97 aMMb,3c.d.53/1916,54/1916.
98 a tárgyakat és hagyatékának sorsát részletesebben lásdgaučík 2016, 124–125. p. (44.

jegyzet).
99 aMMb,3c.d.brollyTivadar jelentésebatka János tárgyairól (1916. február25.,5843);a

városimúzeum1916.évben.
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nyezteMarastoniJakabésRobertWosakpozsonyitémájúfestményeinekamegvásár-
lását.100

aművészettörténetigyűjteményenbelüliarányokazonbanmásfélévtizedelteltével
sem változtak. a főfelügyelőség igyekezete ellenére az iparművészeti tárgyak száma
nemnövekedett.1916-banmégmindigarajzokésmetszetekalkottákafondtöbbsé-
gét(69%),ellenbenaziparművészetitárgyakszámanagyonalacsonymaradt(11%).

arégészeta19.ésa20.századfordulójánszinténazaránylagjelentősentámoga-
tottgyűjteményekcsoportjábatartozott.afőfelügyelőségrészérőlpéldául1898–1901
között sokkalnagyobbarányú támogatástkapott,mintaz iparművészet.101 Ebbenaz
esetbenazonban,a jelentősnekmondható támogatásellenére, főlegszemélyzetiés
koncepcionálisokokmiatt,nemkerülhetettsorarégészetátgondoltabbfejlesztésére.
Helmár1900-banéppenhogycsakelkezdtea reorganizációsmunkákat,ésKönyöki
utánszámosbefejezetlenfeladatotörökölt,egyebekközöttarégészetitárgyakvásárlá-
sáratervezetttámogatástis.

a régészeti gyűjtemény azonban a Helmár-féle rendezés befejezése után sem
bővült. a főfelügyelőség1902.március29-énéleshangú levélbenkérte számonaz
elmaradást.Kézzelfoghatóeredményeketvárt,annálisinkább,mertPozsonygazdag
volt ilyen tárgyakban,mert nagyobb részükmagánkézben volt. a város határain túli
régészetikutatómunkabizonyultmégkomolyhiányosságnak:„Keresnikellettvolnaa
módotarra,hogya városkörnyékén rendezendő régészeti ásatásokútján járuljona
régiségtárfejlesztéséhez.”102

azéremtáramúzeumlegértékesebbgyűjteményeiközétartozott.amúzeum,vásár-
lásokésadományokútjánfőlegérméket,kisebbmennyiségbenpapíralapúfizetőesz-
közöketszerzett.

Például1907-benalegjelentősebbgyarapodástsimkóvilmosajándéka,50arany-,
ezüst-ésrézérme,valamintscherzaladárésnejegrafanna40ezüst-ésrézérméje
jelentette.ugyanakkoregykülönlegességisamúzeumbakerült,mégpedigaiii.János
györgy szász választófejedelem fiának emlékére 1684-ben kiadott érme. (Mihalik
1908,179. p., 180. p.) aPozsonybankészült érmék rendszeres gyűjtése1908-ban
kezdődött.(Mihalik1909,190.p.;Mihalik1913,30.p.)az1910-benelhunytMichaelis
bélaimpozánséremgyűjteménye,melyet55arany-,94ezüst-ésnagyszámúrézérme
alkotott,1914.május26-ánkerültamúzeumba.Pozsonyonkívülrőlisérkeztekadomá-
nyok. a múzeum például 1912-ben 30 darab zsigmond-kori obulust szerzett
somorjáról. (Mihalik 1913, 30. p.) a legértékesebbek közé sorolhatjuk az osztrák-
Magyar bank alapításának 100. évfordulójára kiadott emlékérmet, melyet a bank
pozsonyifiókjaajándékozott1916novemberében.103

100 aMMb,4.d.3/ii.avárosimúzeumfejlődése1918–1920.években.
101 az államilag segélyezett pozsonyi könyvtárakról és muzeumokról. nyugatmagyarországi

Hiradó,24.évf.1902.május28.120.sz.2.p.;Jelentés1902,33.p.
102 Mnlol,K736,7.d.574/1901.
103 aMMb,3c.d.58/1916.
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anéprajzigyűjteménylassanfejlődött.brollyTivadarkezdeményezésérecsak1911-
benkezdődöttegyszisztematikusabbépítkezés.Ekkorneveztékkiagyűjteményveze-
tőjévésmidzsárgézát,akiaszélesebbPozsony-vidékreterjesztettekianéprajzigyűj-
tést.104 1913-banés1914-benzömmelaszlováketnikaiterületrőlszerzettbe, illetve
vásároltnagyobbszámú,főleghasználatitárgyat.105

akönyvtárkétrészbőlállt:akézikönyvtárbólésatörténetikönyvekgyűjteményé-
ből.106 akönyvtárállományanagymennyiségbengyarapodottajándékokkaléshosszú
távúletétekkel,melyeketafőfelügyelőségbiztosított(lexikonok,szótárak,szakirodalom
stb.).107 amúzeumiőröklényegébenelégrugalmasankezeltékeztakönyvtárat,mert
nemcsakönállóköteteket,hanemfüzeteketésfolyóiratokat,illetveazegyébkategóri-
ábarajzokatésfényképeketisbesoroltak.108

Modernizációskihívásokésújutakkeresése

KönyökiJózsefhalála1900-banmintha–természetesenjelképesen–arégi,hagyomá-
nyosmuzeológiaiszemléletvégétjelentettevolna.Ezazirányultságnemzártakiakülön-
legességekgyűjtésétésprezentálását,dekövetkezetesenigyekezettazegykoripozsonyi
polgáriautonómiakulturális,főképpenépítettörökségénekadokumentálására.

amúzeumújstratégiáiHelmárágostnevéhezfűződtek,aki1900márciusaés1902
közötthangyaszorgalommalszervezteújraésrendezteaneméppenjókondícióbanlévő
gyűjteményeket.Könyökiörökségétnagyonfontosnaktartotta,azonbanelődjéhezkriti-
kusisvolt:„negyvenéve,hogyavárosimúzeumkeletkezettésszorgalmasangyűjtöttek,
devalljukbe,hogy–úgymintsokhelyüttmásutt–elvéstervnélkül.”109

atervbevettmunkákról,azokrészlegeseredményeirőlazonbannemvolttájékoz-
tatvaaMúzeumokésKönyvtárakországosFőfelügyelősége,melynekazisgyanússá

104 Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1911,664,998.
105 Mihalik1914,61.p.;aMMb,3b.d.60/1914.
106 albrechtJános:apozsonyimuzeum.nyugatmagyarországiHiradó,32.évf.1916.október

16.240.sz.2.p.
107 aMMb,3b.d.54/1913,62/1913;uo.3c.d.712/1916.
108 Mnlol,K736,13.d.193/1906.
109 Helmárágost:apozsonyvárosimuzeumjövője.nyugatmagyarországiHiradó,15.évf.1902.

március29.73.sz.1.p.Helmármegörökítettemunkájánakazeredményeitis.1900már-
ciusátólnapihétvagymégtöbbóránkeresztülrendezteagyűjteményeket,csupánanyári
hónapokbandiktáltmagánakkönnyebbtempót.Távolabbiprogramjátakövetkezőképpen
határoztameg:„Mégvagy300éremésbankjegyátvizsgálásaésleltározása,2.Közel1000
képnekleírásaésleltározása,3.sokszáznyomtatványnakéskéziratnakátvizsgálása,4.
Körülbelül50céhládatartalmánakátvizsgálásaésleltározása,5.akézikönyvtárleltározá-
sa,6.azeddigmegnemhatározotttárgyakmeghatározása,7.amárfelállítotttárgyakpon-
tosabbmeghatározása,mertúgylátom,igennagyazoknakatárgyaknakaszáma,melyekre
csakúgyrávanmondva,hogyezvagyaz,hogyebbőlvagyabbólakorbólvaló,8.acédula-
katalógusbefejezése,9.aduplumoknakjegyzékbefoglalása,10.akiselejtezendőtárgyak
összeírása.”
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vált,hogyaPozsonyivárosiMúzeumrendelkezésérebocsátotttámogatásoknemlet-
tekkimerítve.

Hampel József ezért 1902 októberében élesen bírálta a múzeum új vezetését.
Felróttaazelégtelenkommunikációtésazévvégijelentésekelmaradását.Rosszfényt
vetettamúzeumra,hogyHampel1903.augusztus6-ánnemtudottbejutniamúzeum-
ba,mertazzárvavolt.Már-márhanyatlástésKönyökiJózseförökségénekazelherdá-
lásátvizionálta.(Pozsonyimúzeum1903,92.p.)

akomolykonfliktussalfenyegetőügybennemmáskeltamúzeumésHelmárvédel-
mére,mintamúzeumibizottságtagja,azországosanismerttörténész,ortvayTivadar.
szakmaitekintélyévelmegvédteHelmártésamúzeumbanfolyóreorganizációsmun-
kát,melysoránprecízleltározáséskatalogizálásvalósultmeg.Mindezeketnemtekin-
tetteolyanlépéseknek,melyekKönyökiéletefőművének,aszéleskörbenismertés
elismertPozsonyivárosiMúzeumnakazeszmeialapjaitástákvolnaalá,ésnetalántán
KönyökiJózseförökségétazutódainembecsültékvolnameg:„az,hogyboldogultKö-
nyökiJózsefhalálávalamúzeumdolgamegakadtvolna,valótlanállítás.Ellenkezőleg
inkábbisazáll,hogyamúzeumügyenagyonelőrehaladt.HogyénKönyökiről,avárosi
múzeumnakmondhatniszellemimegteremtőjérőlésévekhosszúsoránátbuzgógon-
dozójárólcsakalegnagyobbelismerésselszólhatok,világos,denemvélekemlékének
azzalárthatni,haahangoztatottváddalszembenkiemelem,hogyKönyökihalálaótaa
városimúzeumegészenátalakult s célszerűbben, áttekinthetőbben lett rendezve. a
múzeumotújból kellett rendezni,mert a tárgyakannyira felszaporodtak volt, hogya
helyiségszűkösvoltatekintetéből,asokszorosduplikátumokatelkelletttávolítani,sa
helyükreazújonszerzetttárgyakathozni.”110

Helmárreakciójaváratottmagára,csak1902.december5-éntetteközzényíltleve-
lét az archaeologiai értesítő hasábjain. a tényekkel érvelt. Körülbelül 3700 tárgyat
helyezett át a múzeumon belül, és 3000-et cédulával és számmal jelölt meg; 100
pecsétnyomótazonosított,2000tárgyértékéthatároztamegéskörülbelül1500kata-
lóguskártyátírt.akatalógusbafelvett500darabérmet,további500-at,melyekköny-
nyebbenazonosíthatóakvoltak,TestoryFerencsegédőrhatározottmeg.azérmekésa
pecsétekspeciális,csakezekreacélokraszolgálóújszekrényekbekerültek.összesen
13szekrénytcsináltatottés5régebbitmegjavíttatott.anehezebbtárgyakatnapszá-
mossegítségévelhelyezteát.akatolikusfőgimnáziumigazgatója,PolikeitKároly„szí-
vességből”rendezteaprehistorikusésókoritárgyakat,melyeketkét-háromgimnáziumi
diákkatalogizált.Helmárhangsúlyozta,hogyezeketamunkákat,tisztánentuziazmus-
tólvezérelveingyenvégezte.(Pozsonyimúzeum1903,93.p.)

anagylendületazonbanminthaalábbhagyottvolna.néhányévelteltévelnyilvánva-
lóvávált,hogybárHelmárigyekezettmodernizálniagyűjteményeket,amúzeumgyűj-
teménygyarapításipolitikájánakamegváltoztatásáraezkevésvolt.avárosimagisztrá-
tus megnyerése a terv érdekében sikertelen maradhatott. Miután a Pozsonyi
városszépítő Egylet 1907-ben, már nyugdíjasként, ismét múzeumi őrré választotta,

110 ortvayTivadar:suumcuique.nyugatmagyarországiHiradó,15.évf.1902.október31.251.
sz.1.p.HampelJózsefabizalmathelyreállítandó,gyorsanközölteortvaycikkétis.Pozsonyi
múzeum1903,93–94.p.
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kicsitmegtörvekonstatálta:„atöbbiadomány jelentéktelen, inkábbkuriozitum,mint
régiség.”(Mihalik1908,179.p.)

amásikoldalonHelmármunkásságánakagyümölcseimégisbeértek,hiszenaláto-
gatókszáma1903-tólnövekedettés1906-banért el a legnagyobbszámot13ezer
látogatóval. Ez az irány egészen az első világháború kitöréséig megmaradt.111 Ez is
jelezte, hogy a Pozsonyi városiMúzeumamagyarmúzeumügy egyik legjelentősebb
regionálisalkotóeleménekszámított.

2. grafikon.aPozsonyivárosiMúzeumlátogatottsága1873–1917között112

Keretéstartalom:apozsonyimúzeumiviták

a20.századkezdeténapozsonyiértelmiségikörökbenélénkvita tárgyátképeztea
városimúzeumtovábbi irányultsága, infrastruktúrájánakmodernizálása,különöskép-
penegyönállószékhely,egymúzeumipalotafelépítése.Ezekkelszorosanösszefüggött
amuzeálisgyűjteményekfejlesztéseésaraktározásigondokmegoldása.Ebbenadis-
kurzusbanalegfontosabbvéleményformálókHelmárágostésortvayTivadarvoltak.

111 amúzeumlátogatóit,azoktársadalmistátusátakövetkezőtanulmányombanvizsgáltam:
gaučík2017.

112 agrafikonforrásai:aMMb,3b.d.21/1913,62/1913,95/1914,uo.3c.d.2/1916;das
stadtmuseumimJahre1915.Pressburgerzeitung,153.évf.1916.január23.22.sz.4.p.;
dasstadtmuseumimJahre1917.Pressburgerzeitung,155.évf.1918.február15.45.sz.
2.p.; Jelentés1904,56.p.;schönherr1906,80.p.;Mihalik1907,89.p.;Mihalik1909,
181.p.
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Helmár1902márciusábantetteközzé„memorandumát.”cikkébenavárosimúze-
umhelyzetétaTermészettudományiMúzeumévalegyüttelemezteésavárosimúzeumi
hálózat újraszervezésére tett figyelemre méltó kísérletet. Felvetette a szakosodott
múzeumok létrehozásánakgondolatát is.a város ipari jellegére reflektálva javasolta
egyiparmúzeumalapítását.nagyonjólérzékelteamagyarországimúzeumügybenzajló
folyamatokat:azállamésbizonyosfokigamegyéknélkülnemlehetlétrehozniregioná-
lisjellegűmúzeumokat,melyek–amegyeikeretekettúllépve–tudományos-kulturális
központokkéntisműködhetnek.Kritikusanjegyeztemeg,hogyéppenanyugat-magyar-
országi régióban (ez alatt a Pozsonytól északra elterülő területet, a vág völgyét és
annakszélesebbkörnyékétértette)lehetettvolnaegyilyentípusúregionálismúzeum.
Ennekhiányábankerültekugyaniskülföldreerrőlavidékrőlahagyományoskézműipar
termékei(fazekasság,hímzésekéscsipkézés).113

anémetésosztrákmúzeumokat jól ismerőHelmárszélesebbösszefüggésekben
elemezteaPozsonyivárosiMúzeumot.szerinteanémetésosztrákvárosfejlődéssel
szembenamagyarországivárosiasodásmegkésettvolt.Ennekkövetkeztébengazda-
ságilagéskulturálisankevésbéfejlettvárosokjötteklétre,vékonyabbmecénásiréteg-
gel.Pozsonybanemiattnemalakultmegegykomolyabbrégiótörténetimúzeum.aváro-
simúzeumrapedigamuzeálistevékenységekkésőiszakosodásaésarculatánakkicsit
homályosvoltanyomtaráabélyeget.gondolatmeneteburkoltanbíráltaarégi,Könyöki-
félemúzeumirányításigyakorlatotésavárosvezetésmúzeumfelfogásátis:

„országunksajátospolitikai fejlődéseközbennemkeletkezteksűrűnolypolitikai
központok,melyekszázadokraterjedő,nagyobbszabásúpolitikaiszereplésüknélfogva
egyszersmind kulturális központokká válhattak volna […] nálunk a vidéki városok
hasonlófejlődéséneklegfeljebbcsakcsíráitlátjuk:példaráKolozsvárésnagyszeben.
Ha Pozsony valamely kisebb országnak vagy valamely provinciának fővárosa volna,
akkorittmagátólolymúzeumkeletkezettvolna,mintanémetbirodalomkisebborszá-
gainakvagyausztriatartományainakfővárosaiban.Ezekamúzeumokáltalánosisme-
reteket terjesztő intézetek; gyűjteményeik felkarolják a tudományok,művészetek és
más emberi foglalkozásokmindenféle ágait. a nevezett országok vidéki városaiban
pedighelyi érdekű, történelmimúzeumokatalapítottak,melyekegy-egy városnakés
szűkebbkörnyékénekmúltjáttükrözikvissza.

Pozsonynak,mintvidékivárosnakazlettvolnaafeladata,hogyilyenlokálistörté-
nelmimúzeumotteremtsen–ésennekafeladatnakmegisfelelhetettvolna.amúze-
umok lelkes alapítói, támogatói és volt őre azonban ösztönszerűleg érezték, hogy
Pozsonytetérenmásszélesebbkörűszerepisilleti,sígytörtént,hogytisztánvárosi
történelmimúzeumhelyettáltalánosismereteketterjesztőmúzeumkeletkezett.ilyen
múzeumnakhelyesésszakszerűfejlesztéseazonbanfelülmúltaavárosnakésamúze-
umpártolóinakerejét,ésennekkövetkeztébenvanmostmúzeumunk,melysemaz
egyik,semamásikfeladatnaknemfelelmegteljesen.[M]intáltalánosismereteketter-
jesztőmúzeumnagyon tökéletlenés szegény,mint városi történelmimúzeumpedig

113 Helmárágost:apozsonyvárosimuzeumjövője.nyugatmagyarországiHiradó,15.évf.1902.
március 29. 73. sz. 1. p.; Helmár, august: unsere sädtisches Museums. Pressburger
zeitung,139.évf.1902.március29.87.sz.1–2.p.
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nemrendelkezikannyihelyiséggel,hogyazösszesrendelkezésreállópozsonyiemléke-
ketiskellőenésméltómódonellehetnehelyezniafontosabbáltalánosérdekűtárgyak
mellett,éspedigannálkevésbé,minthogyazösszespozsonyiemlékekamostanihelyi-
ségbenakkorsemférnénekel,haanempozsonyitárgyakatelistávolítanók.”114

Helmárkonkrétjavaslatotfogalmazottmegavárosimúzeumihálózatátszervezésé-
re.avárosnakhatékonyabbantámogatniakellettvolnaavárosiésatermészettudomá-
nyimúzeumot,és lehetőségeihezmérten résztkellettvolnavennieegy regionálisés
egyiparmúzeumalapításában.aPozsonyivárosiMúzeumtárgyait,melyeknemálltak
kapcsolatbanavárostörténetével,emúzeumoknakajánlottákvolnafel.115 Mindkétúj
múzeumszékhelyétaz1772–1773-banemeltmagtárban (schüttkasten, granárium)
képzelteel,melyneksorsárólmár1901-tőlvitafolytavárosisajtóban.116

csakezekutánkövetkezettvolnaavárosimúzeumvárostörténetimúzeummávaló
fejlesztése.számoskülföldipéldát(antwerpen,Haarlem,nürnberg)felsorakoztatvaa
régivárosházaelőnyeireéseffektívkihasználásrafektetteahangsúlyt(atörténetimúlt
jelképe,reprezentatívhelyiségek).117

ortvay Tivadar, aki 1902. július 17-én nyári szabadságáról, a németországi
Tutzingbóljegyeztecikkét,szinténnagyteretszenteltaPozsonyivárosiMúzeumhely-
zetének.Helmárhozhasonlóanszélesebbperspektívábólelemezteafejlesztésmódja-
it. Úgy látta, hogy a pozsonyi múzeum ugyan nem versenyezhet a kiállított tárgyak
mennyiségét tekintve például amünchenivel, azonban tematikákban és kronológiai
szempontbóljobbandokumentáljaazegyestörténelmikorszakokat.Kiemelte,hogya
pozsonyiak gyűjteményei szorosabbankapcsolódnaka város és környékének termé-
szetrajzáhozésművészettörténetéhez,ezért„kerekebbegészetképez,összefüggőbb
áttekintéstnyújt,teháttájékoztatóbbéstanulságosabb”.118 gyorsanazonbanhozzáfűz-
te: ezmég nem jelenti azt, hogy a pozsonyi múzeum kulturális nívó szempontjából
magasabbanállnaamüncheninél,melytágaséskényelmesépülettelbírésazújszer-
zeményeketgondnélkülelhelyezi,emellettMünchendifferenciáltmúzeumihálózatá-
nakarésze.

a németországi példa említése arra szolgált, hogyortvay felhívja a városvezetők
figyelmétazújmúzeumiszékházszükségességéreésaraktározásigondokmegoldá-
sára.aPozsonyivárosiMúzeumcsakígykerülhetett„akorszínvonalára”,éscsakez

114 Helmárágost:apozsonyvárosimuzeumjövője.nyugatmagyarországiHiradó,15.évf.1902.
március29.73.sz.1.p.

115 uo.
116 aschüttkastenügye.nyugatmagyarországiHiradó,14.évf.1901.május4.102. sz.2.p.;

Helmáraugust:derschüttkasten.PressburgerPresse,6.évf.1903.április13.272.sz.2.p.
117 Helmárágost:apozsonyvárosimuzeumjövője.nyugatmagyarországiHiradó,15.évf.1902.

március29.73.sz.1.p.FőlegHelmáragitációjánakköszönhetőensikerültelkerülniamag-
tárlebontását,ésúgytűnt,hogyapozsonyimúzeumihálózatmodernizációjánakútjában
nemállsemmiféleakadály.Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1903,292,688;
buday2015.

118 ortvay Tivadar: a városimuzeum.nyugatmagyarországiHiradó,15. évf.1902. július19.
164.sz.1–2.p.
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biztosíthattaavároskultúrájánakbel-éskülföldiismertségétéselismerését:„avárosi
múzeummindenműveltidegenlátogatószemébenazatükör,melybenavároskultu-
rálisésszellemiállapotatükröződikvissza.nemavárosinyáriszínkör,semavárosi
egyébmulatóhelyek[…]képezikavárosszelleminívójánakhévmérőjét,hanemakul-
turálisintézmények.Ezekérdekébeninkábbkelláldozatokathozni,minttisztánatár-
sadalmiéletkényelmeinekfejlesztésére.”nemkerültemegazévtizedekótaáldatlan
helyzetbenleledzőTermészettudományiMúzeumotsem.értékesgyűjteményei–meg-
felelőépülethíján–veszélyeztetvevoltak,némelytárgyatamegsemmisülésfenyege-
tett.Ezazállapotavárosraisrosszfénytvetett.119

a pozsonyi múzeumi diskurzusra gyorsan felfigyelt a Múzeumok és Könyvtárak
országosFőfelügyelősége,amelymár1900-tólkezdeményezteújmúzeumiépületek
létrehozását, illetvearégebbiekátalakításátakorviszonyainakmegfelelően.afőfel-
ügyelőségmárekkor számoltapozsonyimúzeumi székházzal (Pozsonyonkívülmég
alsókubinban,Keszthelyen,Miskolcon,Poprádon,szombathelyenésversecentervez-
tekújépületeket).(Jelentés1904,84.p.)

a főfelügyelőség koncepciója alapvetően eltért Helmárétól és ortvayétól, hiszen
csakaPozsonyivárosiMúzeumfejlesztésévelszámoltak.Elsősorbanakiállításiésrak-
tározásiproblémákmegoldásáratörekedett.Egyregionálisjellegűmúzeumlétrehozá-
sánakagondolatátazonbannemtámogatta.120

aPozsonyivárosiMúzeummúzeumibizottságaazelőrelépéstatárgyakátadásá-
banláttaegyúj,regionálismúzeumnak.azzalérveltek,hogytöbbezerretehetőazon
tárgyakszáma,melyeksemmifélekapcsolatbannemállnakPozsonytörténetével,és
egyébkéntiskikelleneőketválogatniagyűjteményekből.atulajdonképpenipozsonyi
tárgyaknak pedig csak kisebbik hányada szerepelhet az állandó kiállításon. a régi
városházát,műemlékként,továbbraismegfelelőszékhelynektartották,ésnemtámo-
gattákannakbővítését.Koncepciójukatcsehországipéldákkal(Prága,Troppau)isalá-
támasztották,aholavárosiésregionálismúzeumokproblémáknélkülléteztekegymás
mellett,sőtegymástkiegészítveműködtek.121

amúzeumibizottságésHelmárterveminthaegyidőremegegyezettvolnaaváros
elképzelésével,hiszenmár1903-bannyilvánvalóvolt,hogyújmúzeumiépületrenincs
kilátás.amagisztrátusazaddigavárosbankülönbözőhelyekenszétszórthivatalaita
Prímásipalotábantervezteösszevonni.122

avárosiképviselő-testületkezdetbennyitottnaklátszottamúzeumimizériákkeze-
lése irányában,ugyanis1903áprilisábanelfogadtaMelczerzsigmondépítész tervét

119 uo.
120 apozsonyimuzeumjövője.nyugatmagyarországiHiradó,16.évf.1903.március1.49.sz.

2–3.p.
121 uo.
122 [aprimáspalotavárosházicélokra].nyugatmagyarországiHiradó,16.évf.1903.március1.

49.sz.3.p.
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egymúzeumiszékházról.(buday2015.)az1903.június2.határozataazonbanmára
magtármúzeumicélokravalóadaptálásárólszólt.123

Hosszabbszünetután,1903szeptemberében,Helmárágosttettleazasztalraegy
átfogóbb,egybenambiciózustervet,anyugatmagyarországiMúzeumegyesületlétreho-
zását.Ezakiérleltkoncepcióújlendületetkívántadniegyrésztazinfrastrukturálisfej-
lesztéseknek(önállóépületamúzeumnakésakönyvtárnak),másrésztakorábbanfel-
vetettregionálisközponteszméjét–aPozsonyivárosiMúzeumegyfajtatranszformáci-
óját – igyekezett elhinteni a közvélemény körében. Helmár munkatársaival, Kumlik
Emilpolgármester-helyettesselésortvayTivadarralegyütt1903.szeptember9-éntette
közzéanyugatmagyarországiMúzeumegyesületalapításáravonatkozófelhívását.

Minthaszületőfélébenlettvolnaaregionálismúzeum.KezdetbenPozsonyvárosa
ésafőfelügyelőségistámogattaazegyesületgondolatát.aváros100ezerkoronátés
telket,a főfelügyelőség140ezerkoronát ígértazépítkezésimunkálatokra.Úgytűnt,
hogyazegyesületanyagialapja is rendelkezésreáll,mertaz inaktívPozsonyMegyei
KözművelődésiEgyesület–mindenbizonnyalortvayajánlására–anéhányezerkoro-
nárarúgóvagyonátazegyesületnekszánta.

azalapítókszerintazegyesülethiánypótlófeladatokatlátottvolnaelPozsonytudo-
mányoséskulturáliséletében,ésaPozsonyivárosiMúzeumotishathatósansegítette
volna.Errevéleményükszerintazértvoltszükség,mertalakosságszámarányátvizs-
gálva Pozsony megye (de vele együtt győr, Moson, Komárom, nyitra és Trencsén),
szembenazalföldimegyékkel(bács-bodrog,csongrád,Jász-nagykun-szolnok,békés
éscsanád)mindamúzeumicélokanyagitámogatása,mindamúzeumipártolótagok
tekintetében lemaradt.a szélesebb régiókban tevékenymuzeálisegyesületek ishiá-
nyoztakPozsonymegyében(HelmárékakassaiFelső-magyarországiMúzeumegyletre
ésatemesváriszékhelyűdél-magyarországiMúzeumegyesületrehivatkoztak).

az egyesület nem titkoltan a Pozsonyi városi Múzeum háttérintézményeként is
működött volna, egyben tudományos és muzeális feladatokat kívánt betölteni:
„Mindnyájukatpedigarrakérjük,támogassákazegyesületnekműködéséttudományos
munkálkodás,tárgyakgyűjtése,érdekestárgyakamúzeumbanvaló–letétként–kiál-
lításaésvégreazáltal,hogyesetlegesásatásokésbúvárlatokalkalmávalazegyesület
küldötteinekkezérejárjanak.Mennyikincsettalálhatatermészet-,régiség-ésatörté-
netbúváranyugati megyékben.demindeztrendszeresenkeresni,gyűjteniéstudomá-
nyosan feldolgozni iskell; csakakkor [válhat]hasznáraaműveltségnek,akulturális
haladásnak.”124

Helmárék az aláírásgyűjtések során megszólították az egyházak, a város és a
megyeképviselőit,azarisztokráciátésapolgárságot,ahelyiéskörnyékbeli tudomá-
nyos-kulturális élet prominens képviselőit, illetve a helyi pénzintézeteket. a felhívás

123 Helmárágost:városimuzeumésvárosikönyvtár-épület.nyugatmagyarországiHiradó,16.
évf.1903.október27.244.sz.1–2.p.

124 Felhivásapozsonyivárosimuzeuméskönyvtárérdekében.nyugatmagyarországiHiradó,
16.évf.1903.szeptember24.216.sz.2–3.p.
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élénkfogadtatásratalált.a16alapítótagmellett81-enléptekbeazegyesületbe.125 az
alaptőketekintélyes8465koronátszámlált.126

azigencsakáltalánosságbanmegfogalmazottregionálismúzeumterve,egyáltalán
egy szakosodott múzeumi hálózat kialakítása, másokat, nem éppen a tudományos
világbóljöttszemélyeketisinspirált.aszéleskörbenismertagrárszakember,aPozsony
vármegyeigazdasági Egyesület titkára,Horváth Jenő fogalmazottmegegymarkáns
véleményt, illetve vázolt egy – Helmárék számára minden bizonnyal meglepő – új
múzeumitervet.Horváthegymezőgazdaságimúzeumgondolatátvetettefel.vázoltaaz
eddigtett lépéseitezügybenésmeglebegtetteazországosMezőgazdaságiMúzeum
lehetséges részvételét is a pozsonyi mezőgazdasági múzeum alapításában. nem
beszéltalevegőbe,hiszenaz1902-esii.megyeimezőgazdaságikiállításegyikszerve-
zőjekéntjórálátásavoltalehetségestárgyakra.127

Helmárésortvayreakciójátnemismerjük,de1903októberébenmármásgondok
foglalkoztattákőket.amagtárkérdésében,ésígyazújmúzeumiépületügyébenisradi-
kális,neméppenpozitívfordulatkövetkezettbe:avárosvezetésemindjobbanalebon-
tásafeléhajlott.

avárosimagisztrátus1903.szeptember1-jénkétbizottságot,egyműszakitésegy
múzeumi-könyvtárit állított fel a magtár átalakítása ügyében. gyorsan nyilvánvalóvá
váltakétbizottságegymástóldiametrálisaneltérőálláspontja.

azortvayTivadar,Helmárágost,FeiglerFerenc,KumlikEmilésMerglödönalkotta
múzeumi-könyvtáribizottságamagtármegőrzéseésmúzeumi,illetvekönyvtáricélokra
valóátalakításamelletttörtlándzsát.számításaikszerintazátépítés277ezerkoroná-
bakerültvolnaésnemterheltevolnamegavárosiköltségvetést.Ellenbenegyteljesen
új épület 600 ezer koronát emésztett volna fel. abban az esetben, ha a város egy
modern,példáulareichenbergi,münchenivagyazürichimúzeumiszékházakmintájá-
rakészültépületbengondolkodottvolna,annakköltségei1–1,5milliókoronáttettek
volnaki.

a műszaki bizottságban a helyi építészek és építési vállalkozók képviseltették
magukat.amagtárátépítésétsokkalnagyobbösszegre,366ezerkoronáraszámolták
ki,sőtanemvártakadályokmiatteznövekedhetettis.aprioriamagtármegtartása
ellenvoltak.

amúzeumi-könyvtáribizottság,melyvitattaamásikbizottságszámításait,számba
vetteaPrímásipalotaátalakításánaka lehetőségét is.Ezazonbancsakegyelterelő
manővervolt,hogymégjobbanhangsúlyozzákamagtárelőnyeit.számításaikszerinta

125 aMMb,3b.d.Jelentkezésiíveka–R;Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1903,
502; Felhivás a pozsonyi városi muzeum és könyvtár érdekében. nyugatmagyarországi
Hiradó,16.évf.1903.szeptember24.216.sz.2–3.p.;Helmár,august:stadtmuseumund
stadtbibliothek.Pressburgerzeitung,140.évf.1903.október27.293.sz.2–3.p.;Jelentés
1904,56.p.

126 Helmárágost:apozsonyivárosimuzeumőrjelentése.nyugatmagyarországiHiradó,17.évf.
1904.május7.105.sz.2.p.

127 HorváthJenő:apozsonyimuzeumkérdéséhez.nyugatmagyarországiHiradó,16.évf.1903.
október3.234.sz.1–2.p.
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Prímási palota csupán2ezerm2 kihasználható felületetnyújtott, ellenbenamagtár
3150m2-t.az irodákszámáraistöbbhely lettvolnaamagtárban,mintapalotában.
végülisaMelczer-féleépítészetitervfelhasználásátjavasolták,azzalérvelve,hogyazt
afőfelügyelőségistámogatja.

Helmárazonbanérzékelveazépítészetilobbinövekvőbefolyásátésaterveikelleni
összehangolttámadásokat,bizonyosfokúcsalódottságában,keserűen,máregynega-
tív forgatókönyvet is kilátásbahelyezett: „Engedjemeg a t. közönség, hogy ehhez a
hivatalos tájékoztatáshozhozzá fűzzekmégnéhány, a személyemre vonatkozó szót.
Midőnfelkértek,hogyvegyemátamúzeumvezetését,szülővárosoméshazámiránti
szeretetbőlindíttatvaelhatároztam,hogyhosszabbidőrelemondvakedvenctanulmá-
nyaimról,feláldozomidőmet,erőmet,felhasználomtapasztalataimatéstehetségemet
két nemes cél elérésére: Pozsony rangjáhozméltó és égető szükségessé vált nagy
múzeum és nyugat-magyarországi múzeum-egyesület alapítására. Ha megbukik az
egyikkelegyüttamásik is, időmfeletthajlamaimszerintújraszabadonrendelkezhe-
tem,minthogyamostani,zsúfolásigmegteltmúzeummárcsakrövididőreadmunkát.
nemfogokelkeseredvevisszatekinteniaharcidejére.nem!Többnemesszívűjóindu-
latot, őszinte lelkesedést tapasztaltam s láttam,mint vártam volna, különösen ama
osztályokkörében,melyekvárosunkbanilyenkérdésekeldöntésénélnemjutnakszó-
hoz.azonkívülalegkiválóbbszakemberekéselőkelőjelleműországostekintélyeklel-
kesenpártoltákeszmémet.avisszapillantáserreaszívbőlfakadóőszintelelkesedésre
éspártolásramindenkorörömmel fogeltölteni.Ha javaslataim, terveimmegbuknak,
sajnálni,szívbőlsajnálnicsakazt fogom,hogyahelybelidöntőkörökelmulasztottak
egykedvezőalkalmatavárosfelvirágoztatására.”128

avárosiképviselő-testületHelmáréstársaiagitációjaellenére,afőfelügyelőség,a
budapestiéskülföldiszakemberektiltakozásaellenére1903.november11-éndöntött
amagtár lebontásáról,miközbennemnyújtott alternatívát amúzeumésa könyvtár
részére.129

avárosamagtárralkapcsolatbanvalójábanegyévalattkételtérődöntésthozott,
ésezzelszintelesöpörteamúzeumihálózatátszervezéséretettkorábbiszakmaijavas-
latokat.130 avárosihonatyáknemvéletlenül,akedélyekbizonyos fokú lecsillapodása
után, csak 1904márciusában határoztak a Prímási palota múzeumi (és könyvtári)

128 Helmárágost:városimuzeumésvárosikönyvtár-épület.nyugatmagyarországiHiradó,16.
évf.1903.október27.244.sz.1–2.p.

129 Helmár a barokk művészet szakértőjével, cornelius gurlitt-tal és az osztrák építésszel,
camillsittévelisfelvetteakapcsolatot.amagtármegőrzésemellettálltkikétpozsonyiszü-
letésűszemélyiségis,aszobrászFadruszJánosésazíróKozmaandor.[Helmárágost].a
pozsonyivárosimuzeumőrjelentése.nyugatmagyarországiHiradó,17.évf.1904.május7.
105.sz.2–3.p.;[Helmár,august]MusealberichtüberdasJahr1903.Pressburgerzeitung,
141.évf.1904.május6.126.sz.2.p.

130 Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1903,474,485,520,582,596,632.
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célokra való átalakításáról.131 Mindezek tükrében nem volt véletlen Helmár ágost
lemondásaamúzeumiőrifunkcióról1904októberében.132

afőfelügyelőségazonbannemadtafel.azújlobbizást,apozsonyikulturálisintéz-
ményekközpontosításavégett,1905.július15-énkezdte.Pozsonynakjelezte,hogya
Prímásipalotátalkalmasnakvéliavárosimúzeuméskönyvtárelhelyezésére,azonban
saját építészeti és műszaki megoldásokkal, illetve költségvetéssel rukkolt elő.
Mindezekmellett40ezerkoronasegélytnyújtottvolnaakönyvtárraéstovábbi25ezret
azegyébépítkezésiköltségekre.avárosugyanakkorengedélytkapottvolnaaz1903-
asdotációmerítésére,mégpedig100ezerkoronanagyságban.afőfelügyelőségköte-
leztevolnamagátarra is,hogyazállamiköltségvetésbenkeresztülviszi10éves idő-
szakraévi100ezerkoronasegélyelfogadását.végeredményébenafőfelügyelőséga
rekonstrukcióra265ezerkoronátnyújtottvolna.avárosnakakiadások25%-átkellett
volnaállnia.

Ebbenakonstrukcióbanarégivárosházánakcsupánmellékesfunkciójalettvolna,
aholkizárólagavárosiélet tárgyiemlékeitállítottákvolnaki.aPrímásipalotabelső
terének a kihasználhatóságát 3  676,21m2-ben határoztákmeg (valamilyenmódon
Helmárék1903októberiérveléséhezképestmégistaláltaktöbbhelyet).

aföldszintenazirodákatésesetlegakőtárathelyeztékvolnael.azemeletközadott
volnaotthontakönyvtárnak,egyébirodáknak,kutatóteremnekésaruhatárnak.azelső
emeletrearégészeti,művészet-ésipartörténeti,illetveanéprajzigyűjteményekkerül-
tekvolna.amásodikemeletrealaboratóriumokatésaraktárakattervezték.133

az 1904 végétől elhallgatott Helmár is aktivizálódott. 1905. október 29-én tette
közzéjavaslatátarégivárosháza,aPrímásiésazapponyi-palotaátfogórekonstrukció-
jára.alaposterveafőfelügyelőséggondolatmenetétkövette,deimmáravárosihivata-
lokelhelyezéséreisgondolt.134

adolgokminthaelőrelendültekvolnaéskialakulófélbenlettvolnavalamilyenközös
akarat.afőfelügyelőségáltalkiküldöttbizottság,schulekFrigyesésMölleristvánépí-
tészekkelegyütt1905.november16-ánmértefelaPrímásipalotátésszűkebbkörnyé-
két.Hangsúlyoztákapalotaépítészetiegységénekamegóvását.arégivárosházaésaz
apponyi-palotaösszekötésétjavasolták,deépítészetiegységükmegőrzésemellett.135

a városi képviselő-testület1906.március5.4701/v. számúhatározataazonban
egyáltalánnemvette figyelembe semazelőzetes szóbeli egyeztetésekeredményeit,
sema főfelügyelőségajánlásait,de főképpenamúzeumérdekeit.avárosaPrímási
palotátugyanígéreteszerintamúzeumnakésakönyvtárnakszánta,denémelyvárosi
hivatalt is ott helyezett volna el. Ez a lépés, amúzeumés a könyvtár helyiségeinek

131 Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1904,803;Jelentés1905,55.p.
132 Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1904,684.
133 Mnlol,K736,11.d.655/1906. 
134 Helmár, august: saalbau,Rathhaus,Museum,bibliothek. Pressburger zeitung, 142. évf.

1905.október29.299.sz.5–6.p.;Mnlol,K736,12.d.87/1906.
135 Mnlol,K736,13.d.219/1906;uo.név-éstárgymutatókönyvek,1906,213.
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nagyarányú csökkentése, az előzőmegállapodás felrúgása komoly presztízsvesztést
okozott.136

brollyTivadarpolgármester1906.március17-éntájékoztattalevélbenafőfelügye-
lőségetadöntésről.budapestrőlaválaszgyorsvolt,számonkérőéskritikus:

„a főfelügyelőségsajnálattal vette tudomásulahatározatból,hogyPozsonyváros
polgárainaktöbbségenincskellőentájékoztatvaazonfeladatoknagyságafelől,amely
avárosukbanlétesítendőmúzeuméskönyvtárrészérőlbetöltésrevárnak;nemméltá-
nyoljákeléggéazállamnakkulturálisintézménylétesítéséreirányulóáldozatkészségét,
ésnemszámolazokkalakötelességekkel,amelyekPozsonyvárosáraakérdésmegol-
dásakörülhárulnak.

ismételtenvoltalkalmunkkifejteniannakahivatásnakkultúrpolitikainagyjelentő-
ségét,melyetaPozsonyban létező tud.gyűjteménycsoportokegynagygyűjteménybe
valóegyesítésévelalkotandó intézménynekszántunknemPozsonyvárosnak,hanem
azegésznyugatifelvidéknektudományosésközművelődésiközpontjátkívánvaabban
megteremteni.[…]

sajnálattalkelltehátkijelentenem,hogyamúzeumokéskönyvtárakországosfőfel-
ügyelősége nem nyugodhatik bele e határozatba és annak végrehajtása esetén
lemondvaarrólatervről,hogyaprímásipalotátfogadjaelavárosimúzeuméskönyvtár
helyiségeül,amúzeumiépítkezéskérdésétújalaponkívánjatárgyalni.

Ezújalapazelőzményekutánkétiránybankeresendő,vagyvisszatéravárosere-
detitervéreésahidászszertárátalakításávaladmódotamúzeuméskönyvtármegfe-
lelőelhelyezésére,vagyhaaznemkivihető,önállóépületemelésévelgondoskodika
gyűjteményeksorsáról.”137

afőfelügyelőségkomolynyomásgyakorlástfejtettki:azévi100ezerkoronaállam-
segély leállítását előlegezte meg, ha „az építkezés az általa képviselt tudományos
szempontoknakmegfelelőmódonnemnyermegoldást”.138

a városnaknemvolt választási lehetősége.Elutasítómagatartásamiatt könnyen
eleshetettazállamhosszútávúkulturálistámogatásától.139 brollyTivadar1906szep-
temberébenmárkompromisszumosmegoldástkeresett.avárositanács1906.szep-
tember3-ándöntöttazújmúzeumiszékházfelépítéséről,mégpedigaduna-parton,az
ipari iskolamellett.brollyezalapjánkérteafőfelügyelőséget,hogynyújtsonszakmai
segítségetazépítészetitervekfeltételeinekkidolgozásánál.140

136 Mnlol,K736,14.d.241/1906.
137 Mnl ol, K 736, 14. d. 241/1906. szalay imre helyettes főfelügyelő később, a

nyugatmagyarországiHiradóhasábjaintájékoztattaPozsonyközvéleményételutasítóállás-
pontjukmozgatórugóiról.Muzeumés közkönyvtár. nyugatmagyarországi Hiradó, 19. évf.
1906.augusztus10.181.sz.1.p.

138 Mnlol,K736,14.d.241/1906.
139 KultúrpalotaPozsonyban.nyugatmagyarországiHiradó,19.évf.1906.augusztus31.197.

sz.3.p.
140 Mnlol,K736,16.d.794/1906;uo.név-éstárgymutatókönyvek,1906,794,839.
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a főfelügyelőség pozitívan reagált, és felvette a tárgyalások fonalát. schönherr
gyula,afőfelügyelőségtitkáraésPeczsamuépítész1906.szeptember21-énérkezett
Pozsonyba.afelekmegegyeztekazépületnagyságában,ésaköltségvetésrőlisegyez-
tettek.Megtekintettékatelket,melyenimpozánskultúrpalotánakkellettvolnafelépül-
nie.avárosköteleztemagát,hogyafőfelügyelőséggelszorosanegyüttkívánműködni,
ésaversenytárgyalásfeltételeitafőfelügyelőségajánlásaialapjánhatározzameg.141

Helmárágostisbekapcsolódottadiskurzusba.Főlegnémetországiéssvájcipéldá-
konelemezteazújszékháztérbelilehetőségeit.vázoltaalegfontosabbbel-éskültéri
műszaki,illetveesztétikaimegoldásokat.Hangsúlyozta,hogyavárosipanorámaszer-
vesrészétkell,hogyalkossaakultúrpalota.Emellettalkalmazkodniakellabarokkés
klasszicistastílusbanépültkörnyékbeliépületekhez.142 Helmárközben is járta főfel-
ügyelőségnél,hogyazmeggyorsítsaapozsonyikultúrpalotaépítését.143

avároselőszöra régivárosházaösszeköttetésétvalósítottamegaPrímásiésaz
apponyi-palotávalHübnerJenőésMesznersebestyén1907-benkészültterveialapján
1910–1912között.azátépítéseredményeavárosházánakazakkoribatthyánytérre
tájékozódóneogótikusszárnyalett.144

a kultúrpalota ügye vontatottan haladt. az építészeti tervek versenytárgyalására,
miután1909.március9-énkihirdették,csak1909.november30-ánkerültsor.azérté-
kelésméginkábbkésett,1910.október29–30-ánvalósultmeg.145

azértékelőbizottságbanavárosésafőfelügyelőségképviselői,egyetemitanárok,
múzeumiszakemberek,mérnökökésépítészekfoglaltakhelyet.146 abeérkezettnyolc
pályázatbólnégyetutasítottakel.abizottságavárositanácsnakmegvásárlásraaján-

141 apozsonyikultúrpalota.nyugatmagyarországiHiradó,19.évf.1906.szeptember22.215.
sz.4.p.

142 Helmárágost:azujonnanépítendőmúzeuméskönyvtár.nyugatmagyarországiHiradó,19.
évf. 1906. november 4. 251. sz. 3. p.; Helmár, august: neubau desMuseums und der
bibliothek.Pressburgerzeitung,143.évf.1906.november4.302.sz.2.p.

143 Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1907,262.
144 b. Mánya 2015, 173. p.; városházépítési ügyek. nyugatmagyarországi Hiradó, 24. évf.

1911.december22.292.sz.3.p.;apozsonyivárosházaátalakításitervpályázata1908,
1–2.p.

145 Mihalik 1911, 45. p.; in angelegenheit in Musealbaues. Pressburger zeitung, 148. évf.
1911.május10.127.sz.3.p.

146 abizottságtagjaiakövetkezőkvoltak:brollyTivadarpolgármester;szalayimre,aMagyar
nemzetiMúzeumigazgatójaésaMúzeumokésKönyvtárakországosFőfelügyelőségének
főfelügyelője,Hültldezsőműegyetemimagántanár,aMúzeumokésKönyvtárakországos
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aháborúárnyékaésegynagykorszakvége

azelsővilágháborúkitörésealapjaibanbefolyásoltaaPozsonyivárosiMúzeumfejlődé-
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147 apozsonyimúzeuméskönyvtártervpályázata1910,20.p.
148 Mihalik 1911, 45. p.; in angelegenheit in Musealbaues. Pressburger zeitung, 148. évf.

1911.május10.127.sz.3.p.
149 aMMb,3b.d.72/1914.
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zővel:akultúramintolyanmindjobbanazérdeklődésperemérekerült.csákósJózsef
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teltdobozbahelyezte.Ezletétkéntavárosipénztárbakerült.151

aMúzeumokésKönyvtárakországosFőfelügyelősége1914.december9.felhívá-
sárakezdteamúzeum1915nyarátólgyűjteniaháborúsnyomtatványokat,újságokat,
rendeleteket,plakátokatésegyébdokumentumokat.152 adunaszerdahelyiéssomorjai
hadifogolytáborokból különféle értékben helyi fizetőeszközök kerültek a gyűjtemény-
be.153

amonarchia ésMagyarország felbomlása1918 végénmérföldkő lett aPozsonyi
városiMúzeumtörténetében.PozsonybetagolódásaacsehszlovákKöztársaságbafel-
vetetteamúzeumihálózatújraszervezésénekkérdésétis.avárosimúzeumidentitását
máregymásállamjogikeretbenésegymásemlékezetpolitikaerőterébenkellettújra-
fogalmazni.csákósJózsefegyhonismeretimúzeum(Heimatmuzeum)kontúrjaitlefest-
ve próbált válaszokat keresni.154 lényegében fúzióra gondolt a Természettudományi
Múzeummal.Ezzelminthaismét,kicsitmáskeretben,aszázadelejiregionálismúze-
umgondolatatértvolnavissza,denemelhanyagolhatókérdéskéntvetődöttfel,hogy
azújállamhatalomképviselőieztelfogadnák-e,éshogyacsehésszlovákpolitikaielit
milyenvárosimúzeumpolitikábangondolkodik.

Erreazonbanmárnemcsákósadottválaszt,hanemazújkorszakhozalkalmazkodó
éstudatoskarriertépítőovídiusFaust.Ezazonbanmáregymásik,deugyanúgyizgal-
masfejezeteaPozsonyivárosMúzeumtörténetének.

zárszógyanánt

Pozsonyrégótahálásterepeazinterdiszciplináriskutatásoknak,köztükamuzeológiai
megközelítéseknek.avároskulturálisörökségeamagyarésaszlováktudományossá-
gonbelülmindignagyfigyelmetkapott,perszeváltozóhangsúlyokkalésnemzetépítő,
ideológiaicélokkalis.Emenagymúltúurbánusközpontváltozatosmúltja,azidentitá-
sokkavalkádja,azimpériumváltásoktársadalmi,gazdaságiéskulturális-mentálishatá-
sai, deúgyszinténaz egymással versengőemlékezetpolitikák kutatásra ösztökélik a
múltbúvárait.Egypluralitásraésmódszertanieklektikusságratámaszkodószemlélet-
móda„nemzeti”történetírásokat,avárostörténetet,illetveahagyományosintézmény-
történetetmegtermékenyítheti.Ezenkívülegynagyformátumúszemélyéletrajzánaka
rekonstrukciójakor ishasznos lehet.Ezahozzáállása20.századkataklizmáittúlélő

150 aMMb,3c.d.avárosimuzeum1916.évben.
151 aMMb,3c.d.27/1915.
152 aMMb,3c.d.51/1915.
153 aMMb,3c.d.34/1916,36/1916,41/1916.
154 aMMb,4.d.3/ii.,avárosimuzeumfejlődése1918–1920.években.
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isTván gaučíK
THE syMbol oF civil auTonoMy and PaTRonagE:THE ciTy MusEuM oF PREssbuRg (1868–
1918)

There are stories forgotten and lost from collective consciousness. a sterling
example of this is one of the oldest museums in Hungary´s history, the city
MuseumofPressburg (Pozsony,Prešporok, todaybratislava) founded in1868.
Therehavebeenmanyauthors,especiallyslovakmuseologists,endeavouringto
write the history of this museum. but their attempts, because of the
disappearanceofthegermanandHungarianculturalandlanguagecodes,and
also due to the slovak nation-building program, have turned out to be rather
ambiguous. This study also offers an analysis of the negative aspects of the
slovakpublications,anditpresentsthesesdedicatedtotheserviceofpoliticsof
memory.ontheotherside,italsopaysattentiontotheparadigmshiftofslovak
museologyperformingnumerouspositivesignalsafter1989.onthebasisofthe
so far fundamentally overlooked archival materials held in bratislava and
budapest,theauthoralsoanalysesthemotivatingfactorsandcircumstancesof
the museum´s foundation, its development in the era of dualism, and its
relationshipwith thestategeneral inspectorateofMuseumsandlibraries.He
also pays attention to the operation of its custodians (József Könyöki, ágost
Helmár)andtheirconceptsofinstitution-buildingandcollectionenlargement.
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Jegyzetekgrosschmidgézakönyvéhez1

gáboR csanda
notesonthebookaboutgézagrosschmid

Keywords: minority fate (Košice, 1930), minority politics, political speeches and interpellations, national
christiansocialistParty,sándorMárai

Egyszer majd egy történésznek vagy művelődéstörténésznek, aki feldolgozza
grosschmidgézaéletművétés-történetét,kétegymástólnagyonkülönbözőminősítés-
selkellszembesülnie.EgyfelőlTurczellajosmegállapításával,melyszerintakéthábo-
rúköztiszlovenszkóimagyarkeresztényszocialistapolitikusésparlamentiképviselő„a
keresztényszocialista maradiságnak valóságos megtestesítője volt” (Turczel 1967,
196.p.),másfelőlszarkalászlójellemzésével:„Rendkívülkomolyszakmai-jogászifel-
készültséggel,kivételesemberikvalitásokkalkerültaparlamentivitákkellősközepébe,
sésezzelazországossajtónyilvánosságreflektorfényébe.”(szarka2017,20.p.)igaz,
akétmegállapításközt–egyrendszerváltásiküszöbönisátlépő–ötvenévteltel,s
természetesenamellett is lehetérvelni,hogymindkétkitételhelytálló, teháthogyaz
egyik állítás nem zárja ki a másikat. az alábbiakban grosschmid géza egyetlen –
Kisebbségi sors c. – könyvéhez fűzök rövid jegyzeteket, kitekintve a mű PMH-beli2
(elő)történetére.(Mivelapolitikusegyesfőbbfelszólalásait,vezércikkeit,mecénásifel-
hívásait3 aPMH sűrűnközölte,sazújsággal1932-ignagyongyümölcsözőkapcsolata
volt, indokoltnak látszikanapilapra issűrűbbenhivatkozni.)MindFried istván (Fried
1992),mindpedigszarkalászlókitérapaésfiakapcsolatára is,sezt ittmagamis
megkerülhetetlennektartom.

1 Kisebbségisors.dr.grosschmidgézabeszédeiés írásai.aszerzőkiadása.Košice-Kassa,
1930,500p.azáltalamolvasottkonkrétpéldányasomorjaibibliothecaHungaricagyűjte-
ményéből származik (külön köszönet RonczMelinda igazgatónak), s a fedőlapja versóján
találhatóExlibrisszerintakönyvHaltenbergerincéévolt.aműdigitálisváltozataelérhetőa
somorjaiFórumKisebbségkutatóintézetadatbankjánkeresztülis:http://adatbank.sk/digi-
teka/digitalizalt-konyvek/

2 a Prágai Magyar Hírlap (PMH, 1922–1938) elérhető a somorjai Fórum Kisebbségkutató
intézet adatbankján keresztül: http://adatbank.sk/digiteka/digitalizalt-folyoiratok/pragai-
magyar-hirlap/

3 aKisebbségisors2.oldalánakmegjegyzése(„Ekötettiszta jövedelmeaprágai,brünniés
pozsonyimagyarmenzáké”)isarravall,hogyaszerző,aholcsaklehetett,áldozottakisebb-
ségikultúráraésoktatásra.



bevezető.Kisfilológia

avalóbannagyonszépésigényeskivitelezésűKisebbségi sorsbanazelőzékoldalakegyi-
kénottszerepelamegjelenésdátumais,deamíveskivitelezésűgerincenisaranybera-
kássalfeltüntették:1930.néhaelőfordul,hogymégismásdátumotolvasunk.ígypéldául
TóthlászlóésFilepTamásgusztávnégykötetesművelődéstörténeteazelsőemlítésekor
1937-redatáljaakönyvet (Tóth–Filep1999,42.p.), ezazonbannyilvánvalóelgépelés,
mert amaga helyén, a iv. kötet kronológiájában (2000, 30. és 178. p.)már a helyes
évszámszerepel.Kiválótanulmányában(Fried2018,13.p.)Fried istván is félregépelte
(egyévvelkésőbbretette)aKisebbségi sors megjelenésénekidejét,évekkelkorábbiszin-
ténnagyszerűtanulmányában(Fried1992,58.p.)helyesentüntetifelaz1930-asévet.

Kérdéseselőfordulásaivannakgrosschmidszületésiéselhalálozásidátumánakis.
Egyeslexikonok–ígypéldáulA cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–2004.
(Fónod2004,136.p.)–grosschmidgézánakcsakaszületéseéselhalálozásaévét
tüntetikföl,atöbbitkérdőjellelhelyettesítik,ezérttalánnemártapontosdátumrögzí-
tése:1872.december1.,Kassa–1934.október12.,Miskolc.

abbólazalkalomból,hogyMiskolcon(2017őszén)emléktáblátavattakgrosschmid
géza tiszteletére, néhánymagyarországi és több szlovákiaimagyar hírportál is kitér
arraaz–anyilvánugyanabbólazMTi-forrásbólszármazó–adatra,melyszerint„1934.
szeptember12-én,Miskolconhunytel.”Ezzelszembengrosschmidgézaelhunytának
a hozzátartozói által nyomtatott értesítője egyértelműen október 12-ét adjameg az
elhalálozásdátumának.

grosschmidgézaésMáraisándor

apolitikusszerzőrőlszólójellemzésekközülnemhagyhatókiazazárnyaltképsem,
melyetróla fia,Máraisándorrajzoltmegéletművében.azEgy polgár vallomásaiban
többször is visszatér személyéhez, az apa eszmei beállítottságát az alábbi kitétel is
jelzi4:„amagyarfolyóiratokközülTiszaistvánlapja,a»MagyarFigyelő«jártnekünk...”
(Márai[1934],58.p.)Pályájáraiskitekintvekésőbbeztírjaróla,játékbahozvakönyve
címétis:„…apámkétciklusonátafelvidékimagyarságegyikszenátoravoltacsehszlo-
vákparlamentben,ésahatárokontúlmaradtmagyarifjúságügyeiveltörődött,iparko-
dottmegmenteniennekafiatalságnakmagyaröntudatátésmegőrizniérdeklődésüket
amagyarműveltségiránt.amikorHitlerbécsbevonult,apámmárnemélt;néhányesz-
tendővel elébb, testileg és lelkileg megviselten átköltözött a trianoni Magyarország
egyikvidékivárosába,ésrövididőmúltánmeghalt.vagyonát,egészségét,jóhírűügyvé-
diirodájajövedelmétreáköltötteazutolsóévtizedbenarraazáldatlanszélmalomharc-
ra,amitakkortájt„kisebbségisors”-nakneveztek.”(Márai2013,72–73.p.)

4 „Máraisajátédesapjátamagyarpolgárság20.századialapregényénekmodelljévé,mintájává
emelte,stilizálta.akiegyszerrevolttemplombajáróhívókatolikus,világranyitott,tájékozottésmin-
dennapsokatolvasóember,munkájábanmegbízhatóéssikeres,értékrendjében szilárdan kon-
zervatív.”(szarka2017,16.p.–kiemeléstőlemcsg)ittköszönömmegszarkalászlósegítségét.
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Kisadaléka„kétciklus”-hoz:grosschmidgézavalójábanrövidideig1922-benisszená-
tor volt,Kopernicky Ferenchelyett, akineknem ismertékel azállampolgárságát, s csak
miutántisztázódotthelyzete,kerültvisszaaprágaifelsőházba.(l.ötvös2017,155–156.p.)

Hatvanadikszületésnapjaalkalmából–acikkírófeltüntetésenélkül,mintegyszer-
kesztőségiállásfoglalásként–aPMH isköszöntötteszerzőnket,sazirodalomtörténé-
szekésMáraijellemzéseiutánennekaterjedelmescikknekisvanpálya-sjellemábrá-
zolóereje;delegalábbisszemléltetiakétháborúköztiidőszaklegnagyobbéslegran-
gosabbnapilapjánakszemléletét:

grosschmidgézahatvanéves
grosschmidgézadr.országoskeresztényszocialistapártiszenátordecemberelsejéntöl-
tötte be életének hatvanadik esztendejét. Ebből az alkalomból szlovenszkónak és
Ruszinszkónakmindenrészébőlaszeretetnekésaragaszkodásnakszámosmegnyilat-
kozásátkaptaamagyarkisebbségipolitikánakezazértékesvezéralakja,akinekmunká-
jakisebbségiéletünkszámosjelentékenyhatárkövétállítottafel.aPrágaiMagyarHírlap
isőszinteörömmelköszöntianevezetesévfordulóalkalmávalgrosschmidszenátort,aki-
benlapunkigazbarátjátésillusztrismunkatársátisüdvözöljük.

grosschmidgézadr.előkelőpatrícius-családsarjasennekacsaládnaknemzetiés
polgárierényeitestesülnekmegazőegyéniségében.Kassavárosutolsóévtizedeinektör-
ténetébenelhatározóésdöntőszerepetvittés1918.végévelezazeddigegyvárosterü-
letérekiterjedtszerepországosjelentőségűvéfokozódott.grosschmidgézadr.kezdettől
fogvafölismerteakisebbségimagyarságpolitikaiéstársadalmimegszervezésénekszük-
ségességétsrögtönaküzdőksorábaállott.nemzetimeggyőződésemellettkeresztény,
erkölcsi és társadalmi világnézete szabta meg politikai állásfoglalásának irányát. az
országoskeresztényszocialistapártkeretébentaláltamegaztaterületet,amelybenpoli-
tikaiműködésétalegeredményesebbenkifejtheti.Egyéniségéneksúlyapártjánakszám-
talanujhívetszerzett,őnekipedigrögtönkezdettőlirányitószerepetjuttatott.nemvolta
pártéletnekolyanmegmozdulása,amelybenállásfoglalásaelhatározójelentőségűnelett
volna.grosschmidazonbansosemvoltegyszerűencsakpártpolitikus,hanemapártokon
felül isamagyarságegyikelhivatottpolitikaivezére,kinekeszményemindigamagyar
kisebbségerkölcsi,kulturálisésgazdaságiérdekeinekbiztosításavoltséppenezértmin-
denkihűségesszövetségesttaláltbenne,akiamagyarérdekekértküzdött.

azolyanpályafutást,aminőtgrosschmidfutottbeéleténekeddigihatévtizedealatt,
példánaklehetodaállitaniafiatalnemzedékelé.Kezdettőlfogvaaköznekszentelteéle-
tét. Egész fiatalember korában vezető szerepet töltött beKassa város közéletébenés
részt vett a város minden kulturális és társadalmi megmozdulásában. évtizedeken
keresztülvárosibizottságitagésvármegyeitiszteletbelifőügyészvolt.akassaijogakadé-
miánhosszabbideigamagánjogottanítottasmintelismertkitűnőjogászt,kineveztéka
jogtudományiállamvizsga-bizottságrendestagjánakis.aháborúmásodikfelébenmeg-
választották a kassai ügyvédi kamara elnökének, s elnöke a Kassai Keresztény
TársadalmiKörnekis,amelynekfejlesztésébenigennagyrészevan.

az1925.évinemzetgyűlésiválasztásokalkalmábólazországoskeresztényszocialista
párt listájaélénazérsekujvár–kassai kerületbenválasztottákmegszenátornak.azóta
tagjaaszenátusnak.Politikaiszereplésébennagyjogiszaktudásávalésmegnyilatkozá-
sainakhiggadttárgyilagosságávaltűntföl.Egy-egyilyenbeszédevilágoslogikájával,szé-
leskörű ismereteivel sa jogés igazságszempontjainakkérlelhetetlenhangoztatásával
mégapolitikaiellenfelektáborábanisfigyelmetéselismeréstkeltett,úgyhogybeszédei-
nekéselőadásainakgyűjteménye,amelykétévvelezelőttjelentmegakönyvpiacon,szé-
leskörökbenterjedtel.nincsamagyarközéletnekproblémája,amelyrefigyelmekinem
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terjedt volna, természetes azonban, hogy a legnagyobb hévvel azokban az ügyekben
küzd,amelyeketamagyarkisebbségszempontjábólalegégetőbbfontosságunknaktart.
Egyiklegképzettebbéslegelszántabbharcosaazállampolgárságikérdésmegoldásáért
küzdőkfrontjánakésazebbenatárgybanbenyújtotttörvényjavaslatavalóbankielégítően
oldanámegaháborúutániidőknekeztalegsúlyosabbrendezetlenproblémáját.azauto-
nómiáért folytatottharcbanszámosujeszmétésgondolatotadottazőslakosságharci
fegyvertáránakésáltalábanazőslakosfrontnaktüzön-vizenáthive.Mintügyvédembera
szlovenszkóiésruszinszkóimagyarügyvédségsérelmeinekorvoslásáértisharcotfolytat
stagjaazinternationallowassociationnak,anemzetközijogászszövetségnek.

Politikai működése csupán csak egyik oldala közéleti munkálkodásának, amelynek
másikrészeéppenolyanfontosságú,tágkörüésnagyeredményeketföltüntető.Ezamunka
sokirányú társadalmi működése, amelynek legszebb eredménye a diáksegélyezés.
grosschmidgézadr.kezdettőlfogvafölismerteamagyarjövőszempontjábólazifjúságikér-
désfontosságátésfáradhatatlanuldolgozottazon,hogyamagyarifjúságszámáraasúlyos
körülmények között elviselhetővé és lehetővé váljon a főiskolai tanulmányok elvégzése.
lelkesésnagyértékümunkatársávalTörkölyJózsefdr.-ralegyüttamagyardiákságszociális
támogatásánakügyétővezetiésirányitja.Elnökeafőiskolaiifjúságszociálisérdekeittámo-
gatótársadalminagybizottságnak.Fáradhatatlanagitációjávalővetetteésszerveztemega
pozsonyiésbrünnimagyarmenzáknakésdiákotthonoknakalapjaitésezeknekfönntartá-
sáértállandóannagymunkátvégez.Egyikvezetőkezdeményezőjevoltannakazeszmének
is,amelyamagyardiákságotamagyarnemzetimunkábakívánjabekapcsolnisazeszme
gyakorlatimegvalósitásaérdekébensokirányúkezdeményezőmunkátvégzett.

aszépünnepalkalmávalelkellettmondanunkmindezt,bártudjuk,hogygrosschmid
géza dr. nemes egyénisége tiltakozik a nyilvános ünneplésnekmindenmódja ellen. de
követendőpéldánakállítjukodaazőmunkás,szépmagyaréletét,amelyetaharmónia,az
emelkedettszellemsakeresztényfilozófiabölcsességefejlesztettnemzetikisebbségiéle-
tünkegyiklegnagyobbértékévé.azilyenéletpéldátmutatsazilyenpéldakövetésreméltó.
Kívánjukgrosschmidgézának,hogyasokatszenvedőmagyarkisebbségérdekébenésa
sokatszenvedőszlovenszkóérdekébenazemberikorlegvégsőhatáráigfolytathassaazta
nemesésönzetlenmunkát,amelyreráillenekazapostolszavai:bonumcertamen.

(PMH,1932.december4.3.p.)

Említsükmeg,hogyazapa isnyilatkozotta fiáról,mégpedigacsaládvisszafogottan
elegánsmódjánúgy,hogynemmondottrólasemmit.aPMH exkluzívnakszántanyagá-
ban(A politikus az iróról – az apa a fiáról címmel,„aPMHeredetiriportja”műfaj-meg-
határozással) az újságíró győry dezsőt udvariasan kikosarazzák: „Előhozakodtam,
hogymitakarok.grosschmidgézamosolyogvanézrám,aztánkategórikusankijelenti,
hogyinterjurólszósemlehet,anyilvánosságelőttnembeszélafiáról,különbenisa
sanyisemszeretiazilyesmit.”(győry1928,4.p.)

akönyvésaPMH

KönyvénekvárhatómegjelenésétazuniversumnyomdaaPMH-bananyárvégeóta
reklámozta.Elsőemlítéseakötetelőjegyeztetésilehetőségétismagábanfoglalja:

Könyvbenjelennekmeggrosschmidgézabeszédei,törvényjavaslataiéstanulmányai
a csehszlovákiai magyarság politikai, tudományos és irodalmi életének nevezetes

eseményeleszgrosschmidgézadr.szenátoroktóberbenmegjelenőkönyve,amelyben
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azillusztrisszerzőazeddigipolitikaiműködésérőlszólódokumentumokatgyűjtöttössze.
ahatalmasmüegybenkisebbségiéletünkklasszikuskeresztmetszetelesz,amitajogász
ésapolitikushivatotttollarajzolelénk.

amindenintelligens,nemzetesorsávaltörődőmagyartérdeklőkönyvelőfizetésérea
könyvetelőállítókassainyomdaakövetkezőelőjegyzésifelhívástküldiszét:

F.évioktóberhófolyamánjelenikmeggrasschmid[így!]gézadr.nemzetgyűlésiszená-
tor„Kisebbségisors“cimü,mintegy25–28ives(körülbelül460–450oldalas)nagymunká-
ja,melyaparlamentiésegyébpolitikaigyűlésekenmegtartottbeszédeit,törvényjavaslatait,
előadásait és tanulmányait foglalja –magyarázó és összefoglaló jegyzetekkel kisérve –
magában.Ezeken,mintegyvetítőtükrönátvilágitráaszerzőkisebbségiéletünkküzdelme-
ire,annakjogitermészetéreésmindenjelentős,politikai,gazdasági,társadalmiéskulturá-
lisfázisáraésdokumentáljaegyúttalaztahatalmasmunkátis,melyetellenzékipolitikánk
azelmúltegyévtizedalattkisebbségiéletünkmegjavításaérdekébenvégzett.

amunka kell, hogy érdekeljenminden kisebbségi sorsban élő intelligens embert,
mertakisebbségihelyzetmegvilágításamellettegyúttalutbaigazitást isadarra,hogy
hogyanvédekezzünk,törvényesutakon,annakveszedelmeiellen.

akönyvtisztajövedelmétaszerzőaprágai,brünniéspozsonyimagyarmenzákjavára
engediát.

amaganemébenhézagpótlóésmagyarnyelvenlegelsőilytermészetű,aszerzőki-
adásábanmegjelenőnagyésérdekesmüamellékeltmegrendelőlapkitöltéseésbekül-
déseutjánjegyezhetőelő.

Előjegyzésiára–1930szeptember20-ig–díszesegészvászonkötésben48.–csK.
Postaiküldéseseténkötetenkint3.–csKportóköltség.

aboltiártermészetesenjóvalmagasabblesz.
Pénzbeliküldeményekabratislavaiáltalánosbankkassaifiókja,Kosice–Kassa,Fö-

ucca4.cimre,„grosschmid-könyvszámla“javáraküldendők.
Tisztelettel:
„univERsuM“
Kereskedelmiésiparinyomda
Kosice—Kassa,gyula-ucca2.

(PMH, 1930.augusztus27.9.p.)

Második említése a PMH-ban a „Röviden”-ekműfajában (az időjárás-jelentés alatt)
adjahírülaközelgőmegjelenést:

–grosschmidgézadr.könyve,a„Kisebbségisors“,amelykb.450oldalonaszenátor
parlamenti és egyéb politikai beszédeit, törvényjavaslatait, előadásait és tanulmányait
magyarázóésösszefoglalójegyzetekkelellátvafoglaljamagában,megrendelhetőakas-
sai„universum“Kereskedelmiésiparinyomdánál(Kosice,gyula-u.2.).amagyarkisebb-
ségisorshütükreezakönyv,amelyoktóberhófolyamánjelenikmegsára48korona
lesz(postaiküldésesetén3koronaportóköltség).akönyvtisztajövedelmétaszerzőa
prágai,brünniéspozsonyimagyardiákmenzákjaváraengediát.(Pénzbeliküldemények
abratislavaiáltalánosbankkassai fiókja,Kosice–Kassa.Fő-u.4.cimre, „grosschmid:
Könyvszámla“javáraküldendők.

(PMH, 1930.szeptember2.7.p.)

ugyanezabeharangozómegjelentalap1930.október1-jeiszámának8.oldalán,szin-
téna„kisszínesek”között.aPMH 1931.január1-jeiszámának2.oldalánmár–szer-
zőnélküli–ismertetőtolvashatunkamegjelentkötetrőlazzalazárómondattal,hogy„a

Jegyzetek Grosschmid Géza könyvéhez 65



könyvaPrágaiMagyarHírlapkiadóhivatalánálismegrendelhető”.arecenziószuperla-
tívuszokbanszólaműről,(egyebekköztmegjegyezve:„az500oldalterjedelműhatal-
maskötetszegényespolitikaiirodalmunknakelsőjelentősalkotása.”),delényegében
csakazelőszavátparafrazeálja,sszerzőjeországoséskassaitevékenységeitemlíti.a
könyvrőlanapilapakésőbbiekbensemfeledkezikmeg,az1931.április5-iszám17.
oldalán A kisebbségi kérdés fejlődése. Fejezet Grosschmid Géza könyvéből címmel
részletetközölapárhónappalkorábbanmegjelentműből.

1931-benaPMH hosszabbésfőkéntbővebb– ismétszerzőnélküli– ismertetőt
közölakönyvről,kitérveszerkezetéreis:

grosschmidgézakönyve
a Prágai Magyar Hírlap az év elején már méltatta grosschmid géza dr. szenátor

„Kisebbségi sors“ cimü könyvét. Rámutattunk a kisebbségi magyar politikai irodalom
ezenelsőnagymüvénekhézagpótló,korszakosjelentőségére.értékefölbecsülhetetlen
úgynapjaink,mintajövőszempontjából.

Hütükreezakönyvazujéletviszonyokkézéjutottcsehszlovákiaimagyarságtizenkét
éveséletének.amintgrosschmidgézadr.előszavábanmondja:„Ezakönyvrészbenfájó
visszhangja az elmúlt 12év eseményeinek, részbena jogaink tudatában való további
kitartásraösztönzőbátorítás.“

az500oldalashatalmaskönyvönvégiglapozvaésannakgyakorlatiszakszerűséggel,
könnyenkezelhetőésáttekinthetőrendszerrelrendezettfejezeteitolvasgatvaténylegfel-
elevenedvelátjukmagunkelőttmindazt,amiazelmúltévtizedalattmagyarkisebbségi
szempontbóleseményvoltspolitikai,kulturális,gazdaságiéstársadalmiproblémánkvolt
és az ma is. grosschmid géza természetesen nem történetírói feladatra vállalkozott,
hanem1924-től1930.évvégéigelmondottjelentősebbbeszédeitésasajtóbanmegje-
lentcikkeitéstanulmányaitgyűjtöttekötetbe.azalkalmazottrendszersazegyesbeszé-
deketésírásokatkísérőmagyarázatokegynagy,összefüggőegységbeolvasztjákösszea
legkülönbözőbbidő-ésalkalomszültemegnyilatkozásokat.Ez,amaszempontjábólleg-
helyesebb formaazért lett ilyenmódonmegválasztva,mertamost folyó időmégnem
alkalmas,időtörténetírásra,ellenbenamostfolyóeseményeknekavisszaadásamaaz
„élőtörténelem“ésajövőfeladataleszazt,visszatekintveésmásforrásokkalisegybe-
vetve,amúlttörténelmévéformálniössze.

a jövő történetírásnakannálbecsesebbésmindennélhitelesebb forrása leszeza
könyv, miután grosschmid gézát megnemalkuvó, gerinces magyarsága a mélységes
nemzetszeretetemellettközéletitevékenységénekmindenmegnyilatkozásábanminden-
korakomolytárgyilagosságésajogialapföltétlentiszteletejellemzi.grosschmidgéza
megállapításaitésmegítéléseitsohasembefolyásoljaegyénivagyszűkpolitikaiszem-
pont;közéletipályájánmindégazigazságratörekvéssazigazságotkövetelésmagasabb
szempontjaiéscélkitűzéseiirányítják.Ezeknekazemelkedett,nemesemberiszempon-
toknakszolgálatábanállgrosschmidgézakönyveis.

*
akönyvháromrészrevanosztva.azelsőrészbenvannakaszenátorpolitikaibeszé-

dei,amelyekettöbbfejezetbencsoportosított:azállamalakulástólamásodiknemzetgyű-
lésiválasztásig(1918–1925).amásodiknemzetgyűlésidőszaka(1925októbertől1928
októberig). a harmadik nemzetgyűlés időszaka (1929 októberétől napjainkig).
alfejezetekként külön csoportosulnak a közigazgatási reformmal, a köz- igazgatási
választásokkalsatartománygyűlésiválasztásokkalkapcsolatosbeszédek.

amásodikrészbentaláljukmegaszenátortörvényjavaslatait, interpellációit,hírlapi
cikkeitésvárospolitikaimegnyilatkozásait.acsehszlovákiaimagyarságlegégetőbbélet-
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kérdéseinekkimerítőtaglalásáttaláljukitt(állampolgárság,illetőség,adóügyek,hadiköl-
csön,ügyvédiautonómia,nyelvhasználat,kongrua,gazdaságiválság,stb.stb.)

aharmadikrészbenatársadalmiésifjúságikérdésekrőlszólóbeszédeket,cikkeket
és tanulmányokat találjuk.Eza rész főlegaz ifjúságimozgalmakésazegyesületiélet
problémáiszempontjábólérdekesésértékes.

akönyvkönnyűkezelhetőségétésagyorstájékozódássadatszerzéslehetőségéta
nagygonddalösszeállított,teljesenkimerítő,19oldalasnév-éstárgymutatóbiztosítja.

*
akönyvtudományosésgyakorlatiértékétegyarántnagybanemelikazalaposkisérő

jegyzetek.ígypéldáulakönyv190–202.oldalaintalálhatóhosszu,összefüggőjegyzeta
szenátor 1929. június 16.-án tartott eperjesi beszédével kapcsolatban teljes történeti
képétadjaamodernkisebbségikérdésfejlődésének.Ennekakomolytanulmányszámba
menőjegyzetnekrészletesismertetésérelapunkbanrövidesenvisszatérünk.5

*
grosschmidgézakönyvénekottvanahelyemindenintelligens,nemzetétszeretőés

súlyos életproblémáink elől megnemhátráló kisebbségi magyar ember íróasztalán és
könyvespolcán.akönyvmegvásárlásávaljavítunkdiákjólétiintézményeinknehézhelyze-
ténis,miutánaszerzőazönzetlenségnemesgesztusávalakönyvegésztisztajövedel-
métaprágai,brünniéspozsonyimagyardiákmenzákjaváraajánlottaföl.

akönyvmegrendelhetőaPrágaiMagyarHírlapkiadóvállalatábanis.
(PMH, 1931.március20.4.p.)

életrajzikitérő.KassárólMiskolcra

Homályfedi,vajonmiértmondottlegrosschmidgéza1932végénaszenátorimandátu-
máról,sköltözöttátKasárólMiskolcra.azerről tudósítóPMH ahírtazalábbialcímmel
hozta:Hanyatló egészségi állapota miatt vonul vissza a politikai élettől.(PMH,1932.de-
cember18.1.p.)szarkalászlóamáridézetttanulmányábanszinténegészségiokokratip-
pel,denyitvahagyjaakérdést:„azvalószínűsíthető,hogyahétéveselsővonalbeliszená-
torimunka,skülönösenaz1931.évipártköziegyeztetésektettékpróbáraerejétésegész-
ségét.nincsegyértelműadatunkvagybizonyítékunkarra,hogyvalamilyensúlyosbetegség
előjeleikésztettékvolnaerreaváratlanbejelentésre.”(szarka2017,24.p.)

érdemesidéznünkanapilaptudósítását,melyközligrosschmidgézabejelentését
arról,hogyelköltöziks lemondszenátorimandátumáról–döntésekiváltójakéntma-
gánéleti-egészségiokokathozvánföl.6 (Mindenesetrehatnappalkorábban,november
30-ánazoKPérsekújváriországoskongresszusánmégőtartottaamegnyitóbeszédet,
melyben„akisebbségiéletújerőforrásaitsakeresztényszocialistapártéletreneszán-
szátrajzoltameg”,sbeszédét„zajosovációfogadta”.7)

5 aPMHkésőbbiszámaibannemtaláltamazemlítettrészletesismertetést.
6 ittköszönömmegFilepTamássegítségétsazt,hogyerrealevélreisfölhívtafigyelmemet.
7 Egyhangulag választotta meg uj pártvezetőségét az országos keresztényszocialista párt.

PMH,1932.december1.1.p.azoKP-nakekkornemvoltelnöke,azt–EsterházyJánossze-
mélyében–adecember14-iótátrafüredipártvezetőségiülésenválasztottákmeg,közfelkiál-
tással.grosschmidgézaezen „akadályoztatásamiatt”nemvett részt. (bővebben l.PMH,
1932.december15.3.p.)
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grosschmidgézalemondottszenátorimandátumáról. grosschmidgézadr.azorszá-
goskeresztényszocialistapárt szenátora, kisebbségi küzdelmünknekegyik legfáradha-
tatlanabbvezérlőharcosa,akitakeletszlovenszkóimagyarságmindenkoregyikegyete-
mes vezéreként tisztelt s aki éppenapokbanülte küzdelmesésérdemekbengazdag
életének60-ikévfordulóját:elhatározta,hogyeszépéletcsucselértévelakisebbségipoli-
tika küzdelmesmunkája után olyannyiramegérdemelt nyugalmasmagánéletbe vonul
vissza.

aszenátorazországoskeresztényszocialistapártelnökségétakövetkező levélben
értesítetteelhatározásáról:

azországosKeresztényszocialistapártközpontjánakPozsony.
Mély tisztelettel bejelentem, hogy egyéni körülményeim akként alakultak, hogy

szlovenszkórólelköltözöm.Ezkötelességemméteszi,hogyazországoskeresztényszocia-
listapártbizalmábólismételtenbirtszenátoritisztségemrőllemondjak.amidőneztezen-
nelmegteszemésamandátumotapártrendelkezésérebocsátom,mégegyszerhálásan
megköszönöma párt és a választó közönség nagyon kitüntető ésmindig igen nagyra
becsült bizalmát és kérve, hogy szivesemlékezetükbenésbarátságukban továbbra is
megtartaniméltóztassanak,maradokmindigigazhívük

Kassán,1932december5.
grosschmidgézadr.s.k.

azorsz-ker.-szoc.pártszenátora.

*

ugyancsakbejelentettelemondásátgrosschmidszenátoraszenátuselnökségénekisés
értesülésünkszerintazelnökségaszenátushétfőiülésénfogjelentésttenniaHáznak
grosschmidlemondásáról.utódjakéntKereszturyJózsefnagygéresireformátusesperes-
lelkészt hivják be a szenátusba.Keresztury József természetesen az országos keresz-
tényszocialistapárttagjasmintilyenszerepeltpártjainkközösjelöltlistáján.

grosschmid szenátor sikerekben gazdag politikai pályafutásának delelőjén vesz
búcsútakisebbségimagyarközélettől.akisebbségimagyarságegyeteménekésáltalá-
banazőslakosságnaklegteljesebbbizalmátélveztemindenakciójában,mindenlépésé-
ben.szüllőgézadr.-nakapártelnökségrőlvalólemondásautánazországospártvezető-
ségbizalmábólmegválasztottelnökibizottságélénapártügyeinekintézésétgrosschmid
géza dr. szenátor látta el egészen az érsekujvári kongresszus befejezéséig, amikor is
ezenvállaltkötelezettségteljesítéseutánbejelentette,hogyelérkezettneklátjaazidőt,
amintaznagyjelentőségűkongresszusimegnyitóbeszédében is kifejtette, hogyapárt
életénekrenesszánszátvárjasennekelőföltételekéntujerőforrásulafiatalabberőknek
bekapcsolásáttartottakívánatosnak,shogyeztazáltalakitűzöttcéltszolgálja,visszavo-
nultazaktivpolitikai tevékenységtől.Ebbőlazelhatározásábólkifolyólagmárnemvett
résztatátrafüredielnökválasztópártvezetőségiülésensemésezelhatározásánakindo-
káulfölhoztaazt,hogyerrealépésrerábírtaazatapasztalatis,hogyhanyatlóegészségi
állapota isgátoljaabban,hogyhivatásánakkellőgyakorlásaérdekébenmellőzhetetlen
utazásokmiatt(évente150–200napottöltötttávolotthonától)tisztétellássaésezérta
magánéletbeóhajtvisszavonulni.

a távozó vezérférfi elhatározását mély fájlalással vesszük tudomásul. az egész
kisebbségimagyarságszivébezártanemesegyéniségétéssohanemfelejtielelévülhe-
tetlenérdemeit.

(PMH,1932.december18.1.p.)
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a KassárólMiskolcra költözést véglegesnek szánta, erre utal aPMH-banmegjelent
keretesapróhirdetésis(kiemelésekazeredetiben):

Kassánabelvárosbanalegjobbkarbanlevőmagánházban8szobából,hallból,für-
dőszobából,tágasmellékhelyiségekbőlállószéplakás8 elköltözködésmiatt

kiadó.
azegyemeletesház,amelypenzió,vagykisebbszanatóriumcéljairaisalkalmas,elő-

nyösfeltételekmellettmegisvehető.
Közelebbitdr.grosschmidgézánál,Kosice,Mészárosutca41.

(PMH,1932.február5.10.p.–kiemelésekazeredetiben)

Párnappalahirdetésmegjelenéseutánarövidhírekköztmegjelentazalábbikisköz-
lemény, melyben a kassai Karitasz elbúcsúzik szerzőnk feleségétől, grosschmid
gézánétól:

akassaiKaritaszbúcsújagrosschmidgézánétól.akövetkezőbúcsúsorokközlésérekér-
ték fel lapunkat: d[r.] grosschmid gézáné elhagyja Kassa városát, eltávozik a kassai
Karitasz-munkásokközösségébőlésmi,társaiamunkában,igazsajnálattalbúcsúzunk
tőle.Munkatársat veszítünkelbenne,olyat,akinemcsaknévvolta listán,hanemaki
áldozott,dolgozott,gondolkozott,tervezett,irányitott,akimélyenátérézteaztanagyigaz-
ságot,hogya„közösügyben“csakúgyvanvérkeringéséséletképesség,haazaközös
ügymindenegyes lélekkülönegyéniügye,gondjaésmunkaterülete.Eszmékethozott,
tanácsokatadott,dicsértéskritikájamindigelrendezőésépitővolt.Mindigazigazságot
ésigazságosságotkeresteésképviseltealegtisztábbegyéniönzetlenséggel,függetlenül
attól, hogy kivel, milyen személyiséggel állt szemben. dr. grosschmid gézáné az az
embertípus,akitismernikell,meglátniegészközelről,mertcsakezaközelségengedett
betekintéstügyszolgálataésegyéniéletemindignemesveretűstílusába.akieztastílust
megismerteésmegértette,azegészszívvelmegszeretteőtésnemtudottmást,minthű
maradnihozzá,mertérezte,hogybennemindenönérdekbőllecsiszoltvezetőtazéletben,
irányítótamunkában,barátotéstestvérttalált.ömostelhagybennünket,átlépiennek
azországnakahatárát.azéletkényszerítőkörülményeielőtttisztelettelkellmegállnunk.
dr.grosschimdgézánétnemtartóztathatjuk,nemnehezíthetjükmegnekiabucsuzást
könyekkel és panasszal.de nem tagadhatjuk, hogy fáj az elmenetele, hogy átérezzék
mélyenaveszteségetmunkaterületeinkensegyéniéletünkben.szeretetünk,hálánkés
hűségünkelkisériőtujéletkörülményeiközé.(h.o.)

(PMH,1933.február14.6.p.)

avisszavonulásaésMagyarországraköltözéseokaiköztnagysúllyalesiklatbatehát
az,amitőmagafogalmazmeg,szinténeléghomályosan,fentidézett–december5-i–
levelében: „egyénikörülményeimakkéntalakultak,hogyszlovenszkórólelköltözöm.”
azegyénikörülményekközésorolhatjuk,amitalevelétközreadócikkígyemlít:„meg-

8 vö.„apámisúgyérezte,hogyúriembernemfizetbértésnemlakikidegenházban;smindent
elkövetett,hogymihamarsajátházbaköltözhessünk.deaddigmégelteltjóidő,másfélévti-
zedis.a»sajátházba«énmárcsaklátogatóbajártamle,nagydiákvoltammárakkor,snincs
isjóemlékemarrólafölöslegesen-tágas,csaknem fényűző épületről.”(Márai[1934],11.p.
–kiemeléstőlemcsg)
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érdemeltnyugalmasmagánéletbevonulvissza”.grosschmidgézaezekszerintbelefá-
radtvolnaapolitikai-közéletimunkábaéscsatározásba,deszámbajöhetennekkövet-
kezménye,azegészségiállapotánakromlásais.ÚjabbszempontokatvetfelPMH-beli
(alábbteljesterjedelmébenközölt)nekrológjábanTostbarna,megemlítve,hogytávo-
zásakorkisemkísértékőtazállomásra(valaminthogykésőbbatemetéséresemmen-
tekel),vagyisgrosschmidgéza1932végérepolitikailaglégürestérbenmaradt;továb-
bá „megrendült egészség”-ről, „gyilkos kór”-ról beszél, azaz a politikus talán mégis
súlyos beteg lehetett; közrejátszhatott távozásában az is, hogyMagyarországon élő
gyermekeiutánment; továbbámindezekegyüttese;svégül,amitegyelőrecsakTost
barbátóltudunk:grosschmidgézátmegsértették,seztőnagyonszívérevette(azidé-
zettcikkbenakiemeléstőlem–csg).

dr.grosschmidgéza
1872-1934

anagylelkekhezméltószerénységgel,csendben,mintazárnyék,vonultelkörünkből
másfél év előt [így!] a mi szeretett, nagyrabecsült, felejthetetlen szenátorunk, dr.
grosschmid géza. csak a szeméből peregtek a bucsuzásnak keserű, néma könnyei,
mikorvonatakirobogottakassaiállomásról.senkisemlátta,–csakhűségesfelesége,
mertkisemkísértükazállomásra,elsembúcsúztattuk,egyikünksemtudtatávozásának
napját,óráját.Mindigkomoly, jóságosarcátelöntötteakönnyekárja,sszivéremázsás
súllyal hullottak a nehéz bucsuzásnak keserves érzelmei, amikor rajongásig szeretett
szülővárosának,szülőföldjénekutolsókontúrjai is tünedezteka láthatáronés lelkében
érezte,hogytöbbénemleszviszontlátás!...

azóta, igyekezettuj állásában,ujhelyén talpig férfimaradni, betöltenihivatásátúgy,
amintmegszoktavoltegyszép,derűs,harmonikussvégülharcoséletenát.

deagyilkoskórerősebbvoltnála,leteritetteésismétcsakúgy,minttávozásánál,sze-
rényen, csendben kivitték a temetőbe. anélkül, hogy ott állhattunk volna ravatala körül,
anélkül,hogymegköszönhettükvolnanemesmunkáját,férfiaspéldaadását,anélkül,hogy
szülőföldjénekegymegszenteltrögétfejealátehettükvolna,eltávozottcsendben,örökre.
abbananagyűrben,melyetmagautánhagyott,mostmárcsakazönvádnakazaszemre-
hányásakong,hogyminagyjainkatcsakholtukutántudjukméltányolni.Mégazafátumis
ellenünkvolt,hogylapunképpenamélygyásznapjaibannémaságravoltutalva9 éscsak
mavanalkalmunkdr.grosschmidgézanagyságátolvasóinkszemeelévetíteni.

dr.grosschmidgéza1872-benszületettKassánréginemesicsaládból.Középiskoláit
a kassai premontrei főgimnáziumban végezte mindvégig jeles eredménnyel. a kitűnő
tehetségű ifjú a pesti Pázmány Péter-egyetemre került, ahol nagybátyja, grosschmid-
zsögödbenőamagyarjogtudománynyilvánosrendestanáravolt.ittavattákajogtudo-
mányokdoktorává. az ügyvédi vizsga sikeres letétele után visszakerült szülővárosába,
aholelőbbmintközjegyzőhelyettesműködött,későbbmintaKassaiJelzálogbankjogta-
nácsosacsaknemharmincévenátnagyonkeresettügyvédvolt.népszerűségeáltalános
volt sKassavárosellenzékipolgáraimár fiatalkorábanavárosképviselőtestületének
tagjáváválasztották,holháromévtizedenátkomoly,higgadtfelszólalásaivalmindenkor

9 alapotazállamvédelmérőlszólótörvényrehivatkozvaháromhónaprabetiltották.a13.évfo-
lyam1934.szeptember21-iszámát(3547)az1934.december22-i(3548)követi.(azelőző
évbenisháromhónaposszilenciummalsújtották.)bővebbenl.aszerkesztőségolvasókhoz
intézettfelhívását:PMH,1934.szeptember21.11.p.
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avárospolgárságának,akultúránakésaközjónakérdekébenkifejtettmunkásságával
nagytekintélytvivottkimagának.avármegyeésvárostiszteletbelifőügyészévéválasztja,
majdazügyvédikamaraelnökiszékébekerülegyhangúválasztássalsmindenoldalróla
legnagyobbtiszteletveszikörül.Tizennégyévenátelőadójaakassaiközigazgatásitanfo-
lyamonamagyarmagánjognakésugyanetárgyelőadójaakassaimagyarkirályijogaka-
démiánis.Másfélévtizedenátajogtudományiállamvizsgavizsgálóbizottságánaktagja.

nyitottszemmeljárjaakülföldetsnagyértékűszociálpolitikaitanulmányokatvégez
olaszországban, Franciaországban, németországban, dániában, svédországban és
ausztriában.Tapasztalataikiforrottegyéniséggéformáljáksmikormegtörténtazállam-
fordulat,alegszilárdabbelhatározássalazonnalodaállakeresztényszocialistapártkas-
saitáboránakéléreéstisztakeresztényvilágnézetiperspektívávalakisebbségipolitikai
életirányítójáválesz.

Megalkuvástnemismerőtisztajelleme,ajogokkivívásánakszentkötelességérzete
hajthatatlanná teszik s vállalja a nehéz feladatot, hogy a nyelvi nehézségek dacára
bemegyacsehszlováktörvényhozásbasmintpártjánakszenátora,bölcsfelszólalásaival,
beterjesztetttörvényjavaslataivalésinterpellációivalakisebbségekjogaitéslétérdekeit
védelmezzeegészségéneksvagyonánakfeláldozásaáránis.apártországosviszonyla-
taibansemkímélimagátsemmifáradtságtól.Kelettőlnyugatigotthallottukhangjátmin-
denütt,aholazőslakosságjogaitvédenisakisebbségimagyarokatlelkesítenikellett.

Mikorpedigmagáravállaljaasúlyosfeladatot,hogyanemzetjövőjéről,azegyetemi
ifjúságrólőfoggondoskodni,bámulatraméltóeréllyelhajtjavégreterveit.Megteremtiaz
egyetemivárosokbanamagyardiákmenzákat,diákotthonokat,azegyetemidiákleányok
otthonaitsminta legjobbatya,agyermekeiközöttél.Fáradhatatlanulgyűjtszámukra
könyvet,tandijat,kenyeretsmindenlehetőtelkövet,hogyminéltöbbmagyarfőiskolást
megmentsenanélkülözésrémétől.

Ragyogótollalírjamegösszesbeszédeit.valóbanellehetmondaniróla,hogyminden
szavátmérlegretette,mielőttkimondtavolnasmindenfelszólalása,mindenújságcikke
valósággalirodalmiremekművolt,kicizellálvaalegfinomabbrészletekig.Errőltanúsko-
dikazagyönyörű,500oldalaskötet,melyet1930-banadottkiKassána„Kisebbségi
sors“címen.

Emellettidehazatöbbtársadalmiéskulturáliskörnek,egyesületnekelnöke.samikor
elfoglaltidejébőljutegy-egyfélóra,megjelenikrégibarátaikörébenésösszetartásra,lel-
kes,munkásmagyaréletrebiztatjaőket.

Egy fullánk sebezte meg később nemesen érző szivét, egy félreértésnek, egy meggya-
nusitásnak fullánkja, mellyel néhányan megsértették az ő kristálytiszta keresztény világ-
nézetét. Ez fájt neki életében a legjobban. Es ezért határozta el, tekintettel amugyis meg-
rendült egészségére, hogy félrevonul, gyermekei után megy, kik mindnyájan
Magyarországon helyezkedtek el.

Mulasztástkövetnékel,hanemmutatnékráarraarajongószeretetre,melynagyszi-
vébenélt finomlelkühitveseéscsaládjánakmindentagja iránt.olyanodaadóáldozat-
készséggelélnicsaládjáért,mintőtette,kevésférfitud.denemkisebbvolthűségeés
szeretetebarátaiirántsem.Finom,vonzóegyénisége,lebilincselő,kedvesmodoramin-
denkitmegtudotthódítani.nyugodt,fegyelmezetttudása,európailátóköre,nagyművelt-
ségepedigélvezetessétettemindigavelevalóérintkezést.

Talánkevésembermondhatjaelönmagáról.amitőegyalkalommalmondottnekem:
„alighiszem,hogyvolnaellenségem,merténsohasenkitmegnembántottaméletemben.“

amilyharmónikusésszépvoltélete,olynyugodtésfelemelővolthalálais.Egyhéttel
halálaelőttmeglátogattam.anagyszenvedéstőlelváltozottarcamosolyraderült:„dejó,
hogyeljöttél,édesbarnám,éppenazéjjelálmodtamrólad.Kedvesbarátom,négyszem-
köztakarokbeszélniveled“...azután:„feloldoztam“…!
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nyolcnapmúlva,agóniájánakbeálltaelőtt,zokogó,egybegyültcsaládjátólelbucsu-
zott, majd térdre kényszeritette e szavakkal: „gyermekeim,most imádkozzatok velem
együtt“,selkezdtehangosana„Miatyánkot“...Hangjalassan-lassanelhalt,nemeslelke
felszálltazörökbirótrónusaelé-ahol–hisszük–elvettemárjutalmátérdemdús,küzdel-
mes életéért. budapesten temették el a Farkasréti temetőben, ahol amagyar közélet
kiválóságainagyszámbankisértékutolsóutján.

örökségül hagyta nekünk nagy szellemét és azt a nemes kötelességtudást, amely
egészéletétáthatotta,samelyetmindenkisebbségimagyarnakkövetniekell!

TosTbaRna.
(PMH,1934.december23.5.p.)

Természetesenszámolnikellaszlovenszkóikisebbségipolitizálásmegváltozottkörül-
ményeivel is (anekrológotközlőkarácsonyikiadásvezércikkeitmár Jarossandorés
EsterházyJánosírják):változásoktörténtekazországosKeresztényszocialistaPárton
(oKP) belül: 1932-ben leváltják elnökét, szüllő gézát10 (Esterházy János váltja őt e
funkcióban), és azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy a két háború közti
(cseh)szlovákiaimagyarpolitikaiirányváltásoknagybanfüggtekamindenkorimagyar-
országikurzustól–1932őszénmárgömbösgyulavoltaminiszterelnök,akonzerva-
tív-liberáliseszmékkezdtekháttérbeszorulni. Tostbarnasejtelmes-metaforikusszó-
kapcsolatai („egy félreértésnek,egymeggyanúsításnak fullánkja”)mögöttalighanem
konkrétszemélyessérelmet,vagyazoKP-nbelülmegváltozotterőviszonyokkövetkez-
ményétkelllátnunk.11

aKisebbségisors

akötetháromnagyrészreéstöbbkisfejezetreosztott;azelsőrészaszerzőpolitikai
beszédeittartalmazza,ezekkorábbankülönbözőlapokbanjelentekmeg,defőkénta
PMH-banésakassaiA Népben.amásodikrészaszenátor(éstársai)törvényjavaslatait
ésinterpellációittartalmazza;ezekjóésérdekeshozadéka,hogymagukbanfoglalják
abenyújtottakrakapottválasztis.azutolsórészkisebbcikkeketésalkalmiírásokatfog
össze(Társadalom – Ifjúság címmel).Ehhezhasonlókamásodikrészvárospolitikac.
alfejezetébenistalálhatók(pl.Tost Barna üdvözlése. Kivonat egy beszédből).akere-
séstaművégéhezcsatoltnév-éstárgymutatósegíti.

aKisebbségi sors egyiktelitalálatamagáraafogalomravonatkozik:„abékeszerződé-
sek,helyesebbenakisebbségvédelmiszerződésekvoltaképpenegyújjogiszemélyt:»a
kisebbséget«létesítették.”(165.p.)Hasonlóanfrappánsdefiníció:„Hogyittnincsdemok-
rácia,annak(…)egyiklegfőbbbizonyítéka,hogyvan»kisebbségikérdés«.”(194.p.)

10 szüllő géza és bethlen istván politikai gondolkodásának párhuzamára l. Turczel 1982,
295.p.

11 a budapesti kormányzatnak a szlovenszkói magyar politika „megújtására” tett
erőfeszítéseirőll.bővebben:simon2013,138.p.„aszlovenszkóimagyarpolitikábanbekö-
vetkezettszemélycseréktermészetesenösszefüggtekabudapestipolitikábanbekövetkezett
elitcserével.”(uo.)ittköszönömmegsimonattilaszíveséshasznostanácsait.
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a könyv egyik legegyértelműbb (gyakran ismételt és hangsúlyozott) nézőpontja,
hogygrosschmidgézaadecentralizációésateljesautonómiahíve.EszerintaPrága-
központúésacsehország(„történelmirészek”)feléfordulóirányításnakazahátulütő-
je,hogy„szlovenszkó”és„PodkarpatszkaRusz”rendreaháttérbeszorul:jogosigénye-
ikkielégítéséthasztalanvárják,infrastruktúrájukésiparukleépült,nagyaszegénység
ésmagasakivándorlókszáma.asorlegvégénaszlovenszkóimagyarságkullog,mely
nemcsakaminimáliskisebbségijogaitnemérvényesítheti,nyelvhasználatijogábanis
aminimumravankorlátozva,shátrányosanérintettaszámárakedvezőtlenközigazga-
tásireform(azún.nagyzsupákbaosztás12)miatt.Kultúráját,iskolahálózatátnemtámo-
gatjaakormány.Elintézetlenazállampolgárságmegítélésénekkérdése(későbbiscsu-
pán részlegesmegoldásszületik), anyugdíjfolyósítás is szelektív.grosschmid (ésaz
oKP) kemény ellenzék, a költségvetést sosem szavazzákmeg, és ellenzékként is a
sérelmipolitikaleghangosabbszószólói.ésalegkitartóbbakis:„Fennkelltartaniellen-
zékiálláspontunkat,bizonyságáulannak,(…)hogymiaszlovenszkóésPodkarpatszka
Rusz részére járó autonómiát (…) komolyan gondoljuk, komolyan akarjuk.” (87. p.)
valamint,1929-bőlvisszatekintve:„azelmúlttízesztendőben(…)iparkodtunkigazain-
katmindentisztességeseszközzel:sajtóval,népgyűlésekkel,nemzetgyűlésifelszólalá-
sokkal, interpellációkkal stb. hirdetni.” (223. p.) és előretekintve is biztosítja híveit
arról,hogy fáradhatatlanulmindenútonsmódonkitarteszméimellett: „haezenaz
úton [a szlovákokkal együttműködve az autonómiáért – csg] az itt élő magyarság
egyenjogúságát, nemcsak papíron, de egyenrangú polgárokként való érvényesülését
gyakorlatilag,tényleg,aközéletmindenterénbiztosíthatjuk,–azabbanvalóközremű-
ködésre,törvényjavaslatokkidolgozására,egymásköztiésakormánnyalvalótárgyalá-
sokraéshakell,alegszívósabbparlamentiküzdelemre,mindenkorkészekvagyunk.”
(271.p.)

anagyzsupa-rendszerésanyelvtörvényegymásterősítvekorlátozzákamagyarokat:
„nálunk,szlovenszkóbanazonbanezanagyreform,melyvölgyek,hegyekalakulata,
folyókiránya,történelmifejlődésésalakossággazdaságiérdekeiellenéreújpolitikai
kerületekbeszorítjalakosságunkat,előharcosavoltszinténanemzetiállamkiépítését
célzó akaratnak, melynek – nekünk tövises – koronája a nyelvrendelet.” (32. p.)
Másutt:„vagyittvan(…)akisebbségeknyelvhasználatijoga.Eztcsakalegliberálisab-
ban,alegkiterjesztőbbenlehetnealkalmazni,haanemzetiségekkelvalóbékeszándé-
kaőszintevolna.ésíme,adminisztratívúton,abíróságikerületekkikerekítéseútjána
kisebbségek számarányát 20%-on alulra nyomják, és ezzel az élet legfontosabb
viszonylataibananyelvhasználat joga illuzóriussáválik.” (65–66.p.)aközigazgatási
reformmásaspektusúmegközelítése:„azújkerületibeosztásokugyanisarégitörté-
nelmiemlékekéshagyományokelhomályosításátésakisebbségekszámarányának,
különösen a magyarság számarányának megváltoztatását eredményezték.” (76. p.)

12 „az1920.márc.11-énkihirdetetttörvényalapjánaszlovenszkóhozcsatoltrégimagyarvár-
megyékből 6 „nagymegyét” alakítottak Pozsony, nyitra, Turócszentmárton, zólyom,
liptószentmiklósésKassaszékhellyel.”(82–83.p.)l.mégehhez:„atartománygyűlésitöbb-
séget a tagok egyharmadának kinevezése útján amindenkori kormány tartja kezében…”
(162.p.)
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ugyanezújabbkövetkeztetésekkel:az„újrendellentmondalakosságszükségleteinek.
arégivármegyékugyanisföldrajziadottságokvoltak,agazdaságiéskulturálisszükség-
letekszerintalakúltakki(…),azokmegszüntetésetermészetszerűenfogjamagaután
vonnivárosainklehanyatlását,ezekgazdaságiéleténekelsorvadásátéskulturálisszín-
vonalánakelsűlyedését.”(99.p.);végül:„»aközigazgatásireform«,azigaziautonómiá-
nak(…)atemetője”(109.p.)

Máig ismerős lehet a többségi nemzet reakciója a kisebbségi panaszokra:
„szlovenszkóaszlovákoké”;régenamagyaroknyomtákelaszlovákokat;„amagyarok
alattanemzetiségeknekennyijoguksemvolt”(117.p.);„hanemtetsziknekik,hátköl-
tözzenekki!”;akormányakülföld feléaztközvetíti,hogyakisebbségeknekátlagon
felülbiztosítottakjogai;„városainkbanamagyarutcaneveketnemegyhelyt(…)csehés
szlovákközéletifunkcionáriusoknevévelkellfelcserélni”(102.p.);amagyarpártirre-
denta; a világhatalmi kérdések lekötik a nagyhatalmakat, ezért nem foglalkoznak a
kisebbségekhelyzetével;ingerültséget,ellenszenvetésretorziókatváltki,ha„akisebb-
séghelyzeténeksulyosságáraahatárokontúlisreámervalakimutatni”(193.p.);az
„improduktívhadügyicélokrafordítottsokszázmillió”(236.p.);stb.

grosschmidtermészetesennehezményezi,haMagyarországotkedvezőtlenfényben
tüntetikfel,bíráljákvagykiközösítik:„Természetszerűazonban,hogyazittenimagyar-
ságaztakülpolitikátnemhonorálhatja,amelynekéletestvéreiellenirányul…”(113.p.)

Többször visszatérő téma, hogy a kisebbségi magyarok nem a számarányuknak
megfelelően kapnak juttatásokat: „számszerűleg ki lettmutatva, hogy nem a reánk
nézvelényegesenkedvezőbbténylegesállapotnakmegfelelően,deahivatalosstatisz-
tikaszerintilétszámarányunkalapjánis,aköltségvetésbeakultúráliscélokrafelvett
összegekből bennünket mennyi illetne és abból tényleg mennyivel kevesebbet
kapunk.”(58.p.)a247–249.oldalakonvalóbanrészletezi,hogyaz1930-asévikölt-
ségvetésbőlmennyiszázalékjutottaz5,57%-nyicsehszlovákiaimagyarnak:amagyar
középiskolákazösszeg2,5%-átkapják,atanítóképző0,3%-ot,aszakiskolák1,4-et,a
nőiszakoktatássemmit,a„kisebbségiiskolák”alatt–200milliókoronástámogatás-
sal–anémetésmagyarvidékekenlétesítettiskolákértendők,amagyarfőiskolások
szociálissegélyezéséresemmit,amásfélmilliókoronásirodalmitámogatásbólsemmit
stb.„aköltségvetésijog–azautonómiacsírája…”(237.p.)

súlyosgondnemcsakamagyarságszempontjábóldiszkriminatívföldbirtokreform,
hanem a magyar könyvek és hírlapok beengedésének akadályoztatása is. Pedig:
„szlovenszkóaszlovenszkóiaké.”(233.p.)

ajogegyenlőségésazegyenlőbánásmódelve(illetveezekhiánya,„acsehek”általi
megszegése) is vissza-visszatérő sérelmezett kérdés: „Mimagyaroknem irigyeljüka
csehektőlazt,hogynemzetiéletükszabadságáhozeljutottak,nemirigyeljük,hogyállí-
tólagossokszenvedésutánazéletörömeiheziselértek,csaknemismerjükel,hogya
szerencseekedvezésejogotadnanekikahhoz,hogyvelünk,mintletiportellenséggel
bánjanak.”(102.p.)nemennyireironikusmegfogalmazásban:„amiigazságunkpedig
az,hogymiittnemlegyőzött,deezerévótaittélőnépvagyunk,amelynekjogaitnem
lehet eltemetni.” (114. p.) Más következtetésekkel, egy közkeletű vád cáfolatával:
„kötelesség(…)rámutatniarra,hogyamipanaszainkésvádjainknemlégbőlkapott
szavak,kötelességönmagunkkal,deanagyvilággalszembenisbizonyítaniazt,hogya
kormányzással való elégedetlenségünk nem irredenta fészkelődés szüleménye…”
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(134.p.)valamint:„mamár[1929-ben–csg]»szalonképes«abékeszerződésekigaz-
ságtalanságainak kiküszöböléséről beszélni” (211. p.) Persze, ez a szalonképesség
sokkalinkábbcsaknéhánykedvezőkülpolitikaieseménykeltettevágy,valójábanmaga
akifejezés is riadalmat kelt, továbbra is: „ami politikai életünkbenellenben rögtön
államellenestörekvésről,felforgatásiszándékrólbeszélnek,mihelystamost[1930–
csg]uralmon levő centralistapolitikai körökérdekeit érintő »autonómia« szót valaki
csakkiismeriejteni…(256.p.)

azAktivizmus – negativizmus c.fejezetafogalmaktisztázásátszolgálja:„acsehek
azaktivistapolitikaalattvalójábanaztértik,hogyföltételésgondolkodásnélkülenge-
delmeskedni kell a kormányzó többségnek.13 negativizmus alatt pedig az állam és
annakjogrendjeelleniállásfoglalást.”(207.p.)

ademokrácialényegeskellékeialfejezetcímerögtönlábjegyzetetkap,sebbenezt
olvassuk:„azezenkellékekhiányánakigazolásárafelsoroltbizonyítóadatokközléséta
cenzura–annakidején–nemengedélyezteésígyazittismellőzendővolt.”(124.p.)
alegfontosabbháromkellékegyébként:ajogegyenlőség,agazdaságiigazság,azálta-
lánoskultúra.azezekellenhatókormányzatifellépésselszembenháromalapterületen
kellvédekezni:amindennapi,acsaládiésaközségiéletben(részletesebbenl.a125–
126.oldalon).Másuttezekhezméghozzátesziaszövetkezetimozgalomkiépítésének
szükségességét. Később a helytállás három fundamentumát részletesebben kifejti
(csaknemmáraisszentenciákkal):„amindennapiéletben–azotthonunkban,aközsé-
günkben.amindennapiéletben:szivósmunkávaléstakarékossággal,hogyanyomo-
rúságlenetörjön,–acsaládiotthonunkban:fajunk,nyelvünk,műveltségünkésemlé-
keinkőrzésévelésápolásával,hogyajövendőgenerációkbaniséljennemzetünk,–és
aközségiéletben:hogyamagunksorsafölöttegyelőrelegalábbagazdaságiéskultu-
ráliskérdésekben,későbblehetőlegazéletmindenviszonylatábanmagunkintézked-
hessünk.Hogynapifáradozásunknelegyenhiábavaló,hogyotthonunkéleténeknyu-
galmátmegőrizzük,annakezaharmadik,aközségiéletbenvalórészvételünk,ottani
biztonságunkazelőfeltétele.”(131.p.)anélkül,hogyminősítenémafentigondolatot,
ezafajtakonzervativizmusmaisbátranvállalható.

smégegyadalékajogegyenlőségproblematikájához:„Hogyezahelyzetmegjavul-
jon,ahhoznekünk–méghaezacsodamegistörténnék,–nemminiszteritárcavagy
egyébmagashivatalokkellenek,nemisamagasabbgabonaár,hanemazegyenlőjog,
egyenlőigazság,azegyenlőkultúrálisésgazdaságiszabadság,aminekatöbbimesszi-
rőlmegcsillogtatottértékcsaktermészetszerűfüggvényelehetne.”(158.p.)

13 azaktivizmusárnyaltéstagoltkérdésköréhezl.simon2013.
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gáboR csanda
noTEs on THE booK abouT géza gRosscHMid

This paper is devoted to the writings and speeches of a Hungarian christian
socialist politician in slovakia, senator géza grosschmid (1872–1934). The
recently published volume mainly contents applicable news coverage of
contemporary newspapers, first of all that of the Hungarian-language Prague
daily,thePrágaiMagyarHírlap.byexaminingthepressbackground,thepaperas
centralquestionraisestheissueofthesenator´sretreatmentandthepossible
causesofhisrelocationtoHungary.
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Háborúéstrauma
akelet-ukrajnaifrontakárpátaljaikatonák

visszaemlékezéseialapján*
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WarandTrauma.TheEastern-ukrainianFrontintheRecollectionsofTranscarpathiansoldiers

Keywords:oralhistory,Easternukraine,war,military,Hungariansinukraine,post-traumaticstress

a kelet-ukrajnai, 2014 ótamindmáig hibrid háborúként emlegetett konfliktushelyzet
többezeremberéletétkövetelte,köztükcivilekétéskatonákétegyaránt,smindemel-
lett százezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat az ellehetetlenült életkörülmények
miatt. a háború nemcsak gazdasági vagy fizikai károkat okozott, hanem egy sokkal
intenzívebbésmélyebbsérüléstis,amelyaháborúbanrésztvettkatonáktársaskap-
csolataira,valamintbelsőlelkiegyensúlyáraisrányomtabélyegét.vizsgálatomsorán
ígyarrakeresemaválaszt,hogymilyenmódonjelenikmegakatonákélettörténeteiben
azaz időszak,amelyetakelet-ukránháborúbantöltöttek,továbbáaz is,hogymilyen
hatástgyakorolnakahétköznapokraazottmegéltesemények.

akelet-ukrajnaiháborúéskialakulásánakelőzményei

1991.augusztus24-énváltfüggetlennéaszovjetunióbólkiválóukrajna.afüggetlene-
dést követően az ország élén álló politikusok hol az Európai unió, hol pedig
oroszországirányábanpróbáltákintegrálniazországot.

csaknemegyévtizedetigénylőelőkészítőmunkaután2013novemberénekvégén
tervezte ukrajna aláírni az Európai unióval a Társulási Megállapodást (association
agreement),ámukrajnavisszalépettazaláírástól.atörténtekhatásáraKijevben,majd
országosanistiltakozásokkezdődtek,amelyek2014februárjábanvéresutcaiharcok-
ba torkolltak.viktor Janukovicsállamfőelmenekültazországból, akormányfőpedig
lemondott.MárciusbanoroszországelfoglaltaaKrímet,áprilisbanpedigakétlegkele-
tibbmegye,donyeckés luhanszk területénkezdődteka terület birtoklásáért súlyos
harcok,melyekmindamainapignemértekvéget.

az országban 2014 és 2015-ben összesen hat ízben indultmozgósítás. ukrajna
nyugati részén, legfőképpKárpátaljaés ivano-Frankivszkmegyébensorrahagytákel

* Készült az ElTE Márton áron szakkollégiumi Program Jogi és Társadalomtudományi Mű-
helyénektámogatásával.Témavezető:Fedineccsilla.



otthonaikat amozgósítás által érinthető férfiak. oleg bojkónak, az ukrán hadsereg
vezérkarifőnökségevédelmiésmozgósítás-tervezésifőosztályvezetőjénekelmondása
alapjánKárpátaljánamozgósításáltalérintettszemélyekcsaknem75%-aelérhetetlen-
nekbizonyult,mivelkülföldöndolgoztakvendégmunkásként.(origo2015)Ezidőtájt
gyakorijelenségnekszámítottazis,hogyahelyilakosokbékéstüntetéskereteinbelül
ahadkiegészítőparancsnokságmunkájátútlezárásokkalpróbáltákmegakadályoznia
behívókkézbesítésében.szárnyrakapottegyebekközöttazahíris,hogyKárpátalján
aránytalanultöbbbehívótküldenekkiazembereknek,mintmásmegyékben.Eztazon-
banazukránkülügyminiszter,PavloKlimkincáfolta.Elmondásaalapjánszósemvolt
etnikaimegkülönböztetésrőlamozgósításokalatt.(Kocsis2015)amozgósításihullá-
moksoránnagyjából3000főthívtakbeKárpátaljáról,80kárpátaljaikatonavesztette
életét a harcokban (ebből 8magyar nemzetiségű), valamint a hazatértek közül 38
főnekállapítottakmeghadirokkantságiellátmányt.(24.hu2016)

Traumaésposzttraumásstressz-szindróma(PTsd)

aháborúmindigolyanélethelyzetetidézelő,amelybenatársadalmiértékrendésviszony-
rendszer felbomlik, valamint veszélybe kerülmagaaz élet is.Mindezekazonbannem
maradnakkövetkezményeknélkül–főképplélektaniszempontbólnem.ahibridháború
(MTi2017)ahazatértkatonákszámárafizikaisérüléseikmelletttalánmégnagyobbsérü-
léstokozottlelkilegésmentálisan.Ennekokakéntszámtalanokotfelhozhatunk,dealeg-
főbb talán mégis a felkészületlenség – individuális és nemzeti szinten egyaránt.
Felmerülhetakérdés,vajonaháborúszörnyűségeitátéltkatonákhogyantudnakújranor-
máliséletetélniésbeilleszkedniatársadalomba.Milyensegítségrevanszükségük?

számosszakirodalomfoglalkozikatraumávalésatraumákfeldolgozhatóságával.
azeredetipszichoanalitikuskontextusszerintatraumahozzátartozikazembertársa-
dalmilétéhez,sőtmitöbb,alaptapasztalatkéntkísérivégigazegyéneket,életútjuktól
függetlenül.azemberéletérehatástgyakorlótraumatikusemlékeklényegébentársa-
dalmimivoltábólerednek.ámavalóditrauma,avagytraumatikusélményerősenfesze-
getiaszavakbaönthetőséghatárait–képes-emegértenivalahaegykívülálló,amitő
maganeméltátszemélyesen?aválasz:nem.aztraumatikusélményekamegfogal-
mazhatóságakadályaiésa társadalomáltali közömbösséggelmagárahagyják,kire-
kesztik az egyént a fájdalmával. (Keszei 2012, 11–13. p.) ami a tüneteket illeti, az
egyestraumatikuseseményeketlegtöbbszörazerősnegatívérzelemteszimaradandó
emlékké,ígytehátazérzelmekszerepekiemeltjelentőséggelbír.Előfordul,hogyatrau-
matikus érzelmek gátolják a történtek felidézését, ám legtöbbször mégis ennek az
ellenkezőjetörténik.(Rubin1995,1–15.p.)általábanegy-egyemlékfeldolgozhatatlan-
ságaaspontán,szándékolatlanfelidézésbenjelenikmeg.Ekkorjelenikmegazelfojtás
ésagondolatelterelés.(Keszei2012,16–17.p.)

azáltalánosságbanelőfordulóemberi tapasztalatoktóleltérő,pszichológiai szem-
pontbóltraumatikuseseményt(pl.természetikatasztrófa,háború,autóbaleset)köve-
tőenazegyénbenkialakulegyszorongásoszavar,melynekkövetkeztébenafentebbfel-
sorolttünetekenkívülmegjelenikazérdektelenségisakorábbitevékenységekiránt,az
elidegenedésmásoktól,valamintvegetatív,diszfóriáséskognitívtünetekisjelentkez-
hetnek.(unoka–Purebl–Túry–bitter2012,156.p.)
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Máratrójaiháborútkövetőidőszakbólismaradtakránkfeljegyzésekegy-egytrau-
makövetkeztébenmegjelenőbénítófélelemről.Hisztériánakésszimulációnakhittéka
traumánátesettháborúskatonáktüneteit,aztgondolván,hogycsakkiakarnakbújnia
harcikötelezettségeikalól.aztánkésőbb,azelsővilágháború idejénmárkatonaszív-
nek, gránátnyomásnak vagy gránátsokknak, esetleg harctéri neurózisnak hívták (a
pszichológiábanshellshocknévenváltismertté),amelynektüneteitömegesenjelent-
keztekatúlélőknél.(Erős2015,137–148.p.)arendellenességgel,vagyinkábbbeteg-
séggelakkorkezdtekeljobbanfoglalkozni,amikoravietnámiháborúttúlélőkatonák
hasonló tünetekről, így tehát felfokozott éberségről, rémálmokról, emléktörésekről
(flashback),atudatotmegszállóvillanóképekről,hallucinációkról,szorongásról,reme-
gésről,valaminthirtelendühkitörésekrőlszámoltakbe.aközöspontmindannyiukéle-
tében egy-egy életveszélyes helyzet átélése, esetleg közeli hozzátartozóik és egész
addigistátusukelvesztésevolt.így1980-tól,azamerikaiPszichiátriaiTársaságönálló
mentáliseredetűrendellenességkéntállapítottamegatünetegyüttest,sposzttraumás
stresszszindrómának(PTsd)nevezteel.akutatásokbólegyértelműenleszűrhető,hogy
a PTsd esetében főképp háborús betegségről beszélhetünk. a vietnámi háborúban
részt vett katonák csaknem negyede volt érintett a tünetegyüttesben. (Pemberton
2016,113–114.p.)

akutatásokbólaziskiderült,hogyaposzttraumásstresszbetegségbenérintetteknél
sokkalnagyobbazesélyegyébegészségügyiproblémákkialakulására,mintpéldáula
diabétesz,szívbetegség,depresszióvagyfüggőségek.Ezekaszemélyekjóvalnagyobb
aránybanlehetnekmunkanélküliek,vagyjelentkezhetnekproblémákaházasságukban.
a PTsd sokszor azért is számít nagyobb problémának, mert a PTsd-ben szenvedő
embereketkörnyezetükgyakrannemveszikomolyan,vagylegalábbisnemakkoramér-
tékben,mint egyéb betegségeknél, amelyek testi tüneteket produkálnak. a betegség
sorána félelemérzetért felelősún.amigdala,azagybanmélyen fekvőneuroncsoport,
nemmindig képes különbséget tenni a tényleges és a jelentéktelen veszélyforrások
között,éppenezértabetegségbenérintetteknél,legfőképpakatonáknálnagyonsokáig
fennállhatnakabénítóemlékbetörések,méghaa legkisebbdolgok isemlékeztetika
traumatikusélményre(pl.tűzijáték,kutyaugatásstb.–Pemberton2016,115–116.p.).

a terápiasokrétű lehet.azembernekkét lehetőségevan:megváltoztatjaakrízis-
helyzetet,vagyatüneteketenyhítőmódszereketválaszt.Ebbenazesetbenjelentkez-
nekazún.önvédőmechanizmusok(pl.elfojtás,izoláció,szerepjátszásstb.–Friedrich
2017,62.p.)

akutatásmódszertanijellemzői

vizsgálatomsoránélettörténetielbeszélésekáltalakelet-ukránháborúbanrésztvett
kárpátaljai katonák (önkéntes és korábban sorkatonai szolgálatot letöltött) háborús
élményeit, emlékeit, tapasztalatait kívántamösszegyűjteni és feldolgozni. legfőképp
arravoltamkíváncsi,hogyamegkérdezettekélettörténeteibenmilyenhelyetfoglalela
szolgálati időszak, a kelet-ukrajnai megyékben töltött idő alatt milyen körülmények
között teljesítettek szolgálatot, valamint arra, hogy az ottmegélt eseményekmilyen
hatást gyakorolnak napjainkban rájuk. Ezen kívül arra is kíváncsi voltam, hogy az
önkénteskatonákesetébenmilyenmotivációkjelentekmegarészvételkapcsán.
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atémaérzékenységéből,aktualitásábólésfeldolgozatlanságábóladódóanegyértel-
művoltszámomra,hogylehetőségszerintélettörténetiinterjúkonkeresztülvizsgálód-
jam,ámhaahelyzetúgykívánja,témaorientáltéletútinterjúkformájábantegyemazt.
azinterjúalanyokfelkutatásánálhólabdamódszertalkalmaztam,ugyanisnehezenfel-
lelhetőmintalévénproblémákléptekfelafelkutatástilletően.ahadkiegészítőparancs-
nokság, amely a mozgósításért felelős szervek egyike, csak hivatalos dokumentum
ellenébenszolgáltattavolnakiakárpátaljaimobilizáltszemélyeknévsorát.ahólabda
módszer alkalmazásával 17 potenciális interjúalanyra tettem volna szert, ám ezek
közülháromszemély jelenlegkülföldöndolgozik (főlegcsehországban),két személy
nemszeretettvolnabeszélniatémáról,kétszemélypedigaháborúbólvalóhazaérke-
zésétkövetőenvégetvetettazéletének.

aténylegesmintateháttízszemélyreredukálódott,amelybőlhármanönkéntesen
vettek részt a háborúban, heten pedigmozgósított, korábban sorkatonai szolgálatot
betöltöttszemélyek.életkorukattekintve22és60évközöttiférfiakrólbeszélhetünk,
lakóhelyüket tekintve főképp a beregszászi járásban, emellett a Munkácsi és az
ungvárijárásbanélők.amegkérdezettekfelemagyarnemzetiségű(5személy),három
személy vegyes házasságból született, de a magyart tekinti anyanyelvének, ketten
pedig ukrán nemzetiségűek. interjúalanyaim iskolai végzettségük tekintetébenmeg-
oszlanak:két személyegyetemidiplomával,háromérettségibizonyítvánnyal,négyen
szakközépiskolai, egy személy pedig általános iskolai végzettséggel rendelkezik. az
interjúkidőtartamaátlagosan67perc,felvételükhelyszínefőképpaberegszászijárás-
banvolt.

személyiségjellemzők,önreprezentációk

Máraz interjúkkezdeténfeltűnt,hogya legtöbbmegkérdezettközépiskoláskoraóta
katonaszeretett volna lenni.akatonaság tehátegyfajtapresztízsként jelenikmeg–
olyanmunka,amelynémiképptársadalmielismeréstés„jóéletformát” is jelentegy-
ben.amintábakerültszemélyektöbbségénélakatonaiéletformáravalónyitottsága
középiskolavégeztével,akötelezősorkatonaiszolgálatkereteinbelülbontakozottki.
Egyikinterjúalanyomazonbanarrólszámoltbe,hogyaháborúbavalóönkéntescsatla-
kozásátisakatonaiéletrevalóérdeklődésemotiválta,méghaugyanveszélyesebbnek
bizonyultisakötelezősorkatonaiszolgálatteljesítésénél.akatonaiéletformaameg-
kérdezettekszerintegyszerűnekbizonyul–azegyéntnemterheliamindennapokprob-
lémája,amegélhetéshezszükségeseszközökkeliselvanlátva,mindösszecsakazo-
katafeladatokatkellelvégeznie,amikkelafelettesemegbízza.

„(…) van, aki szereti ezt az életet, ezt a katonai életet. (…) Elmész oda, gyakorlatilag
nincs családod, de ha van is, szereted azokat a körülményeket. Szeretsz inni, szeretsz
bulizni, nincs benned annyira az a félelem, hogy most meg fogsz halni, akkor ez elég jó
életforma.” (45 éves férfi)

„(…) otthon, na a civil életben kezdődik a sok gond, menni kell dolgozni, menni kell
venni valamit, menni kell… Mindig gondolkodni kell valamin, hogy hogyan legyen
tovább, igaz? Ott viszont nem gondolkodsz rajta, hogy jaj, most mi lesz ha…? Ott vala-
hogy… Ott egyszerűen tudod, minden porcikáddal érzed, hogy túl kell, hogy éld, és min-
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1.  magyar 25 egyetemi 
végzettség 

testnevelést 
tanít  

mobilizált 
(koráb-
ban ha-
tárőr volt) 

Munká-
csi járás 

89 perc Egy kevésbé 
forgalmas 
kávézóban 
készült az 
interjú 

2.  vegyes 
házasságból 
született, de 
a magyart 
tartja anya-
nyelvének  

35 szakközép-
iskola 

rendezvény-
szervező 
cégnél 
dolgozik 
külföldön 

mobilizált 
(koráb-
ban sor-
katona 
volt) 

Ungvári 
járás 

85 perc Skype-os 
beszélgetés, 
mivel Cseh-
országban 
tartózkodott 
az alany az 
interjúfelvétel 
idején 

3.  magyar 29 szakközép-
iskola 

munkanél-
küli 

mobilizált 
(koráb-
ban sor-
katona 
volt) 

Bereg-
szászi 
járás 

75 perc Az interjú-
alany ottho-
nában készült 
az interjú 

4.  magyar 60 érettségi 
bizonyít-
vány 

nyugdíjas önkéntes 
katona 

Bereg-
szászi 
járás 

65 perc Az interjú-
alany ottho-
nában készült 
az interjú 

5.  vegyes 
házasságból 
született, de 
a magyart 
tartja anya-
nyelvének 

22 érettségi 
bizonyít-
vány 

bolti eladó önkéntes 
katona 

Bereg-
szászi 
járás  

76 perc Egy kevésbé 
forgalmas 
kávézóban 
készült az 
interjú 

6.  ukrán  58 nyolc 
általános 

építő-
munkás 

önkéntes 
katona 

Bereg-
szászi 
járás 

64 perc Az interjú-
alany ottho-
nában készült 
az interjú 

7.  magyar  44 szakközépi
skola 

építő-
munkás 

mobilizált 
(koráb-
ban sor-
katona 
volt)  

Bereg-
szászi 
járás 

78 perc Az interjú-
alany ottho-
nában készült 
az interjú 

8.  ukrán 45 egyetemi 
diploma 

matema-
tika- tanár 

mobilizált 
(koráb-
ban sor-
katona 
volt) 

Bereg-
szászi 
járás 

44 perc Az interjú-
alany munka-
helyén ké-
szült az 
interjú 

9.  magyar 24 szakközépi
skola 

munkanél-
küli 

mobilizált 
(koráb-
ban ha-
tárőr volt) 

Bereg-
szászi 
járás 

49 perc Az interjú-
alany ottho-
nában készült 
az interjú 

10.  vegyes há-
zasságból 
született, de 
az ukránt 
tartja anya-
nyelvének 

28 érettségi 
bizonyít-
vány 

internetszol-
gáltató 
cégnél 
dolgozik 

mobilizált 
(koráb-
ban ha-
tárőr volt)  

Munká-
csi járás 

40 perc Egy kevésbé 
forgalmas 
kávézóban 
készült az 
interjú 

 

dent meg kell, hogy tegyél, mindent megteszel. Nincsenek felesleges gondolatok,
semmi.” (35 éves férfi)



azinterjúkalapjánamásiklegfőbbszemélyiségjellemzőabátorságvolt,snemcsak
azönkéntesekesetében.Ezafajtabátorságfőképpamozgósításihullámokidejénvált
igazán érzékelhetővé, hiszen egyik személy fejében sem fordultmeg az a gondolat,
hogymegpróbáljonelmenekülniahatóságokelől–emeltfővelvállaltákamobilizálást,
sezzelmindazt,amiakelet-ukránrégióbanvártaőket.

„Én meg mindig olyan voltam világéletemben, hogy szerettem a törvényt betartani,
nem szerettem ilyen félre… lenni sose, na most mit tudtam én, hogy bujkáljak vagy ne
bujkáljak, hová bújjak (…)? Bementünk, aztán ennyi volt, kibírtuk.” (44 éves férfi)

„Nem tudtuk, hogy hová megyünk… merre… Akkor máshogy gondolkodtunk. De
még mai napig is, ha engem elvisznek, én nem fogok bujkálni, nem szeretek bujkálni…
Nekem van három rigolyám: sose kések, nem bujkálok, sose hazudok, csak akkor, ha
nagyon muszáj.” (24 éves férfi)

önkénteskatonákmotivációi

aszemélyiségjellemzőkkapcsánfelmerültbennemazakérdés,vajonmilehetaz,ami
azönkénteskatonákatmotiváltaabban,hogyközvetlenülrésztvegyenekakonfliktus-
helyzetben.Kétesetbenazttapasztaltam,hogyerősellenszenvetéreznekoroszország
iránt. Mindketten a szovjetunióban éltek több mint 30 évig, s ez az időszak nem
hagyottbennükkellemesemlékeket.Egyoroszországtólteljesmértékbenfüggetlen,a
nyugatfeléorientálódóukrajnátszeretnénekországuknak,amiértvéleményükszerint
tennikell–megkellvédeniazországot.Mindezekmellettmegjelenika„hasznosság”
fogalma,amiatársadalomszámáraahasznosállampolgártjelenti.

„Így engemet sokan lehülyéztek, leidiótáztak, hogy minek mentél te harcolni az
ukránokért, hát ukrán vagy te? Áruló, meg minden. (…) Aki élt a szovjet rendszerben,
az tudja, hogy ez a… ez a malom, ez a henger, ami elindul, ez a szovjet henger, ez
magától sose áll meg, csak ha megállítják. Mi, akik akkor éltünk, tudjuk, hogy mi az. A
szovjet rendszerben inkább nem szabad volt magyarnak lenni, most szabad. (…) De
amikor az ember látott olyan képeket, hogy a… az egész eseményeknek a szenvedő
alanya éppen az a gyerek, akit mutatnak, akinek az anyját szétlőtte az üteg, vagy
átment rajta a tank, látja a könnyeket, meg minden, nem… nem tudok mellette elmen-
ni. És… én úgy látom a dolgokat a világba, hogy nem szeretem a szélsőségeseket.
Semmilyen szinten. (…) Mentek a barátaim, mentem én is, van katonai múltam, itthon
meg úgy éreztem magamat, hogy azt az időszakot éltem át, hogy úgy éreztem, hogy
semmi haszon nincs belőlem. Ott meg olyan hasznosnak éreztem magamat, hogy na,
vagyok valamiért itt, van hasznom.” (60 éves férfi, önkéntes)

aharmadikönkéntesinterjúalanymotivációjaakatonaságra,akatonaéletformára
voltvisszavezethető.Elmondásaalapjánmárkiskoraótakatonaszeretettvolnalenni,
ésahogybetöltöttea18.életévét,egybőljelentkezettahadkiegészítőparancsnoksá-
gon.Ezidőtájtvettekezdetétazorosz–ukránháborúis,ámőtezsemtartottavissza
elhatározásától.

„Kiskoromtól kezdve olyan dolgok érdekeltek, hogy katona akartam lenni, utána
rendőr akartam lenni, de végül is maradtam a katonaságnál. És utána, hogy jött ez az
egész háborús dolog, akkor már elkezdődött, amikor én akartam menni, de ez engem
nem hátrált, nem tartott vissza, hogy most más dolgokba kezdjek, vagy szökjek el én
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is, mint a többi ember, ezért úgy döntöttem, hogy mégis megyek. (…) Hát… vállaltam.
Most mit lehetett csinálni? Igazából az volt a legszomorúbb ebben az egészben, hogy
otthon volt a feleségem, meg épp terhes volt. Két hónapos lehetett, és úgy búcsúztam
el tőle, hogy nem is tudtam, hogy hazakerülök-e, vagy sem.” (22 éves férfi, önkéntes)

Fogadtatás

amozgósításihullámoksoránegydologvoltbiztos:abizonytalanság.azinterjúalanyok
nem tudták, hová viszik őket ésmi fog várni rájuk. Tíz személyből kilencenukrajna
keleti megyéiben teljesítették szolgálatukat (az egyik önkéntes katona azonban
lemberg környékén, egy kiképzőbázison szolgált), így odessza, Harkov, donyeck,
luhanszkterületén,svoltközülük,akiapoklokpoklátismegjárta,debalcevét.(index
2015)amikorarrakértemőket,meséljenekarról,hogyanfogadtákőketahelyiek,min-
denkitől ugyanazt a választ kaptam: eltérően. a keletimegyékben élő emberek egy
részeféltaterületetvédőkatonáktól,illetveellenségnektituláltákőket,svoltak,akik
örültekésvalamilyenaprósággalpróbáltákmegkifejeznihálájukat.

„Valakik köpködtek, volt, akik szerettek minket, valakik azt várták, hogy mikor sza-
badítjuk már fel őket, ki hogy… emberektől függött. A fiatalság 99%-a azt akarta, hogy
legyenek felszabadítva, az idősek fele ide, fele oda. (…) Na, sok emberrel el lehetett
beszélgetni normálisan, és sok ilyen segítséget kaptunk tőlük. Nem tudott mit adni,
nem volt mit adnia, akkor adott egy 3 literes üveggel sós szalonnát. És mondta, hogy
ennyim van, ezt tudok adni, az én családom is éhezik, dolgozni nem járunk, a bányákba
nem vagyunk, mert nem működnek, ennyit tudok nektek adni, fiúk.” (24 éves férfi)

„(…) azt kérdezték, hogy ti megeszitek a gyerekeket? Mondom, miért ennék én gye-
reket? Hogy gyerekeket eszünk… Hát mert azt mondták, hogy mi gyerekeket eszünk,
arrafelé gyerekeket esznek, ahonnan mi jöttünk.(…) ők azt csinálják, amit bemagyaráz-
nak nekik. Abban hisznek. És ha azt fogják nekik mondani, hogy a tej fekete, akkor
abba fognak hinni. Ott manipulálhatók az emberek.” (22 éves férfi, önkéntes)

„Az ottani emberek, az a helyzet, hogy… hogy mondjam neked… Részben… Szóval
mi úgy mentünk oda, nekünk egyből azt mondták, hogy ne bízzatok meg senkiben, ne
vegyetek el senkitől semmit, mert ezek itt oroszbarát emberek. Nem Ukrajnához akar-
nak tartozni. Jól van. Történt egyszer, hogy a bázison voltunk, hogy odajött egy néni,
egy zacskó ilyen kisütött krumplis dolgokkal, érted, megsütötte olajban otthon. És jött,
hogy nesztek, fiúk, egyétek meg, mert tudom, hogy nincs mit ennetek.” (28 éves férfi)

interjúalanyaimelmondásaiszerintafőproblémanemis igazánaszakadárokkal
volt,hiszennemtőlükkellettmegvédeniegy-egyterületet,hanemazoroszkatonáktól,
illetvecsecsenésegyébnemzetiségűzsoldosoktól.amegkérdezettekegybehangzóan
aztavéleménytvallották,hogyaKelet-ukrajnábanélőemberekkönnyenmanipulálha-
tókésmegvesztegethetők,ígysokannemisakartákigazánazukrajnátólvalóelszaka-
dást,pusztáncsakanyagiérdekeikvezéreltékőket.

„Oroszok voltak. Fogságba is volt úgy, hogy ejtettünk közülük, és na, orosz papírok-
kal, orosz katonakönyvvel. Meg voltak a csecsenek... (…)A Kadirov-féle csecsenek azok,
akik az oroszok által felbérelt zsoldos katonák. (…) Voltak magyarok is. Egyik oldalon is,
másik oldalon is. Szerbek. Voltak, voltak. Mondhatni, hogy az egész tájékról.” (35 éves
férfi)
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étkezés,víz

Mintahogyazafentiekbenmáremlítésrekerült,ahelyilakosokközöttakadtak,akik
szívélyesenfogadtákakelet-ukrajnaiterületeketvédőkatonákat.szükségisvoltolykor
ahelyilakosokjóindulatára,ugyanisazétkezésésvízhiány,ígyatisztálkodásis,sok-
szornagyproblémátokozottakatonákszámára.Egyesalakulatokjólelvoltaklátvavíz-
zelésélelemmel,ezazonbannemvoltelmondhatómindegyikről.legfőképpazoknak
azalakulatoknakjelentettnagyproblémátavíz-ésazélelemhiány,amelyekolykoraktív
tűzharcbakerültek,sennekkövetkeztébenazélelem-ésvízszállítóautóáltalhasznált
útvonalak járhatatlannáváltak. interjúalanyaimavízhiánymellett legfőképpahúshi-
ánytemlítették–sokesetbenhónapokatkellettvárniukahhoz,hogyegy-egyétkezés
alkalmávalazalapvetőélelmiszerekenkívül,mintarizs,atésztavagyaburgonya,ne
csakhúskonzervetfogyasszanak.

„(…) volt olyan, hogy vizünk nem volt két hétig, volt olyan, hogy két hétig nem füröd-
tem. Ami az evést illeti, volt, hogy húst egy hónapban egyszer láttam, azt lehet monda-
ni, szerencsés nap volt. Amúgy ezeket a feldolgozott ételeket kaptuk, amik persze ehe-
tetlenek voltak. Ha akartál valamit enni, vagy valamit inni, ami normálisabb volt, azt
mind neked kellett megvenni. Tehát aki cigizett, kávézott meg szerette a hasát, annak
a fizetése rá is ment.” (45 éves férfi)

„Hát, amit tudott az állam, azt biztosított. Amit be tudtak hozni. Amit be tudtak
hozni, azt biztosították, de… Megmondom neked, kétszer ettem húst. Egyszer egy otta-
ni lakos adott nekünk egy disznót, egyszer meg lőttem én egy disznót, egy vaddisznót.
Akkor, kétszer ettünk disznóhúst. A többi hús az olyan volt, az a konzerv, az a tusonka,
meg a perlovka, meg ezek. Nekem azóta jóformán az összes fogam szétment. (…) álta-
lában forró vizet ittunk mindig, mert akkor abból kevesebb kell. Akkor egy napra a forró
vízből 7 deci elég volt, a forróságban, a melegben. Mert valamikor meg kellett, amikor
tudtak utánunk küldeni kaját, akkor vizet is küldtek, és akkor kellett fejenként 6 másfél
literes víz egy napra. Ez akkor volt, amikor csendesebb nap volt, amikor tudtak nekünk
hozni vizet, meg ilyesmit.” (24 éves férfi)

négyszemélyazonbanteljesenpozitívanítéltemegazétel-ésvízellátást.Elmondásuk
alapjánrendszeresenmegfelelőmennyiségűésminőségűvizetésételttudtakelfogyasz-
tani,segy-egyfőzésalkalmávalsikerültahazaiízeketisreprodukálniabajtársaknak.

azétel-ésvízellátásonkívültovábbiproblémánakszámítottanemmegfelelőöltö-
zet.azállamáltalbiztosítottegyenruhasokszornemharctérrevalóanyagbólkészült,
ígykönnyenszakadt,vagyakárlángraiskapott–életveszélybesodorvaezzelviselőjét.
akatonáknakváltóruhátsajátköltségenmaguknakkellettbeszerezniük,ugyaniscsak
egydarabegyenruhátbiztosítottakszámukra.sokesetbenakülönbözőalapítványok,
adománygyűjtőszervezetek,valamintönkéntescivileksegítettékakatonákataszüksé-
gesdolgok,mintaruházat,azélelem,vagymásalapvetőcikkekbeszerzésében.

„Hát, azokkal voltak gondok, amiket kiadtak, maga a katonaság. Na, azokkal voltak
gondok, mert az nem bírt ki négy hónapot sem. Az önkéntesek, ők hoztak nekünk normális
cuccokat. Na, hát ők láttak el jobban minket ilyesmivel. Már Debalcevó után igen, már
elkezdtek kiadni. Na, nem mondom azt, hogy a legjobbat, de… lehetett benne lenni nyu-
godtan. Mondjuk, amit legelőször kiadtak, az nagyon gáz volt. Igen hamar lángra lobbant.
Nekem is egy… kicsikét kiégett, mondjuk úgy. Olyan anyagból volt csinálva.” (35 éves férfi)
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bajtársiasság,testvériség

abeszélgetéseksoránarraiskíváncsivoltam,hogyinterjúalanyaimamindennapiprob-
lémákontúlhogyanjöttekkitársaikkal.amagyarkatonákszámáramenyirebizonyult
nehézkesnekabeilleszkedés,milyenproblémákadódtakazegyüttélésben,illetveaz,
hogyaszolgálatiidőteljesítésétkövetőenmennyiretartották/tartjákakapcsolatotegy-
mással.alegtöbbenarrólszámoltakbe,hogyegyfajtabajtársiasság,barátiviszonyala-
kultkiacsapattagokközött,amelyetnapjainkigisápolnak.Egyetlenegyszemélyvolt,
akinemjöttkijólatársaival,ésennekokátmagyarságábanvélte.atöbbiekazonban
neméltékmeghátránykéntazt,hogymagyarok,neméreztékazt,hogybármifélenega-
tívmegkülönböztetésértevolnaőket.

„(…) mikor már a legelső esetnél segítettem rajtuk… Mert kettőn segítettem, egy
Csernyivcibe valósi román, ő volt a legnagyobb patrióta. Kihúztam a szarból, és akkor
utána tiszteltek. (…) utána kijöttünk egymással. Azóta is, a mai napig tartjuk a kapcso-
latot minddel, van egy közös zászlónk, mindenkinek csináltattunk akkor annak idején,
az egész csoportnak rá van írva a neve, rangja, minden, és mindenki azzal büszkélke-
dik. Hogyha találkozunk, akkor mindenki… mert általában Lembergben szoktunk talál-
kozni. Mindenki viszi a sajátját, a nyakába köti, találkozunk, úgy járunk.” (24 éves férfi)

„Igyekeztünk mindig megtartani a magyarságunkat, mert sokan voltunk magyarok.
Egy olyan húsz százalék körülbelül. Hogy tartottuk meg, szóval… A gépkarabélynak a
tárján mindig rajta volt a sárga-kék szalag. Minekünk piros-fehér-zöld volt rajta. Meg
a… hogy mondják, a… amit a vállhoz teszünk a puskának, nem tudom, hogy van
magyarul, de ott is rajta volt a piros-fehér-zöld. A komámasszonyom küldött egy hatal-
mas nagy piros-fehér-zöld zászlót, és feltettük az autóra is, amikor mentünk. Mindig
vállaltuk a magyarságunkat, és fontosnak tartottam azt, hogy vállaljuk, mert minket,
magyarokat nem nagyon szeretnek itten Lemberg megye környékén, kicsit arrébb, és
ha… ha mi nem bizonyítjuk azt, hogy amikor baj van az országban, mellettük állunk,
akkor nem is várhatjuk el, hogy tiszteljenek és szeressenek.” (60 éves férfi, önkéntes)

„(…) ha valakinek valami baja volt, valakinek eltört az autója, akkor ott mindenki azt
csinálta, azon volt mindenki, hogy menjen. Nagyon segítettük egymást. És ne adj’ Isten,
hogy bennünket akármelyikőnket máshonnét. Na, nagyon összetartó volt a brigád.”
(44 éves férfi)

éleshelyzetek,sérülések

bárazottlétbenisvoltakpozitívumok,összességébenazonbantöbbrosszat,mintjót
éltekátazinterjúalanyok.Köztudott,hogyaháborúvelejáróiasérülésekésolykora
halálesetek,éshogynemlehetráigazánfelkészülni.ukrajnátteljesmértékbenfelké-
születlenülérteaháború,seztafentebbfelsoroltdolgokigazolják–interjúalanyaim
elmondásaszerintazévekelőrehaladtávalegyreinkábbleépülnilátszottahadsereg,s
eztőktapasztaltákmeglegjobban.azesetektúlnyomórészében(kivételadebalcevét
megjártkatona)közelharcrólnembeszélhetünk,főkénttávolról(legalább2-3kmtávol-
ságból) különböző robbanószerek, nehézfegyverek használatával zajlott egy-egy tűz-
harc. a megkérdezettek elmondása szerint legfőképp védelmi feladatokat láttak el,
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esetlegazegyesútszakaszonáthaladóforgalomellenőrzésébeniskivettékarészüket,
ámelőfordultaz is,hogyegy-egyalkalommal felderítésreküldtekvalakit.az interjúk
alapján egyértelmű, hogy a fizikai sérülések mellett, amelyek a megkérdezetteket
érték,súlyoslelkisérüléseketisokozottaháború.Előszörazonbanszeretnékpárszót
ejtenia fizikaisérülésekről. interjúalanyaimtörténeteialapjánelmondható,hogysok
olyanfizikaisérüléstszereztektársaik,amelyekfigyelmetlenségbőladódtak.aproblé-
malegfőképpazokostelefontúlzotthasználatából(holottsokszortiltvavolt)adódott,
valamintamértéktelenalkoholfogyasztásból.

„A legtöbb haláleset, az a fiatalokkal történt. Na, a fiatalokat úgy értem, hogy pél-
dául ilyen 20-22 éves fiúk. Na, ugye, nekik az eszük egyfolytában azon járt, hogy tegyük
fel nem, hogy hogy csinálja a dolgát, hanem hogy kéne gyorsan fellépni a facebookra,
hogy kéne gyorsan telefonálni a barátnőmnek, szóval… ilyen, ilyen pusztaságokon.
Vagyis nem pusztaság, mert nem pusztaság. Csak hát mindennek megvan a maga
ideje, hogy mikor lehet telefonálni, stb. És az ilyen dolgokkal, az ilyen dolgokkal volt a
legnagyobb probléma.” (35 éves férfi)

asérülésekegyrészetehátfigyelmetlenségbőladódott,ámsokesetbenképtelen-
ségvoltidőbencselekedniabajelkerülésevégett.

„Amikor a bomba felrobbant mellettem, ilyen légnyomást kaptam. Na szóval voltak
ilyenek. Hát, meg ilyen kis karcolások (nevet). Volt szilánk is, volt golyó is. (…) én így
elmentem szanatóriumba, de konkrétan nem jártam kezelésre. Konkrét kezelésre nem
jártam, csak max. így a szanatórium, ami volt.” (35 éves férfi)

„Mellettem is leesett egy rakéta. De szerencsére nem lett nagyon komolyabb
bajom. Én nagyon szerencsés vagyok. Sose volt úgy, hogy engem valami komolyabb
probléma érjen. Olyan volt, hogy lőttek rám, de hogy átment volna rajtam, olyan nem.
Szilánkokat éreztem, de a ruhámba, a táskámba, a cipőmbe fúródott bele csak.” (22
éves férfi, önkéntes)

lelkisérülések,PTsd

ahibridháborúolyanlelkisérüléseketisokozottarésztvevőkatonáknak,melyeknek
gyógyulásiidejesokszortúlmutatakáregy-egykomolyabbfizikaisérülésgyógyulásiide-
jénis.Említettük,apszichológiatudománybanlegfőképpaháborúokoztalelkisérülé-
seketposzttraumásstresszbetegségként,avagyPTsd-kénttartjáknyilván.azinterjúk
tanulságaibólelmondható,hogyazokakatonák,akikakelet-ukránmegyékbenteljesí-
tettékszolgálatukatésaszószorosértelmébenrésztvettekaháborúban,tapasztalták
magukonaPTsdtüneteit(a10-ből6személy).atünetekfőkéntahazaérkezéstkövető
1-2hételteltéveljelentkeztekéshónapokonátfennálltak,vagyéppenséggeljelenleg
isfennállnak.aPTsd-nátesettinterjúalanyoklegfőképprémálmokról,nyugtalanságról,
idegeskedésről, lobbanékonyságról, zárkózottságról, remegésről, valamint különböző
bevillanóképekről(flashback),vagyéppenséggelemlékezetkiesésrőlszámoltakbeaz
interjúksorán,amelyekrendkívülmegnehezítettékahétköznapokbavalóvisszatérést.
Mindezekmellétársultakazokacsaládtól,esetlegismerősikörbőlszármazókérdések
ésmegjegyzések,amelyeksokszortovábbrontottakahelyzeten.

„De még most is, három év után, megmondom neked őszintén, hogy az az égett
hússzag, az még most is az orromban van. Mai napig is rengeteget álmodok vele. És
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mikor éjszaka ilyesmivel álmodok, másnap úgy jár a kezem, hogy nem tudok megfogni
egy csésze kávét. Akkor anyu nekem kétdecis bögrébe tölti a kávét, mert a kicsiből kilö-
työg, mivel nem tudom megfogni. Annyira reszket a kezem.” (24 éves férfi)

„De annyi, hogy már nem vagyok olyan erős, amilyen voltam. Nem vagyok idős, de…
ha nem mentem volna a háborúba, akkor biztos másképp alakul az életem. Már nem
testileg, hanem lelkileg… meg éppen fizikailag sem olyan vagyok. Hamarabb felkapom
a vizet, meg… négyszer operáltak, mindegyiknél altatva. Debrecenben mondták, hogy
lesznek ilyen emlékezetkieséseim, és tényleg. Van úgy, hogy nem emlékszek valamire.”
(29 éves férfi)

„Általában utána, miután megtörténik ez, az emberek hazajönnek, stb., először úgy
érzik, hogy minden rendben van. De ezt nagyon nehéz feldolgozni. Rémálmokkal, ideg-
gel, feszültséggel jár, hangoktól, féléstől, szóval sok minden dolog van így benne, ami
ez… ez az egész sok mindent változtat az ember életén. Az ember nem veszi rögtön
észre, hogy mi történt vele, hogy miben változtatták ezek a dolgok, ahhoz kell fél év leg-
alább, hogy előjöjjön belőled az, ami… ami sajnos előbb-utóbb mindenkiben előjön egy-
szer. Az idegeskedés, a feszültség, a lát… Na, vannak látomások, hogy például látják,
hogy itt megy el valami, azt flashbacknek hívják, de van olyan, hogy megijed a hangok-
tól. Ez nálam is elő szokott fordulni, hogy például régen, hogyha hallottam, hogy a kutya
ugat, akkor fel se figyeltem rá, most, hogyha ugat, akkor vagy leguggolok, vagy meg-
szeppenek, vagy ha petárdáznak, akkor is. Ez ezzel jár. Ez nagyon… morálisan kikészíti
az embereket (…) Tehát a szilveszterezést, azt úgy tudom átvészelni, hogy bent ülök a
házban, inkább felhúzom a tévét, mindent, a kislányommal játszok, a feleségemmel
beszélgetek, lazulunk magunknak, ha Újév van, és így nem hallom.” (22 éves férfi,
önkéntes)

azárkózottságotmintaPTsdegyiktünetétjómagamistapasztaltamazinterjúalanyo-
kon.Kétpotenciálisinterjúalanyomegyáltalánnemvolthajlandóbeszélniatörténtekről,
illetveamegkérdezett személyekközött isnégyenegyértelműenközölték velem,hogy
nemtudnakmindentelmondaniaKelet-ukrajnábantörténtekkelkapcsolatban,ugyanis
azokazemberek,akiknemvoltakott,képtelenekfelfognimindazt,amitőkátéltek.

„Minél kevesebb kérdést tesznek fel, annál jobb. Nem kell kérdezgetni, hogy… főleg
olyanokat, hogy hallod, lőttél embert? (…) Ezek a legprovokatívabb kérdések. (…) Szóval
nem, egyszerűen én valahogy úgy voltam az első pár hónapban, hogy én civilekkel, sen-
kivel nem tudtam beszélni erről a témáról. Hiába fogom azt mondani neki, hogy becsa-
pódik 40 grád rakéta egy… na. Nem voltak ott, nem tudják, nem értik.” (35 éves férfi)

azinterjúksoránháromesetbenazttapasztaltam,hogyezamegnemértettséga
szűkebbkörnyezetésatársadalomrészéről,valamintazintegrálódásnehézségeiegy-
fajta visszavágyódást idéznek elő a katonákban. Ez a vágyakozás legfőképp a
debalcevétismegjártkatonanarratívájábanbontakozikki.

„Szóval bánni… nem bánom, hogy ott voltam, hogy elmentem. Az, hogy húz vissza…
igen, húz vissza. Ez olyan, mint valami drog. (…) Mennék vissza, igen. Így rájön az
emberre, tudod, ilyen honvágy, ilyen… mint valami… nem tudom. Így, mondom, nem
voltak konkrétan ezek a problémák, ezek a mindennapos dolgok, tudod. Valahogy így.
(…) Ezt mindenki másképp éli meg. Hát… voltak nekem is ezzel… problémáim, de…
Vannak napok, amikor nem tudom, hogy egyszerűen hogy bírjam ki. Vagy hogy ott
legyek. Igen. Menni kell és kérni kell segítséget.” (35 éves férfi)
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Megküzdésistratégiák

ahhoz,hogyakatonákkönnyebbenátvészeljékazátélteseményeket,gyakranelőfor-
dult, hogy valamilyen tudatmódosító szereket, legfőképp alkoholt fogyasztottak. az
alkoholrövididőre,defeledtetiaproblémákatésmindazokatanegatívemlékeketés
érzéseket,amelyeketaháborúsorántapasztaltakmeg.azinterjúalanyokarrólszámol-
takbe,hogyvoltak,akikmárszolgálatiidejükalattistúlzottanfogyasztottakalkoholt,
ámazesetektöbbségébenahazatéréstkövetőhetekbenjelentkeztekazalkoholprob-
lémák.

„Megmondom őszintén, ez 99%-ban a katonáknál, ez a betegség… ez a dolog, ez
alkoholizmusba folyik. Mert ha alkoholba fojtja az ember, akkor kikapcsol. (…)
Megmondom, hogy az… két hónap, majdnem, hogy alkoholizmusba vezetett nálam.
Egy hónap szabadságom volt, utána meg hazajöttem, egy hónap alatt két hétig min-
dennap részeg voltam” (24 éves férfi)

„Nagy probléma volt az alkohol. Azt akármikor vállalom, elmondom, mert nem min-
den ember viseli az ilyen stresszhelyzeteket csak úgy ni. Voltak ilyen… hogy ivott, hogy
el tudja viselni.” (60 éves férfi, önkéntes)

„Mert sokak, akiket ilyen problémák gyötörnek, mint bármelyikőnket gyötri, azok
elnyomják magukban, és ezzel kárt tesznek magukban azzal, hogy alkoholt fogyaszta-
nak utána, mértéktelenül, a családjukat elveszítik, meg mindent… Mindent el tudnak
így veszíteni. Szóval… vannak olyanok, akik ilyen… jó életből az utcára kerültek emiatt.”
(22 éves férfi, önkéntes)

az idézett interjúrészletekből látható, hogy a túlzott alkoholfogyasztás a katonák
esetébenegy,aPTsd-velvalómegküzdésistratégia.Ezazonbanördögikörtidézelő,
amelyméginkábbamélybetaszítjaazembert,sezáltalagyógyulásiskilátástalanab-
bá válik. Ennek az állapotnak sajnos nemegyszer következménye az öngyilkossági
kísérletésazöngyilkosság.(Голосua2018)Eztaténytinterjúalanyaimismegerősítet-
ték,sőtmitöbb,kétpotenciálisinterjúalanyomissajnosazöngyilkosságmellettdön-
tött.

azalkoholhozvalófordulásésazöngyilkosságihajlandóságazonbanerősenfügg
azegyénszemélyiségétőlésmotivációitól.azinterjúkbólkirajzolódnilátszott,hogyazok
aszemélyek,akikkonkrétcéltállítottakmagukelé(pl.acsaládjukmiattegészségesen
kellhazatérniük)éserősszemélyiségjellemzőkkelbírnak,hatékonyabbésjobbeszkö-
zöketválasztottakaháborúbanátéltdolgokfeldolgozásához.négyenacsaládszerepét
emelték ki a feldolgozási folyamatban, vagy valamilyen aktív tevékenységet, amely
figyelemelterelő funkciót lát el, de véleményük szerint jelentősen megkönnyítené a
problémát,haazállambiztosítanáapszichológusoksegítségétafeldolgozásban,elő-
segítveezzelaPTsd-bőlvalógyógyulást.

„Meg kell nyugodni. Mert pszichiáter velünk egyáltalán nem foglalkozott. Holott azt
kellene a legjobban. Egyetlenegy pszichiáter minket nem látott, feldolgozni csak a csa-
láddal. Nekem például az segített. A családi környezet.” (24 éves férfi)

„Embertől függ, hogy mi motiválta. Mindig beszéltem a parancsnokommal, hogy
nekem két gyerekem van itthon, engem az motivál, hogy nekem haza kell jönni, meg
kell maradnom ugyanolyannak, amilyen vagyok, sőt, ha lehet, még jobbá lenni vala-
hogy, meg az értékrendek megváltoznak egy kicsit.” (60 éves férfi, önkéntes)

88 Baraté Edina



összegzés

Tanulmányom a 2014 elején kirobbant kelet-ukrán háborúmozgósított és önkéntes
kárpátaljaikatonáinakvisszaemlékezéseitdolgozzafelazotttöltöttidőszakrólnarratí-
vákonéstémaorientáltinterjúkonkeresztül.akutatásbanháromönkénteséshétmoz-
gósított, korábban sorkatonai szolgálatot betöltött személy vett részt. Két önkéntes
motivációjábanmegjelenikanyugatfelényitó,oroszországtólteljesmértékbenfügget-
lenukrajnamegteremtése,amelynekérdekébenmegkellvédeniazországot,valamint
ahasznosságérzése;aharmadikönkéntesesetébenpedigmárakiskortólkezdődő
érdeklődésakatonaságiránt,amelyetaháborúbantaláltalkalmasnakkipróbálni.

azinterjúktanulságaibólelmondható,hogyasúlyosgazdaságiésinfrastrukturális
károkmellett,amelyeketazországegészlakosságaérzékelt,akonfliktushelyzetlegna-
gyobbáldozataiahelybeli lakosokésazukrajnátvédőkatonákvoltak.az interjúala-
nyokelmondásaialapjánukrajnasemmilyentekintetbensemvoltfelkészülveahábo-
rúra,éseztőktapasztaltákmegleginkább.azélelemmel,vízellátássalésruházattal
kapcsolatosproblémákisgondotokoztakazottlétalatt,ámafizikaiéslelkisérülések
sokkalnagyobbhatástgyakoroltakéletükre.atízinterjúalanybólhatanszámoltakbea
poszttraumásstresszbetegségtüneteiről,amelyazidőteltévelugyanenyhébbmérték-
ben,demindmáigjelenvanamegkérdezetteknél.gyakoritünetektehátarosszálmok,
idegesség, remegés, zárkózottság, s az ott átélt helyzetekről bevillanó képek (flash-
back).amegküzdésistratégiákkülönbözőek–összefüggésbenállnakazegyénszemé-
lyiségjellemzőivel. az egyik leggyakoribb, ám kevésbé hatásos módszer a hosszabb
ideigfennállótúlzottalkoholfogyasztás,amely–bárcsakideig-óráig,de–segítafelej-
tésben.Továbbiönvédőmechanizmusokazárkózottság,azelfojtásvagyafigyelemel-
terelés.afeldolgozásfolyamatábannégyesetbenkiemelthelyetkapottacsaládmint
segítség. az interjúalanyok elmondása szerint mindemellett szükség lenne szakmai
segítségreis(pszichológus)aposzttraumásstresszbetegségkezelésében,ámeztaz
államnembiztosítottaszámukra.
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Edina baRaTé
WaR and TRauMa.THE EasTERn-uKRainian FRonT in THE REcollEcTions oF TRanscaRPaTHian
soldiERs

This paper covers reminiscences of mobilised and volunteer soldiers of
Transcarpathia on the period they spent in the Eastern-ukrainian war through
narrativesandtheme-centred interviews.Theparticipantsof theresearchwere
three volunteer and seven mobilised soldiers previously participating in a
compulsorymilitaryservice.inthecaseoftwovolunteers,themainmotivations
were the establishment of ukraine opening toward the West and fully
independent fromRussiawhichmust thereforebeprotected,and thesenseof
usefulness; the third volunteer reportedasmotivationhisparticular interest in
militaryatanearlyage,whichheconsideredappropriatetoexploreinthewar.as
regards to the lessons learnt from the interviews, it can be concluded that,
besidesthesevereeconomicandinfrastructuredamagesperceivedbytheentire
population,thegreatestvictimsofthemilitaryconflictwerethelocalinhabitants
andthesoldiersdefendingukraine.accordingtothe interviewees´statements,
ukrainehadnotbeenpreparedforthewarinanyrespect,andtheywerethose
who had faced the consequences first hand. six out of the ten interviewees
reportedposttraumaticstresssymptoms,which,althoughover time toa lesser
extent,butarestillverymuchpresent.inthetraumaprocessingperiod,family´s
helpwasgivenaprominentpositioninfourcases.astheintervieweesseeit,they
wouldhavealsoneededprofessional(apsychologist´s)helpinthetreatmentof
theposttraumaticstress,butithasnotbeenprovidedthembythestate.
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apopkultúra-kutatáspraxeológiája
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azalábbiakbanakortárs,a20.századimédiaelméletekutánipopkultúra-kutatáslehe-
tőségeirőlejtünkszót.Mindeznemegyvégigvezetettelméletimátrixalkalmazásalesz,
hanem–azesetrőlesetreváltozótárgynakmegfelelően–egymássalkölcsönviszonyba
kerülő,egymásrarétegződőötletekolykorredundáns,töredékes,szabálytalannaktűnő
kapcsolatrendszere.Kiindulópontunk,amédiaelméletek utáni kutatás összetétel,egy
küszöbhelyzetre („Kezdetét veheti a nyelvi, zenei, filmes és költészeti tanulmányok
módszertani integrációja” – Kittler 2014, 125. p.) és azonnal egymegkettőződésre
utal:érthetőidőbeliparaméterként,eszerinta20.századimédiaelméletiszéttagozó-
dás–frankfurti,torontói,birminghamiiskola,Kittlermunkásságaaráépülődiskurzu-
sokkalstb.–akutatásmódszertanközvetlenelőzményétalkotja.Másrésztérthetőszó
szerint: egymédiaelmélet körvonalazása lehetne a kijelölt cél, vagyis a popkultúra-
kutatásnakújteoretikusállításokhozkellenevezetnie.Kétségtelenazonban,hogyaz
esettanulmányoknaknem feltétlenül szükséges valamilyen,előzetespozícióban lévő
explicitelméletetigazolniuk;éshaakutatásnemadkiúj(rész)elméletet,pusztánráta-
pintegykapcsolat-vagyhangulatrendszerre,azsemtekinthetőmódszertanihibának,
netánteoretikuskudarcnak.(ugyanakkorezaszituációúgyiselgondolható,hogytotá-
lisrendszereknem,deelmélethálózatokmégiscsakarendelkezésünkreállnakazadat-
kezeléssorán.)

azátfogókeretekelőzetesszerepénekamegingása(mivelnemfizikai-természettu-
dományos elméletről van szó, hanem a metanarratívák, utópikus és üdvtörténetek
iránti bizalmatlansággal párhuzamosan kialakuló látásmódról) ahhoz a belátáshoz
vezethet,hogydinamikus popkultúra-fogalommal dolgozzunk.érdemesmárisegypil-
lantástvetniJohnstoreyCultural Theory and Popular Culture címűkönyvére,melyvaló-
színűlegazegyik leghasználhatóbbbevezetésapopkultúra tanulmányozásába.Erről
tanúskodik,hogy1997ótaaszövegegyfelőlhétkiadástértmeg,másfelől–ésezfon-
tosabb – a koncepció látványosan bővült, kiegészült az újabb kutatási eredmények
fényében.(Példáulahetedikkiadásahatodikhozképestapopkultúramaterialitásáról
szólófejezettel lettgazdagabbésaktuálisabb.)storeymunkájaabbólaszempontból
(is)irányadólehet,hogyapopkultúrátkontextuális analízissel közelítimeg,amivalóban
a populáris kultúra dinamikus, policentrikus fogalmához vezet. Ebben a keretben a



popkultúraexplicitvagy implicitmeghatározásaa folk,a tömegkultúra,amagaskul-
túra,adominánskultúraésamunkásosztálykultúrájakontrasztjábanbontakozikki
(nemrögzülpusztánazegyikellentétekéntvagyszinonimájaként),ésilymódonakon-
textus által felé áramló jelentésváltozatok függvényében is értelmezhetővé válik.
(storey2015,1.p.)

atömeg-,illetveapopuláriskultúraelhelyezhetősége,értékelésestb.amodernitás
alapvető kihívásának számít.aperemműfajokönállósodása,megerősödéseésdiffe-
renciálódása (amagazinkultúrában, majd a könyvkiadásban is) amodernség része
volt,és igennagyellenállásbaütközöttazelitkánonokésazakadémiaiértékrendek
felől;egyidejeazonbanmásahelyzet.EztafolyamatotjólszemléltetiFredricJameson,
aposztmodernről szólókönyvénekmindjártazelején.amarxizáló irodalmárventuri
Learning from Las Vegas címűhírestanulmányárahivatkozvajegyzimeg,hogyaz„[…]
felhívjaafigyelmünketminden[…]posztmodernizmusegyikalapvetőjellemvonására:
nevezetesen arra, hogy elmosódik bennük a régebbi (alapvetően érett modernista)
határamagaskultúraésazúgynevezetttömeg-vagykommerszkultúraközött,ésúj
típusú szövegek jönnek létre, amelyeket áthatnak annak a kultúraiparnak a formái,
kategóriáiéstartalmai,amelyeketolyanszenvedélyesentagadottmegamodernmin-
denideológusa”.1 Majdkissékitágítvaakört,ígyfolytatjaJameson:„aposztmoderniz-
musokatvalójábanéppenezazegész»lealacsonyult«tájképnyűgöztele:abóvliésa
giccs,atévésorozatokésaReader’s Digest-kultúra,areklámokésamotelek,akéső
estibeszélgetősműsorokésahollywoodib-kategóriásfilmek,azúgynevezettpara-iro-
dalomannakrepülőtériponyvakategóriáival,amilyenahorrorésaromantika,anép-
szerűéletrajzok,akrimikésasci-fivagyafantasyregény–ezeketazanyagokatma
márnemcsupánegyszerűen»idézik«,ahogyJoycevagyMahlertettevolna,hanemsaját
lényegükbeillesztikbele.”(Jameson2010,24.p.)

apopkultúrajelenkorimegközelítésetehátjelentősenérintiakánontérkép 20.szá-
zadiátrendeződését.ugyanisarégótaforgalombanlévőkánontípusok(pl.klasszikus
kánon,nemzetikánon,jelentéskánon,akadémiaikánon,oktatásikánonok)mellettaz
ezekbennemszereplőalkotásoka20.századfolyamánún.alternatívkánonokbaren-
deződtek.ilyenértelembenalternatívkánonnakminősülhetasci-fi,afantasy,ahorror,
azalternatívtörténelem,akrimistb.kánonja,melyeknemcsakazelőbbieknek,deegy-
másnakisalternatíváitképezik,mígátfedésekisjócskánakadnakköztük,sőt,tartal-
mazhatnakajelentéskánonokbaisbekerülőműveket.(Társadalmiésélménymotivált
jelenségkéntaszubkultúrákkánonjaitismegemlíthetjük[pl.cyberpunk,heavymetal,
hiphopstb.],melyekközöttnincs,vagyminimálisazátfedés,deakár tetszőlegesen
választhatókbárkiszámára,ésnemzárjákkiaztsem,hogyegyszerretöbbkánon„ter-
mékei”legyünk.)Emellettazonbanaközelmúltban–azújmédiumokmegjelenésének
következtében–szükségesséváltazún.aktív kánon bevezetése,melybenelsősorban
olyanjelenségekkapnakhelyet,melyekegyszerretöbbmédiumban„íródnak”,többféle
platformrólismegközelíthetők,azaztranszmediálisak(pl.starWars-,assassin’screed-,

1 Jameson2010,24.p.ahatárokelmosódásárólszólótézisttöbbenbírálták,ésamellettérvel-
tek,hogyahatárokmegmaradnak,újratermelődnek,deátmenetekjönneklétrearegiszterek
között.
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Trónokharca-,Mátrix-univerzumstb.).Ennekakánonnaknincscentruma,zajszerű,és
azalternatívkánonokbasorolhatójelenségek,sikerlistásművek(éskiegészítőik)töm-
kelegébőláll.

azemlítettátfedések konstatálásaaztisjelenti,hogy–máraprodukciófelőlnézve
is–rengetegmű,tárgy,jelenségstb.állellenakétosztatúkategorizációnak.storeyfel-
sorolezekközülnéhányat(shakespeare19.századifelfutásaapolgáritömegszínház-
ban,dickensregényei,afilmnoirésazonfilmek,melyekatömegmozibankezdtékés
azakadémiaiközegfilmklubjaibankötöttekkistb.),majdlucianoPavarottinépszerű-
ségéthozzapéldaként,amiegybenjópéldaazún.exkluzívkódrögzíthetetlenségéreis.
Pavarottifelvétele,amelyenaNessun Dorma szerepel,abritslágerlistákélénlandolt,
azáriaapopuláriskultúrarészévévált,azelőadójábólpedigmédiasztárlett.Ezanép-
szerűségstoreyszerintmegkérdőjeleziamagasésapopuláriskultúraelhatárolását
(PavarottiésPuccininemkerültkiazelitízlésttámogatórepertoárból);érdekesazon-
ban,hogyabulvársajtóésahírműsorokviszontrészbenfenntartottákakettősséget.
„akulturálistájképrégibizonyosságaihirtelenkétségesséváltak.”(storey2015,7.p.)
az ilyen jellegűszituációk,melyekegyszerreátfedésekésduplikációk,megsokszoro-
zódnaka20.századharmadikharmadában,segyüttemlegetendőkaposztmodernség
térhódításával.Ezértezazidőszakapopkultúra-kutatáskitüntetettterepévévált,acul-
turalstudieskülönféleirányzataipedigbiztosítottákhozzáaszükségeselméletihátte-
ret(storeykönyvéhezpedigateoretikuskontextust).

Ezamódszertanfelvetitovábbáaztakérdéstis,hogyakülönfélenyelvterületeken
használatos fogalmakmennyiben különböznek,milyen társadalmi folyamatok követ-
keztébenalakultakki, illetvehogyan tagozódnakbeazadottkulturálishierarchiába.
innenválikaz isbeláthatóvá,hogy–egyes teóriákszerint–miért indokoltbizonyos
megfontolásokalapjánhalványkülönbséget tennipopuláris kultúraés tömegkultúra
között.utóbbiugyanisa„tömeg”,a„tömegesrészesedés”fogalmaimenténazadattá-
rolás- és közvetítés gépesítésének hiányában is elgondolható, (Kulcsár-szabó2012,
60.p.)mígazelőbbiatechnomediáliskörnyezet19.és20.századimegváltozásaésa
tömegkommunikációseszközök„robbanása”–majdannakfelvetése,hogy„miaz,ami
eladható?”,illetvemiközeennekaművelődésésaszórakozásmetszéspontjaihoz?–
nélkülalighaértelmezhető.innennézveapopkultúraatömegkultúránálkésőbbifejle-
ménylenne–eltérőfáziseltolódásokkalazeneésazirodalomterületén–,deolyan,
amelyépítkezhetazelőbbiből,ésilyenértelembenegyfajtahagyománytudattalisren-
delkezik(egynullateljesítményennyugvóvalóságshowesetébennemszámítazelőz-
mény,ellenbenegyladygaga-fellépéssohanemelőzménynélküli;illetveerremegint
jópéldaPavarotti,ésazáriafelbukkanásamásműfajokban,legutóbbazÉnekelj! című
animációsdarabban);nemazonosadivattal,denemisfüggetlentőle;felvetiaművé-
szet és a kultúra egymáshoz való viszonyának kérdését (sok esetben eltörölve a
különbségüket).

Megkellittjegyeznünk,hogyaszakirodalomáltalábannemígyhasználjaaszóban
forgó alapfogalmakat, a tömegkultúrát és a populáris kultúrát azonosként kezeli.
virginásandreaA kortárs tömegfilm címűegyetemi jegyzetébenpéldáulnoëlcarroll
definíciójábólindulki,melyszerint„atömegművészetatömeg(tájékoztatási)-technoló-
giákrévénkészítettésterjesztettnépszerű(populáris)művészet.atömegművészeta
tömegtársadalomművészeteésatömegtársadalomcéljaithivatottszolgálni.”(virginás
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2016,12.p.)Eztermészetesenelfogadhatódefiníció,afentjelzettduplikációazonban
lehetővéteszi,hogyrégebbikorok(pl.anyomtatáselőttiidőszakok)tömegkultúrájáról
is beszéljünk, és megkülönböztessük a 20. század popkultúrájától, mely egyfelől a
giccs,másfelőlazavantgárdésaposztmodernfelényitott.Ebbenamintázatbantehát
apopkultúra–művészetikontextusáttekintveis–újabbfejleményvolna(apop kultú-
rája),melyneklegitimációjábanlényegesszerepettöltbeapop art,melyatömegkultú-
raszámtalanelemévelkezdjátékba(agiccselis),majdazún.art pop,melya20.szá-
zadvégefelémáraztjelzi,hogyapopkultúraművészetislehet.(Ezaparadigmatikus
megfordításdöntőnekbizonyulhatpéldáuldavidbowievagyladygagatevékenységé-
nekértelmezésekor.)

carrollközelítésébőlperszeaz iskövetkezik,mivelavilágunkatátszövőmediális-
szimulációshálózatglobális szerkezetű,ésakáranemzethatárokatismegszüntetheti
(amimáshonnannézvenyilvánvalóanillúzió),atömeg-vagypopkultúraisugyanilyen,
mivelrávanutalvaerreaközegre.deugyancsaknyomatékosankellkezelnünkaztis,
hogyapopkultúranemcsakésnemkizárólagglobálisjelenség.legutóbbaPopuláris
zene és államhatalom című tanulmánykötet is tudatosította – nagyon helyesen – a
következőt:„apopkultúrajólismertjelensége,hogyamasszívglobalizációsfolyamatok
mellett a nemzeti közönségek sokszor figyelemreméltó odaadással ragaszkodnak a
nemzetinyelvükönvagynyelveikenelőadottpopzenéhez,szembenazangolnyelvűglo-
bálispoppal.”(Hammer2017,291.p.)innennézveérdemesmegfontolni,hogyapop-
kultúraésapopulárisirodalomidentitásképzőelemeivagystratégiái–asztereotípiá-
kon túl –milyen eszközökkel irányítják rá a figyelmet a lokális tényezők szerepére.
Eszerintmegkérdőjelezhetőazabeidegződés,melyalokálishozazértéktelenttársítja
ésakisebbségidiszkurzusteredendőenmarginálisnaktekinti.ahogyanalokálissem
önértéketképviselebbenaszemléletben,hanemtöbbolyanadottságot,amelyaglo-
bálisrendszertmás-másoldalárólteszi–nemidentikusmódon–érzékelhetővé.(Eza
kettősségugyanakkornemtartható fenna tudományban–nincsalternatívbiológia,
japánlemeztektonikaésehhezhasonlók,viszontamagyarrockzenenemazonosaz
angollal–,deerre ittnemtérünkki.ahogynemkanyarodunkelaspeciálispolitikai
körülményekközöttmegjelenő, vagy felülről irányított tömegkultúra felé sem,bár ez
utóbbipéldáulMoritzFöllmerA Harmadik Birodalom kultúrtörténete c.könyvealapján
tárgyalhatólenne.)

Másrészttudatosítanunkkellaztis,hogyapopkultúrakülönfélemédiumok szoros
kapcsolatáraépül,ezérthaazegyikkelfoglalkozunk,akkoratöbbivel iskapcsolatba
kerülünk.Meglepőmódon,mégegykorrekt,transzmediális jelenségcsoporttalfoglal-
kozókönyvelőszavábanisezáll:„[nemosztomazokálláspontját],akika»kultúra«vagy
a »médium« diszciplináris határokat összemosó bűvös jelszavának engedve egyszer
csak–atényleges,filológiaialapúirodalmistúdiumokrovására–filmmel,vizuáliskul-
túrával,adigitáliskommunikációújműfajaival,vagyéppena–felfogásukbanmáride-
jétmúlt fogalommalélve–művészetekműködésénekgazdasági tényezőivel,politikai
környezetévelvagytechnológiaioldalávalkezdenekelfoglalkozni.”(benyovszky2016,
13–14.p.)Előszöris,érdemestisztázni,hogyazirodalomazért(is)intermediáliskiter-
jedésű,mertrészevalamilyentörténetilegfennállóésideiglenestechnomediáliskör-
nyezetnek.Példáula19.századbanazirodalomjavarészeoptikaiésakusztikusmédi-
umothelyettesített,majdazoptikaimédiumokésagramofonmegjelenésévelahelyze-

94 H. nagy Péter



temegváltozott,azírásfolyamatotpedigazírógéptérhódításarendezteát.a20.század
elejénaztánazirodalomagramofonnalésakinematográffal,későbbaszámítógéppel
kezdettversengésbe.(Másrésztbármelykonkrétirodalmialkotásiskapcsolatbanvan
másmédiumokkal,vagyhelyettesítiazokat.amédiumokésazintézményekösszefonó-
dásábólállólejegyzőrendszerekpedignemgondolhatókelmateriálistényezőknélkül.)
Ezahelyettesítéssel,versengésseljellemezhetődinamikakoronkéntváltozik,demeg-
kerülhetetlenülrajtafelejtianyomátazirodalomközvetítőtechnikáin.

Ha(be)látjuk,hogyalingvisztikaikódokraredukáltirodalmiszövegolvasásaeltekint
ezektőlamédiakonfigurációktól (demégattólis,hogyazirodalombizonyostekintetben
önmagamédiuma),akkorérthetővéválik,hogymiértazirodalomtörténetváltamédia-
történetrészévéésnemfordítva,párhuzamosanafilológiatársadalmiváválásával,a
metafilológiamegjelenésével.(ametafilológiaszerintazirodalomnempusztaszöveg,
hanemközvetítőközegekfolyamatosanáthelyeződőrendszere,amelyaszerintválto-
zik,hogyazadotttechnomediáliskörnyezetfelőlmilyenkihívásokérik.)akönyvátviteli
éstárolómonopóliumánakamegszűnése,illetveakönyvún.poszthermeneutikaigya-
korlataegy idejetehátaszámítógépiparésafilmgyártástechnomediáliskörnyezeté-
ben tanulmányozható releváns módon. Erről a regény médiatechnikai váltása és a
transzmediális világépítés elterjedése egyaránt tanúskodik. az írás rácsozatának a
meghaladásailymódonegyolyanposztkulturálisadatmezővelvankapcsolatban,mely
akultúraátrendeződésérőlishírtadott,eszerintamédiumok„beomlottak”adigitális
tartományba.azadatokköztikapcsolatokrólviszontigenrégótatudjuk,hogylehetővé
teszik,defelisfüggeszthetikazideológiákat,illetveleleplezhetikazokesztétikaiválto-
zatait.(Kittlerszerintabinárisrendszerfelölelmindent,amitakultúráróltudhatunk.a
digitálisadatfolyam–anullákésegyesekrendszere–ugyanisahang,aképésazírás
előállításátegyarántlehetővéteszi.)

Ennek fényében tehátolyanelméletikombinatorikát lehetne/kelleneműködtetni,
amelyben például, nagyon-nagyon leegyszerűsítve, a filmes vagy vizuálismódszerek
alkalmazásaszámtalanpontonsegíthetiazirodalmikultúrtechnikákértőbbelemzését,
ésfordítva,amiarrautal,hogyamédiaelméletikompetenciabizonytúllendülhetaszö-
vegkéntfelfogottirodalom,azesztétikaésakultúrszemiotikazárthorizontján.szoros
kapcsolatbanazzalafejleménnyel,hogyazarchiváltadatok,amédia-ésazinskripciós
technológiákelemzése(melynemazonosazapparátuselemzéssel)akittleriértelem-
benvettrejtvényfejtésre,azinformációkelkapásárahasonlítinkább,mintsemvalami-
lyenelőzetespozícióbanlévőértelemmegragadásárakorlátozódik.Ebbőlanem-her-
meneutikaimegközelítésbőltalánvezethetnekutakegyolyanterületre,melyeta pop-
kultúra-kutatás metapraxisának nevezhetnénk.azehheztársítható/kapcsolhatóvonat-
kozásirendszereketegyrésztapopkultúra-kutatásonbelül,akülönfélestudiesokmet-
széspontjaiban,összekapcsolásábanérdemeskeresnünk;másrésztametafilológiaés
a tudományelmélet, illetve a kultúratudomány szélesebb dimenzióiban is mozogha-
tunk.(Ráadásulapopkultúraésatudománytalálkozásipontjaiszámosesetben–az
utóbbifelőlnézveis–relevánsgondolatkísérletekkiindulópontjalehet.)

Ebbenametakritikaipozícióbannemcsakaztérdemesszemelőtttartani,hogya
tárgy hogyan viselkedik a kutatás során, hanem azt is, hogy a kutatásmódszertan
hogyanviselkedikatárggyalvalótalálkozás(vagylátenskommunikáció)során.Richard
shustermanpragmatistaesztétikájánakkifejtéseközbenmegjegyziegylábjegyzetben
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akövetkezőt:„Havalakitarrakényszerítenének,hogydefiniáljaamagas/populáriskul-
túra közötti különbséget, jobb lenne, ha nem egyszerűen a különböző tárgyakban,
hanemfőkéntabefogadásvagyhasználateltérőmódjaibankifejezvetennémegezt.a
»populáris« ellentétben áll a »magas« használattal,mivel közelebb áll amindennapi
tapasztaláshoz,kevésbéstrukturáljaésszabályozzaanevelésésazokastandardok,
amiketaformálisoktatásésazuralkodóintellektuálisintézményekmagukbanfoglal-
nak.”(shusterman2003,314.p.)aleértékelőmegkülönböztetéseszerintolyankultu-
rális,intellektuálistalálmány,amelyazesetektöbbségébeneltekintahasználatkülön-
féle módjaitól, márpedig az általunk szorgalmazott módszertanban a hatáskutatási
zóna ésamindennapi használat szoroskapcsolatafeltételezhető.Márcsakazért is,
mert–virgináséscarrollkoncepciójátfolytatva–„[…]egyrenehezebb,hanemtelje-
senlehetetlenolyanemberekettalálnimaavilágon,akikegyáltalánnemvoltakkitéve
atömegművészeteknek”.(virginás2016,12.p.)

innenmárcsakegylépés,hogyapopkultúra-kutatástolyanpraxeológiaként képzel-
jükel,melybenakapcsolatrendszerekfelnyitásaésakomplexitásszínrevitelesorána
módszertannemfeltétlenülrögzül,hanemsokkalinkábbátíródik,azelméletetagya-
korlat,azutóbbitpedigazelőbbifelőlmódosítva.Ebbenapraxeológiábanakülönféle
technikákésgyakorlatoktudományosésnemtudományosműveléseelválaszthatatlan
ugyanegymástól,deazintézményiésahétköznapikontextusmégsemcserélhetőfel
teljesen.bárakutatássemnélkülözhetijelenesetbenafogyasztásésahasználatjel-
legzetességeit,intézményenkívülikutatásrólnemigazánérdemesbeszélni.(azoutsi-
der pozícióból elhangzó beszéd is rá van utalva az intézményi közlési csatornákra.)
ugyanakkor az összekapcsolásokból adódó sokszínűség, komplexitás érzékelése –
ahogy fentebb jeleztük – dinamikus szempontrendszert igényel, ezért a popkultúra-
kutatásbanelengedhetetlenülszükségesa folyamatosmetodológiai (ön)reflexió,már
csakazértis,hogyazöröklöttelméletibeidegződéseknezárjákelaproduktívmegkö-
zelítésiútvonalakat.

érdemesközbevetnünkahétköznapi kontextusemlítésekapcsán,hogyaminden-
napiéletrevonatkozómédiakutatásokfelhasználhatókapopkultúra-kutatásban(is)–
azelmúltkétévtizedbenszámosmérvadókönyvbizonyítottaeztTrishMillertőlafent
említettstorey-ig–,mivelatömegkommunikációslehetőségekkihasználása(ésparo-
dizálása)apopkultúralétalapjávalfüggössze.denemazonosazzal,nemkorlátozódik
arraafeltételezetttérre,melyetazelőbbibefolyásol.(Pl.ladygagakomplexitásanem
tárhatófelaháztartásokfelől,körbejárásáhozatöbbi,ritkábbéskitüntetettebbszíntér
bevonására is szükség van.) Tisztázva az előfeltevéseket: „a kutatókat az érdekli –
olvashatóamindennapiéletreirányulómagyarnyelvűmédiakutatásegyikalapszöve-
gében–,miképpenjelennekmegamindennapiélethorizontjánakülönbözőmédiu-
mokésmédiatartalmak;hogyan,milyenkulturális,társadalmi,pszichológiaifolyama-
tokmenténzajlikezekbefogadása,felhasználása.”(szijártó2016,19.p.)amindenna-
piéletszférájárakoncentrálókutatásokbeépülhetnekapopkultúra-kutatásbaakülön-
félemédiatartalmakcsoportosításánkeresztül,deazokraajelenségekreisfogékony-
nakkelllennieazutóbbinak,melyeknemtekinthetőkmédiumoknak,ésnemjutnakel
aháztartásokba.(Evidensenilyenpéldáulashowvagyakoncert,melyegyszerrepre-
ésposztmediális,hiszennemarchiválható„egyazegyben”,másatévé-,advd-válto-
zat,ésmegintmásazegyszeriélőközeg.amediális rögzítésperspektivikus,ésbár
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megmutathatolyasmitis,amiahelyszínennemmindenkiszámáraérhetőel,óhatatla-
nulrészlegesmarad.amédiakutatástés-elméletetezértisérdemeskiegészíteni,és
reflektálttátenniaperformancestudiesszempontjainakbevonásával,oda-visszaper-
sze.)

Mielőttpróbáratennénkeztajátékteret,tegyünkegyaprókitérőtakomplexitás kér-
désefelé.apopkultúraleírásáratettrelevánskísérletekközöttvanegyolyanis,melyet
érdemes itt továbbgondolnunk. Molnár gábor Tamás Az ízlés mint médium című,
umbertoEcopopkultúra-koncepciójánakmegközelítésekorfelvetiakövetkezőket:„az
ittvázolttörténetetsokszorszokásamagaséstömegkultúraközöttihatárelmosódá-
sakéntértelmezni,amiáltalábanegyüttjárakultúraésművészetközöttimegkülönböz-
tetésérvénytelenítésével. Ezazelképzeléspolitikailag talán igen,episztemológiailag
viszont éppenhogynem »radikálisabb«,mint az interpenetráció föltételezése, amely
akkoristartalmazzaapólusokkülönbözőségét,amikorszembeállításukvoltaképpeni
létföltételeiválnaklehetetlenné.”(Molnár2003,309.p.Kiemelésazeredetiben.)az
idézetbena kurzívval szedett szó felidéz egy teoretikus hátteret,mely a szociológiai
rendszerekleírásárajöttlétre,de–kiindulópontkéntszintebiztosan–alkalmazható-
nak látszikapopkultúra-kutatás terepén is. (az ilyen jellegű teoretikuselőfeltevések
tudatosításanemegyenlőazzal,hogyazelméletetpróbáljuk igazolni.azalkalmazás
során–ahogymárfelvetettük–számolnikellateoretikuskeretésafogalmakgyakor-
latimódosulásaival.)

niklasluhmannrendszerelméletébenazinterpenetráció jelenségeteszilehetővé,
hogyazautopoietikus(azazönépítő)rendszerekbenmegnyíljanakakörnyezetikapcso-
latok.Ezaztisjelenti,hogy„akölcsönösáthatásrévénlehetővéválik,hogyazinformá-
ciókműveletifolyamatbarendezésénekfunkciósíkjaiegymástólelválasztottkéntállja-
nakfennésennekellenéremégisösszekapcsolódjanak;vagyisolyanrendszerekjöjje-
neklétre,melyekkörnyezetükrevalóvonatkozásukbanegyszerrezártakésnyitottak.”
(luhmann 1994, 47. p.) interpenetrációról (azaz kölcsönös áthatásról) akkor beszé-
lünk,haegyrendszerkomplexitásaegymásikrendszerfelépítéséhezrendelkezésreáll,
ésfordítva,deúgy,hogyazoknemolvadnakössze.atársadalomésazegyénkapcso-
latábanilyenaszocializáció,melynekfolyamánazelőbbikomplexitásaamásikpszichi-
kumának(vagytudatának)rendelkezéséreáll,hogyfelépítsesajátkomplexitását,deaz
egyénnemolvadösszeatársadalommal.Ezamodellalkalmasnaklátszikastorey-féle
kontextusokműködésmódjánakleírásárais,amennyibenapopkultúraésavelekap-
csolatbakerülő rendszerekkülönbözőségeúgymaradmeg,hogyazokegymásból is
építkezhetnek.apopkultúrainnennézveolyankomplexrendszerkéntfoghatófel,mely-
nekműködésétszámosmásrendszerbiztosítja,akárazzalis,hogyazelhatárolódást
képviseli,vagytagadjaannakösszetettségét.

ugyanakkoregykomplexrendszerbennemlehetmindenkapcsolatotátlátni,pláne
megjósolni.akomplexitásevidensen fizikai jelenségként isérthető(ésszámostudo-
mányterületenismegjelenik,ahogyerrőlJohnH.HollandComplexity c.bevezetőjében
olvashatunk),ésinnennézveisvethetünkegypillantástapopuláriskultúradinamikus
természetére.vicsekTamásakövetkezőképpendefiniáljaakomplexitást: „azössze-
tettségáltalábanvalamifélehierarchiátfeltételez.arendszerattólleszbonyolult,hogy
ahierarchiaegyadottszintjénlévőegységekkölcsönhatnak.akomplexrendszereket
az teszi olyan érdekessé, hogy a részei közötti kölcsönhatás eredményeképpen a
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részekviselkedéseolymódonváltozikmeg,hogyazegészrendszerminőségilegúj,a
részek tulajdonságaitól eltérő viselkedésmintát követ. Kicsit másképpen: pusztán a
részekvizsgálatábólnemjósolhatómegazegészrendszerviselkedése,aglobálistulaj-
donságokújtörvényszerűségeketkövetnek.”(vicsek2003,306.p.)Komplexrendszer
aturbulensfolyadékéslégáramlat,araj(csoportbanmozgóélőlények),aszámítógép-
hálózat (egymással összekötött, kommunikáló gépek), a nagyobb embercsoport (pl.
iskola)ésazemberitársadalom.

Példaként emeljük ki a hangyabolyt. Ha egy hangyát megvizsgálunk, a bolyhoz
képest nem tűnik bonyolultnak. genetikai parancsnak engedelmeskedik, megvan a
többiegyedhálózatábanbetöltöttfunkciója.Hamilliósnagyságrendűközösségetvizs-
gálunk, tehátegyhangyatársadalmat (vagymásszóval szuperorganizmust), számos,
egyedekentúlhatófunkcióvaltalálkozunk.abolyrólazabenyomásunkalakulki,hogy
tudatosrendszer.Pedignemaz.Mindösszearrólvanszó,hogyarendszerenbelülikap-
csolatokszámameghaladvalamilyenmértéket,ésazebbőlszármazófunkciótöbbletet
tudatosságként azonosítjuk. vagy gondoljunk egy városra. Egy átlagos nagyvároson
belülakölcsönhatásokléptéke(amesterségeshálózatokésjelekmellettbeleértveaz
emberek közti kapcsolatokat is) ugyanakkora, mint az emberi agyban találhatóké.
(Eagleman2017,198–199.p.)Mosttegyükfélreaztakérdést(bárnagyonizgalmas),
hogykell-emégvalamia tudatossághozazalkotórészeksokaságánkívül.Elég,haa
tudatosságlátszatátésakomplexitástösszekapcsoljuk,hiszenmindkettőmegjelenése
azelemeikésaköztüklévőkapcsolatokszámánmúlik(méghanemtudjukispontosan
eztmeghatározni).azagylétrehozzaazelmét,éseztazevolúciósfejleménytvisszükát
akomplex rendszerekre is, amikor érzékeljük, hogya rendszerszintű folyamatok túl-
mennekabelsőfunkciókösszességén.

Ezzelmagyarázható,hogyabiomimetikusinformatikairendszerekmodelleketkínál-
nakakultúraműködéseszámárais.Havetünkegyfutópillantástaladygaga-jelen-
ségre,világossáválik,mirőlvanszó.vizsgálhatjukakárkülön-különisgszámait,dal-
szövegeit,klipjeit,filmszerepeit,fellépéseit,nevét,identitását,ruháit,maszkjait,perfor-
manszait,gesztusait,testképét,nemét,parókáit,interjúit,politikáját,fikcióit,színpadát
és így tovább,deezekegyütteseolyan lezáratlanösszképhezvezet,mely túlmutata
részekösszegén.Ennekajátéktérnekazelemei,képsoraikülön-különisélvezhetőek,
bármelyik ideiglenes centrumként – és performatív identitásként – funkcionálhat,
együttesükazonbanagaga-jelenségkaleidoszkópszerűaspektusára,tudatosműköd-
tetésérevilágítrá,melyéppenastabilitásnakszegülellen.Ráadásulazzalisszembe-
sülünk,hogygesetébenahétköznapokésafellépésekközöttnincslényegikülönbség,
vagyisavalóságotisazokbólazelemekbőlépítifelg,melyekaperformatívtevékeny-
ségeitalkotják.Mindehhezszámos,arészekkölcsönhatásáravonatkozómegoldásis
társul, a részek reflektálásaésa folyamatosmegsokszorozódásazonban–érdekes
mód–nemtörlielannaklehetőségét,hogyakismillióváltozatban,ideiglenescentrum-
kéntugyan,degagátismindigérzékeljük.ladygagakomplexjelenségapopkultúrá-
ban,egyigenbonyolultkapcsolatrendszer;deafentiekfényébeninkábbaztmondhat-
juk,hogyolyanjelenség,melyapopkultúrábólszármazójegyekbőlépítifelsajátkomp-
lexitását.aladygaga-jelenségtehátjelenetekkomplexrendszere(nemegymástólfüg-
getlenjeleké),deeznemjelentiazt,hogyarészelemeinevolnánakvizsgálhatók,mind-
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összeazt,hogyfokozottanszámolnikellaszintekköztikölcsönhatásbóladódó,imma-
nenciántúlifunkciótöbblettel.

azinterpenetrációperszetöbbrendszerközöttislétrejöhet.apopkultúraesetében
példáulaligharögzíthetőazatartomány,melyreaműveletitevékenységirányul.Hanő
akomplexitásésmegnyílikakapcsolatakörnyezet felé,sokfélebelépésipont jöhet
létre,példáularétegkultúrákésaszubkultúrákfelől(vö.ladygagaaszubkultúrákfelé
nyitottmegabrand),amiegybenaztisjelenti,hogyapopkultúraimpulzusokatkapezek-
től,ésbárönmagábólépítkezik,azújabbösszekapcsolásokmegnyitjákalehetőséget
akövetkező,aktuális áthatás előtt.ilyeneseményvoltaMátrix címűfilm,amelyképes-
séváltacyberpunkjegyeinekközvetítésére,sezzelegyszubkultúradizájnjaelkezdte
kondicionálniapopuláriskultúraegyesszegmenseit.Ebbenközrejátszhatottazis,hogy
azutóbbiban történhetettvalami,amia fennálló rendszertnyitottá tetteazelőbbire.
Ennekvégigkövetésehosszúkutatástigényelne,annyimindenesetremegelőlegezhető,
hogyamédiatechnológiárairányulókérdésekmegszaporodásakedvezettacyberpunk
látásmódelőtérbekerülésének,denyilvánvalóanbizonyos,példáulavalóságszimulál-
hatóságára,amédiumésrealitásfelcserélhetőségérevonatkozóelemekmárnyomok-
banjelenvoltakarendszerben,csaknemvoltközöttükerős,ennyirehatékonykapcso-
lat.2 (az előbbiek fényében ez egyfajta tudatosulási folyamatként is megragadható,
melyegybelépésiútvonal,platformelőtérbekerülésénekköszönhető.)

számolnunkkellperszeazzalis,hogyakomplexrendszerekbenésazokközöttaz
egymástgerjesztőkapcsolatokvéletlenszerűenisgenerálódhatnak.antropomorfkör-
nyezetbenezatudattalannalérintkezik.afreudistamotívumelemzésésapszichobio-
gráfiaa20.századbanmeghódítottaaművészetértelmezésésapopkultúra-kutatás
terepét(utóbbitazarchetípusokirántivonzódássalkötötteössze).leonardMlodinowA
tudattalan címűkönyvénekfényében(tehátazújabbneurobiológiaiálláspontalapján)
viszontnőhetazonértelmezésekelismertsége,melyek–akárönkéntelenülis–támo-
gatják a tudattalan újradefiniálását. Ezek közé tartozik Fredric JamesonA posztmo-
dern, avagy a kései kapitalizmus kulturális logikája címűkönyveis,amelyszámospon-
tonnézszembeatudattalanrólkialakultképpel(pl.afotózásvagyamélységélesség
kapcsán).apopkultúramegváltozotthelyzetétidejekoránérzékelőJamesonszerinta
freudistaörökségazértgátoljaa jelenségmegértését,merta tudattalanátkódolása
szándékosviselkedésséeltüntetiannaktényleges jelentőségét,mígezahagyomány
jelekettalálott,aholkorábbanvéletlenekvoltak,vagyisavéletlentatudatkiterjedése-
ként kezeli. az újabb könyvek közül david batchelorChromophobia címűmunkáját
emelnénkki,amelyaszínekirántiérzékenység(legyenazvonzódásvagyazellenkező-
je)menténtárgyaljaakultúraszámosfejleményét(példáulmiértlényeges,hogyahab
kapitány fehér színű bálnát üldöz stb.). batchelor gondolatmenete a pop artról, a
monokróm alkotásokról, vagy a színekben tobzódómegnyilvánulási formákról pedig
olyan korszakos mintázatok hatáseffektusainak rétegzettségéhez is közelebb vihet,
mintadavidbowie-jelenségvagyaladygaga-projekt.

2 lényegébenegyilyenjellegűszisztémáraderítfénytKlapcsiksándoregyiktanulmányábana
reciprocitásfunkciójátvizsgálvaaMátrixbanéselőzményeiben.Klapcsik2008,118–124.p.

a popkultúra-kutatás praxeológiája 99



azilyenjellegűáthatásokéskapcsolatrendszerekfeltétlenüldinamizáljákapop-kul-
túrakutatás gyakorlatát is, amely ily módon folytonosan elmozgó praxeológia lesz,
amelyújműveletigyakorlatokkalszembesül,azzal,amiaddigárnyékbanvolt.amelio-
rizmus,apusztarésztvevői,archiváló,pszichobiográfiai,szociokulturáliséspedagógiai
kutatásmódszertanokebbőlaszempontbólkisséelavultstratégiák,ahogyazappará-
tuselemzés és a kultúrszemiotika sem boldogul bizonyos hálózatok feltárásával (de
bármelyikelrugaszkodásipontjavagyközbülsőfázisalehetegykomplexszéválópraxeo-
lógiának).Mindenelméletretehátpraxiskénttekintünk(pl.gumbrechtjelenlételvűkul-
túraelmélete,melyszerintajótudományostanításakomplexitástvisziszínre–nem
különíthetőelgumbrechtpraxisától),deanélkül,hogyabszolutizálnánkbármelyiketis,
egyiksemlehetelőzetesenmeghatározottvégpont.(valószínűlegahermeneutikasem
lehetkivételezalól;azuniverzálhermeneutikátegy idejeamúgy ismáshogy látjuka
materialitásésamedialitás,afizikaimegjelenéséselhelyezésmegkerülhetetlenténye-
zőifelől,ahogyerrőll.vargaPéteregyiktanulmányánakszegmenseiszólnak:„a»mate-
riálishermeneutika«[…]egyszerreaffirmáljaaszöveghezkapcsolódótársadalmigya-
korlatokat[…],valamintajelészajtávolságánalapuló,autopoietikusnaknevezettszö-
vegképződést”–l. varga2014,33.p.) akomplexitáshoz vezetőkonstrukcióselvek
nem fundamentális kódok (lehet ilyen rekombinációs térszervezőművelet például a
funkcionáliskáoszis),változékonyak,cserélődnek,dekimutatásuknélkülarészletek
ésakapcsolatilehetőségekeltűnnekazadottrendszersüllyesztőjében,abbanapilla-
natban,amikorezarendszermáregymásikarcátmutatja.akövetkezőállapotbefo-
gásaezértszükségszerűenbemozdítjaafeléfordulótekintetetis.deolymódon,hogy
eznemfüggetleníthetőattólakapcsoltmintázattól,amelyadinamikátlehetővétette.
Egyszerűbben fogalmazva,akomplexitással szembenézőpraxeológiai kihívások felől
folyamatosankorrigálnikell(ene)azelméleteket.

irodalom

batchelor,david2000.Chromophobia,london,Reaktionbook.
benyovszkyKrisztián2016.A Morgue utcától a Baker Streetig – és tovább.dunaszerdahely–

Pozsony,Kalligram.
Eagleman,david2017.Az agy: a te történeted.Ford.bothElőd,budapest,akkordKiadó.
Föllmer,Moritz2017.A Harmadik Birodalom kultúrtörténete.Ford.Kurdiimre,budapest,corvina

Kiadó.
gumbrecht,Hansulrich2013.Kockázatotvállalni(„tudományossá”váláshelyett).Ford.vásári

Melinda,Prae,3.sz.4–9.p.
HammerFerenc2017.adalokugyanazokmaradnak.inignáczádám(szerk.):Populáris zene és

államhatalom. budapest,RózsavölgyiésTársa,282–295.p.
Holland,JohnH.2014.Complexity. A Very Short Introduction. oxford,oxforduniversityPress.
Jameson, Fredric 2010. A posztmodern, avagy a kései kapitalizmus kulturális logikája. Ford.

dudikannamáriaéva.budapest,noranlibro.
Kittler,Friedrich2014.Egyetemek.nedves,merev,puhaésmégmerevebb.Ford.vásáriMelinda,

Prae,4.sz.119–130.p.

100 H. nagy Péter



Klapcsiksándor2008.Mátrixokéspárhuzamosvilágok–interpenetráció,szimulákrum,paró-
dia.inH.nagyPéter(szerk.):Idegen (látvány)világok. Tanulmányok science fiction és
cyberpunk filmekről. dunaszerdahely,liliumaurum,113–139.p.

Kulcsár-szabó zoltán 2012. szórakozott tömegek. Közelítések a tömegkultúra fogalmához.
Tiszatáj,7.sz.60–77.p.

luhmann,niklas1994.szociális rendszerek.Társadalom.Ford.Karácsonyandrás incs.Kiss
lajos–Karácsony andrás (szerk.): A társadalom és a jog autopoietikus felépítése.
Válogatás a jogi konstruktivizmus irodalmából. budapest,ElTE,45–49.p.

Mlodinow,leonard2014.A tudattalan.Ford.bothElőd,budapest,akkordKiadó.
MolnárgáborTamás2003.az ízlésmintmédium.umbertoEcoa tömegkultúráról inKulcsár

szabóErnő–szirákPéter(szerk.): Történelem, kultúra, medialitás. budapest,balassi
Kiadó,308–324.p.

shusterman,Richard2003.Pragmatista esztétika. A szépség megélése és a művészet újragon-
dolása.Ford.KollárJózsef,Pozsony,Kalligram.

storey,John2015.Cultural Theory and Popular Culture.londonandnewyork,(seventhEdition),
Routledge.

szijártózsolt2016.amindennapiéletújrafogalmazása:amédia-éskultúrakutatásújterületei.
inbódi Jenő–Maksagyula–szijártózsolt (szerk.): Újratöltve: Médiakutatás és min-
dennapi élet. budapest–Pécs,gondolat Kiadó–PTEKommunikáció- ésMédiatudo-
mányiTanszék,9–25.p.

l.vargaPéter2014.Az értelem rácsai. Esemény, filológia, megértés az irodalomban.PRaE.Hu,
budapest.

vicsekTamás2003.Komplexitás-elmélet.Magyar Tudomány,3.sz.305–308.p.
virginásandrea2016.A kortárs tömegfilm (tömegkultúra, műfajok, médiumok). Egyetemijegy-

zet.Kolozsvár,ábelKiadó.

PéTER H.nagy
THE PRaXEology oF THE PoP culTuRE REsEaRcH.an ouTlinE oF a HybRid THEoRy

This study is devoted to the possibilities of the pop culture research after the
media theories of the 20th century. it proposes a praxeology working with a
dynamicconceptofpopculture,andputsemphasisonincreasingcomplexity.The
lineofreasoningalsonotestheroleofalternativecanons,thedistinctionbetween
pop culture and mass culture, and the consequences of posthermeneutical
practices.Theoreticalcombinatoricsdoesnotgivepreferencetoanypreliminary
theory,itconsiderseachasaresearchpractice.itcanalsobeconceivedasan
experimentopeningthewayformetacriticalcasestudies.
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1968csehszlovákiájaésamagyarírók

„Prágában,varsóbandiákoktüntetnek,szabadságotkövetelnek…”–jegyezteföl1968
márciusábanazekkorolaszországbanélőMáraisándor. (A teljes napló,Xiv.1967–
1969).MiroslavKrležahorvátíróaMickiewicz-darabbetiltásaellentüntetővarsóiegye-
temistákrólhallván1956budapestjénekaképétidéztefölnaplójában.amikorpedig
budapest–csendes.afiatalnemzedékegyikköltőjemárcius15-énvetipapírraPetőfit
idézőversét,aZúg Márciust.Tiltakozófölkiáltásaanemzetiellenállásszimbólumalett
később.abudapestiErzsébethídrólnézteutassyJózsef,mekkorarendőrsorfalveszi
körbeanemzetköltőjénekszobraelőttállódiákokat.Ebbenahónapbanutolsóéves
egyetemistakénttanárigyakorlatonvoltamKalocsán.atavasziszünetbenegyikbará-
tommalPozsonybakészültünk.napontamegvettem50 fillérért a szlovákiaiÚj Szót.
Minthaegymásikvilágbólközvetítettvolna.

Ezzel találkozhattam azután április elején hat napon át szlovákia fővárosában.
Meghatározóélmény volt.beszélgetésekamalomvölgyi kollégiumban,azóvárosban
sétálva,atüntetéseken,aborozókban.szlovákésmagyarújságokatforgatvaakávé-
házakban.Kortársainkközött.aszürkeéslagymatagbudapesthezképestittminden
mozgásban volt. sajtószabadság, naponta érdekes új hírek. lengyel nyelvtudásom
alapján értettem valamennyire, miről van szó. valójában akkor kezdtem szlovákul
tanulni.

PrágaésPozsonyottvoltegyébként1968-banamagyarírók,értelmiségiektudatá-
ban,hiszennálunkezazévaz„újgazdaságimechanizmussal”(apiacelemeivel)kez-
dődött,ésaváltozásokaszomszédbanreménytkeltettek.csehszlovákiaképeiskez-
dettkedvezőbbreváltozniamagyarokelőtt,bárköztudomásúvolt,hogy1946-banpol-
gáraitöbbségetszavaztakakommunistáknak(szlovákiábanugyannem),ésottnem
állomásoztakmegszállószovjetcsapatok;sokanúgytudták,1956-banazországveze-
tésefölajánlottafegyveressegítségétaszovjetuniónakamagyarforradalomleverésé-
hez.akádárihatalomeleinteegyetértőenfigyelteazeseményeket,csakakkorbírálta
acsehszlováksajtót,amikorjúniusbannagyimrekivégzésénektizedikévfordulójána
literárnílistyaztírta,hogyamagyarminiszterelnökötártatlanulvégeztékki.számos
magyarértelmiségiinnentőlkezdettjobbanérdeklődniaziránt,miistörténikaszom-
szédságban.„akkoribangyakranhasonlítottukösszeamagyar56-otacseh68-cal”–
emlékezettvisszakésőbbHellerágnes,afilozófusokkorčulaitiltakozónyilatkozatának
egyikaláírója.

Pozsonybanazegyetemikollégiumegyik folyosójánnagybetűs föliratállítottmeg:
Slovák som, Slovák budem.Fölötlöttbennemakérdés:írnék-eilyeténmintmagyar?a
beszélgetésekbőlazutánegyrejobbankiderültszámomra,nemzetnélkülittsemlehet
demokrácia.érdekesegybeesés,hogyekkorszlovákiábanésMagyarországonisnapi-
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rendrekerült–eltérőkörülményekközöttugyan–anemzetiidentitáskérdése.abur-
zsoánacionalizmustnálukésnálunk is szüntelenostoroztaakommunistahatalom.
van szlovák nemzet,magától értetődő követelésnek éreztem a föderációt. a kádári
Magyarországon– főleg1956miatt – politikai főbűnnek számított (akkor, és szinte
1989-ig) a nacionalizmus. így például magának a ténynek említése, hogy magyar
kisebbségek léteznek a szomszéd országokban. Ezért ameglepetés erejével hatott,
hogy májusban a Magyar írószövetségben tanácskozást rendeztek a szomszédos
országokmagyar irodalmáról.nem lehet kizárni, hogyehhezéppFábryzoltánnaka
pozsonyiÚj Szóbanközöltáprilisvégiírása(A magyar kisebbség nyomorúsága és nagy-
sága)adottösztönzést.

Tavasszal jegyezte meg naplójában (Ezer este Fülep Lajossal II.) Fodor andrás
(1929–1997),aközépnemzedékjelesköltője:„sokatbeszélünkaváratlanfordulatok-
kalalakulócsehszlovákhelyzetről.”Ezekbenahetekben-hónapokbannemegymagyar
írójártszlovákiában,fölkerestékszlovákésmagyarpályatársaikatis.aprózaíróveres
Péter (1897–1970), anépi írók csoportjánakképviselője kisebbkörútra vállalkozott
(nyitrára,Komáromba,galántáraéskisebbtelepülésekrelátogatottel).Csallóközben
jártam című útirajzában dél-szlovákiai magyarokkal való találkozásait mutatja be.
Feketegyula(1922–2010),aközépnemzedékprózaírójaésnépszerűirodalmipubli-
cistájajúliusbanjártRimaszombatbanésHanván.agömörivárosbanfigyeltemeg:„a
játszogatógyerekeképpolykönnyenváltanakátazegyiknyelvrőlamásikra,mintaz
üzletbenazeladók,nemnehézfelismerni,hogyakétnyelvbékésegyüttéléseahagyo-
mányoséstermészetesalapforma.”(Naplóm a történelemnek i.1941–1972.)ahanvai
TompaMihály-ünnepségenelismerésselemlítiazodasereglőemlékezőknagyszámát
ésfegyelmezettségét.

nyáronmárnyilvánvalóvolt,hogyaszovjetunióegyrekeményebbhangothasznál
csehszlovákiávalkapcsolatban.Máraisándorjegyezteföljúlius19-én:„Reggelarádió
aszovjet fenyegetéseitharsogja…aztmondoml.-nak,hatíz, tizenötévelőtthallom
ezeketahíreket,nyugodtbiztonsággalaztmondanám,lehetetlen,hogyaszovjetunió
fegyveresenbeleavatkozzékésletörjeacsehszlovákiaiellenállásikísérletet.Manem
mondomezt, legfeljebbaztmondhatom, »nemhiszem«, hogyaszovjet erőszakosan
beavatkozik.Eztaszót,»lehetetlen«,törölnikellatársalgásból.”Fodorandrásnyáron
néhány napos kirándulásra indult szlovákiába, Fábry zoltánt fölkereste stószon: „…
Fábrynakazanézete,hogyamostanieldöntetlenhelyzetbőlsokmindenlehet,csakjó
nem.legjobbvolna,hamaradnaastatusquo.”aztisfontosnaktartottamegjegyezni:
„negyednapja vagyunk itt, amagyarfalásnakmások emlegette kínos légkörét sehol
nemtapasztaltuk.”akármilyenvészjóslóakvoltak isapolitikainyilatkozatok,a tisza-
csernyői találkozó után mintha bízni lehetett volna a békés kifejletben, hiszen
csehszlovákiábannemomlottösszeúgya„rendszer”,azegészhelyiközigazgatás,a
kommunistapárt,ahogyeznéhánynapalattvégbementMagyarországonoktóber23.
után.Miértlettvolnaérdemesazamúgybékétprédikálószovjetuniónakegy„testvéri”
országotfegyvereserővelkényszeríteniideológiai-politikaikövetelményekbetartására?
ámabirodalomnemvolthajlandóeltűrnianekielfogadhatatlanszólásszabadságot,a
„szabadságkisköreinek”terjedését.Mindazt,amitemberarcúszocializmusnaknevez-
tekPrágábanésPozsonyban.Magyarországonsokan–főlegafiatalnemzedék–őszin-
te rokonszenvvel követték az eseményeket. érezhető volt ez 68 tavaszán a
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csehszlovákiábólérkezőfilmek,irodalmiművekfogadtatásasorán.akönyvhétenmeg-
jelentapozsonyiMadáchKiadó–csehésszlovákkönyvekújfordításúkiadásaival.az
Irodalmi Szemle ekkortalánamagyarirodalomlegizgalmasabbfolyóiratavolt,ittlehe-
tettolvasniaz1967-escsehszlovákírókongresszustanulságosfölszólalásait,élvonal-
beliszlovákéscsehírókmunkáit.

avarsóiszerződésagressziójamegdöbbenést váltott kiMagyarországon.aköltő
illyésgyula, a szellemi élet vitathatatlan tekintélye augusztus21-én ezt jegyezte föl
naplójába:„érzéseimalelkinyomásközbenis,hogymileszebből?1.valamilyenmazo-
chista megkönnyebbülés: a csüggesztő rengeteg madárnyelv után végre a valóság
szava,bármilyérdesen,rekedtenis.2.amazochista»megkönnyebbülés«mégegyrez-
zenete:egypercreelmúlikamagamterhe,közösgondjánakéreztetésévelazemberi-
ségcsaknemegyenrangútagjáváavat.3.Keserű,derögtönszívighatónyelésanem-
zetpasszívkínkehelyéből:56-banaprágai tömegeknagy imreellentüntettek,négy-
szervertékleamagyarkövetségKossuth-címerét;azújjászerveződőpestirendőrség-
nekcsehországajándékozottgumibotot,kétvagonnal.”(Naplójegyzetek 1961–1972).
Máraisándorfeleségéveléppenkoncertenvolt:„amígbachothallgatjuksalernóban–
este tizenegy felé–,azoroszcsapatokmegszálljákcsehszlovákiát.”azemlékezetes
naponKarinthyFerenc(1921–1992),akinekműveit,színdarabjaitszlovákraéscsehre
isfordították,akövetkezősorokatjegyezteföl:„aszovjetcsapatok–ésvelükalengye-
lek,bolgárok,keletnémetek,magyarok–maéjjelmegszálltákcsehszlovákiát.Mennyi
gazságot,tiprást,elnyomástláttaméletünkben–smégis,mindigújrafeltudháboríta-
ni!Hallgatomakülföldi rádiókat–mertamagyaradóegy rövidéscinikusközlésen
kívülsemmitsemmond.akommunistamozgalomazutolsómorálisszavátiselvesz-
tette.”(Napló i.1967–1969).augusztus23-ánírtaMáraisándor:„éjjel–l.elaludta
díványon – a lecsendesített rádió híreit hallgatom, amint monotonon darálja a
csehszlovákiaihíreket.atizenkétévelőttimagyardrámacsehszlovákváltozatátkísér-
tetiesegyhangúsággalismétliarádió:afehérmegintfekete,afeketefehér,a»felsza-
badítók«,akikatankokkalmegérkeztek,a»néphívására«jöttek,hogymegszabadítsák
afasisztaárulóktólacseheketésaszlovákokat,anagyvilág felháborodottantiltako-
zik…ésamígezthallgatom,előszöréletembenérzem: »sok«.azegész,aminekünk
ebbenaszázadbankijutott,»sok«;nememberszabású.”

Ezekben az augusztusvégi napokban amagyar írók is a rádión csüggtek. „azért
kelekföl,hogyarádióthallgassam–ígyillyésgyula.–nincsfélóra,hogyneaprágai
eseményekrőlbeszélgessünkFlórávalalevertségtőlfegyelmezetten.[…]Práganemég,
acsehekvérenemomlik,visszasüllyedünkföldimagányunkba.”adrámainapokban
egyébkéntműködöttcsehszlovákiábanatörvényeshatalomtömegtájékoztatása,rész-
benkonspiratívformában.akármagyarulislehetetthallgatniazadást,melya„gabona
városából”jelentkezett.KarinthyFerencszégyenletesnektartottaamagyarrészvételta
katonaiakcióban:„nemtudom,aviláglenyeli-e–énnembíromlenyelni.Félek,féltem
azországot.nem,eztnemússzukmeg.ahitlerizmusalattisvoltak,akikazthitték,a
világmajdtudnifogja,minemasajátakaratunkból,csaknyomásraés ígytovább,s
szépenmegússzukmajd–denemúsztukmeg.Mostsefogjuk.”Egyideignemlehetett
tudni,mitörtént,hiszenacsehszlovákvezetőketaszovjetekegyszerűenelraboltáks
Moszkvába vitték, mint kiderült azután, úgymond tárgyalni. augusztus 24-én írja
KarinthyFerenc:„Egyelőreakibontakozásnaksemmijelecsehszlovákiában.Mégmin-
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dignem tudnakegyellenkormányraembereket találni.vagynem isakarnakazoro-
szok.svobodaelnökMoszkvábantárgyal,dubček–akiketnemrégmégcsókkal,öle-
lésselüdvözöltekatöbbiországkommunistavezetői–fogságban.”Egynappalkésőbb
jegyzi fölMárai sándor: „dubček–mielőtt letartóztatták, és állítólag elvonszoltáka
moszkvai tárgyalásokhoz, ezt kiabálta: »Ezt érdemlem én, aki egész életemben a
szovjetuniótszolgáltam…«igen,eztérdemelte.azoroszoknakigazukvan:akommuniz-
musliberalizálásátnemlehettűrni,mertezakommunizmusésakommunistákvégét
jelenti.”augusztus28-án,amikorúgylátszott,hogyMoszkvábanvalaminőmegállapo-
dással fejezték be a különös tárgyalásokat, így vélekedett Karinthy Ferenc:
„Kompromisszummal,amelyenacsehekvalamitvesztettek,devalamitmegismentet-
tek.a»győztes«oroszoksokkaltöbbetvesztettek.[…]világraszóló,50évestörténetük
ótapéldátlanpresztízsveszteséget.”

gömöri györgy, az 1956 után angliában élő polonista irodalomtörténész 1968
augusztusában a prágai szlavisztikai kongresszusról augusztus 17-én utazott
Magyarországra.visszaemlékezésében(Beszélő,2.évfolyam,11.szám)érdekeshan-
gulatképetfestabevonuláselőttiésutáninapokbudapestjéről,aholrégikollégáival,
írókkal találkozott. a gellért szálló presszójában magyarázta neki csoóri sándor, a
költő(későbbanemzetiellenállásmeghatározóalakja):„anyugatnaktudniakell,hogy
bármagyarcsapatok is résztvettekabevonulásban,eztminemakartuk.” ittkerült
szóbaamagyarértelmiségiek tiltakozásának lehetősége,anagyöregek (déryTibor,
illyés gyula) azonban vonakodtak aláírni arra hivatkozva, hogy 1956-ban a cseh és
szlovákíróknyilvánosanelítéltékamagyarforradalmat.

a fiatal magyar nemzedék kíváncsisággal és érdeklődéssel fordult 1968-ban
csehszlovákiafelé.nagyszerepevoltebbenazekkorbemutatottirodalmiműveknek,
filmeknek,elsősorbanpedigatömegtájékoztatáscsatornáinérkezettinformációknak
areformokról,asajtószabadságról.azaugusztusibevonulásegyértelművétetteapár-
huzamot1956-tal.végetvetettakommunistarendszerrelkapcsolatosmindenillúzió-
nak.Megjelentaközép-európaisorsközösségésszolidaritásgondolata.Tanúsítjaezt
példáulutassyJózsefEmber az őszben, másikváltozatábanHitfogyatkozás címűemb-
lematikus költeménye, melyből a kortársak az 1968-as bevonulásra adott választ
olvastakki.Mindenönáltatásnélkülmondjakiaköltő:

„Győzelem?! Harminc ezüsttel győztek!
Énekelem hát: júdás idő ez”

akinekazéletművébenvissza-visszatérőfontosmozzanattávált1968,azaköltőnagy
gáspár(1949–2007),akiamagyar56emlékétidéztefölnagyhatásúverseiben.Egyik
vallomásábanígyfogalmazott:„Engematörténelemfeléigazábólhatvannyolcindított
el,ebbőlatraumábóleredőenkezdtemötvenhattalisfoglalkozni.”Tizenkilencévesvolt
akkor,aszombathelyitanárképzőfőiskolánkezdtetanulmányait.ígyemlékezettaneve-
zeteséjszakára:„…tankoszlopdübörögelőaködből,lezárjákazutakat,elterelikafor-
galmat.Eljegyeznekatörténelemmelelőreéshátraazidőben.[…]énnemvonulokbe,
deelfoglalKözép-Európa.[…]sekkorkezdődöttegytotáliskiábrándulás,hogyittvala-
miféle emberarcú szocializmus megvalósítható.” (Könyvpiac, 2000, 6. szám). Ettől
kezdve tudatosan kezdett tájékozódni a közép-európai irodalmak felől. az ellenzéki
bethlengáboralapítványtitkárságátvezette1985-től,skövetkezetesenképviselteazt
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amegfontolást,hogyközép-európaiírókapjaazegyikdíjat.ígysokkitűnőszerző(pél-
dáulalengyelzbigniewHerbertésacsehbohumilHrabal)mellettadíjazottakközött
szerepeltĽubomírFeldek(1992)ésvojtechKondrót(1997).

nemzedékemben mély nyomot hagyott az 1968-as csehszlovákia. a tavasz a
reményt jelentette,hogyváltozhatavilág.aszabadbeszédaztüzente,hogy leheta
szavaknakvalódijelentésük.ősszelpedigminthabezárultvolnaminden,utolsóillúzió-
inkisszertefoszlottak.Egytestvériérzéskezdettformálódnibennünkakkor,hiszena
szlovákokésacsehekugyanaztakarták,amitamagyarok1956-ban:Közép-Európa
összetartozásánakagondolata.
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Etnikai„asszi-milációtól”az„anti-migrációig”
a70évesbodóbarnatiszteletére

„…átmeneti korban élünk,amikor úgy tűnik,
valami megszűnőben,valami más viszont fájdalmasan 

születőben van. Mintha valami szétporladva bomlana 
és kimerülne, valami más viszont noha még alig 

kivehetően, kibontakozna a romokból…”
(václavHavel)

„Az antropológia a partikularitás iránti érzékével, 
a részvétel iránti odafigyeléssel, 

a társadalmakat leíró homogenizáló nyelvvel szembeni 
gyanakvásával fontos lehet, 

ha nincsenek is kipróbált receptjei, biztos megoldásai”
(cliffordgeertz)

Kéttónust,nagyjábólazonoskorból,deeltérőmultikulturalizmus-fókuszálttársadalmi
közegbőlszármazóidézettel„keretezem”születésnapiüdvözletembodóbarnának.az
elsőidézetTőlevaló,aTalpalatnyi régiónk kötetébenhozzaalaptónusként,atáji-törté-
netirégióktólazeurorégiókigívelőútvonalonmeghatározóhangnemként.amásodikat
nemoktalanul,ámamagampéldamutatószövegtárábólvarázsoltamide,mertponto-
sanaztavalamelyszétporladómivoltában ispartikulárisösszefüggésrendet tükrözi,
amitakisebbségiésmarginális létből,a„romokból”kibontakozóújkéntelandalodva
képzelünkmagunknak.sőtnemcsakmagunknak,hanemboldogítójelenünkokánoly
sokmindenkimásnakis,hogyabbólmárahomogenizálóleírásokrévénisvalamibiz-
tosreceptúraajánlhatóeurópaitársainknak.

Másképpenszólva:kétfelőlbeszélek,deegybehangzótmondokvele,illőkételyek-
kel.Egyetnikaiasszimilációtmegkívánókorban,amikorellenoldalon(akárromán–
magyar,akármagyar–magyar,akárhorvát–magyarvagyandalúz–román)szembeál-
lásbanéppúgyjelenvanabejövőkbefogadásaésetnikaibesimítása,mintabármi-
lyenésbármikoriki-vagybejövetelelemitiltásaéstársadalmielutasításais,ekettős
osztatúcím talánnem indokolatlan.Persze,azt,hogy talányos legyen,vagyhomá-
lyos,esetlegbizonytalankodónaktetsző,mégiscsaktudatosanválasztottammintcélt
–főképpenazért,mertegyvégignemgondolttüneményre,sokféleképpenkörvona-
lazott, ám korántsem kitárgyalt fogalomkörre, migráns egyén és migrációellenes
állam külön-külön is félreértésekre alapot adó aktusára fókuszáltam megosztó
érdeklődésemet.

E kétfelől beszéd egyik elemeként hadd hivatkozzam bodó barna szövegét:
„Félelmetkeltősokszoréssokakszámáraarégiótörténetikategóriájánakafelbukka-



nása. Közép-Kelet-Európában a kialakult nemzeti keretek nem történeti határokkal,
hanemetnikaiésnyelvihatárokszerinttagoltak.Mindenetnikaihelyzetetatörténelmi
háttérentúlategnapésamaistatusquohatározmeg,azidevágódiskurzusállandó
szereplőiaz’igények’és’revánsok’jogossága.Mitrejtarégiófogalma,milyenpolitikai
elképzelésnek,mi több, szándéknak lehet a trójai falova?amikor ahelyi politikusa
regionálisfejlődésszempontjaimellettérvel,mennyiregondolkizárólagosanagazda-
ságra,háthafőcéljaanekinemtetszőközponttólvalóminélerősebbeltávolodás?a
határokracionálismegítélésenemnélkülözhetiaszabadönrendelkezésszempontját.
nyugatonazértalakulhattakkiviszonylagstabilhatárok,mertavitásterületekstátusá-
róltöbbnyirenépszavazásokdöntöttek…”(bodó,i.m.).

adiskurzus(bonyolítása)kedvéértmeghaddhivatkozzambodóugyanezírásában
épparámhivatkozószakaszt,azelőbbiidézetetmegelőzőbekezdésből:»aközgondol-
kodásbanhelyet–sőt:olykorfőszerepet–kapottafajikérdés,anacionalizmus,ameg-
különböztetésmegannyiformája;egyrésztetnokráciákkapnakerőre,másrészt„honta-
lannépek”–skótok,walesiek,baszkok,katalánok,kurdok–jelzik,hogyazetnikumok
helyet követelnek az állampolitikai rendezőelvekmegalkotásában. sokak gondolatát
fogalmazzamega.gergelyandrás,amikorfelveti:„ahuszadikszázadegyiklegnagyobb
teljesítményelehetne,haezekazetnikaikultúrákezúttalnemszélsőségesenpolitizá-
lódnának, hanemösszetalálkoznának a ‘civilizált’ emberiség uralkodó demokratikus
eszméivel, s kiegészítenék azokat a maguk értékrendjével”. a szakember óhaja az
európai fejlődés legvégsőértelméből fakad.a létező társadalmikorlátokraszinténő
mutatrá:„csakhogyevágyteljesülésétegysorpolitikai,gazdasági,kulturális,jogiaka-
dályteszilehetetlenné”.Ezenakadályokegyikgyökereafélelem.afélelemnemutol-
sósorbanattól,hogyademokráciábabeleszokópolgárkilépalattvalóiköntöséből, s
igaziközképviseletetkérszámon«.

Mármostakétküzdő/ölelkezőidézetszámomraaztasűrítettproblematikátemeli
fókuszba,amivalamiféle„asszimigráció”kihívóképzetéttesziszóbahozhatóvá.Persze
az,hogyegynem létező fogalomra épülő,akomplexkultúrakutatásanalógiájáértkiáltó
hipotézist forgalmazok, éppen a geertz interpretálta „partikularitás iránti érzék” és
„részvétel iránti odafigyelés” problematikáját hozza közelebb „a társadalmakat leíró
homogenizálónyelvvelszembenigyanakvás”identitáspolitikájához,megahhozis,amit
bodóírásában(ésköteteegésznagyobbtömbjében,sőttöbbrésztanulmányábanis)
szorgalmaz,nevezetesenhogyvalamiolyasminkellenesúlyosabbanelgondolkodnunk,
aminek „ha nincsenek is kipróbált receptjei, biztos megoldásai”, valamiféle közös
áthangolódásikísérletsoránlegalábbetnikaibékétlehetkötniakkoris,haenneketno-
politikai,nemzetbiztonsági,állampolgárijogi,nyelvivagykisebbségiszabadságfeltéte-
leinemissűrűnképesekteljesedni.

afentebbidézettbodó-kötetegyikszempontja(aKultúra, identitásnarratívák, politika
címűtanulmányban)kétségtelenülharmonizálmindaHavel-sejtéssel,mindageertz-
óhajtással:nevezetesenazetnicitás relativizmusfelfogásés reprezentációk (vagy rej-
tettvelleitások)formájábanmegnyilatkoznikész/képessajátlagossága.Haakétfönti
idézet összhangját keresem, a politikatudomány, regionalizmus, kisebbségtudomány
éskulturálisantropológiapartvonalaiközöttháromkulcsszóval jellemezném,miről is
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beszélek:asszimiláció,1 adaptáció ésakkulturáció2 lesznekezek,skísérőjelenségük
vagyeredményükamigráció.3 ajelenség,amelyrőlbeszélek,egyfajtapatch-work,fol-
tokbólösszeállóteljesebbképtehát,amelynekbármelyelemétleírnivagymegnevezni
teljességgellehetetlenatöbbiugyanilyenszintűmegközelítésenélkül.dehanempoli-
tikaelméletiaspektustveszünk(márpedigeztkevésbészeretném,mintazélményköze-
liantropológiainézőpontvagymegértőelfogadásgesztusát),akkorérdemeslennearra
utalnom, hogy akár bodó következetes civilitás-szemlélete (képviselet, szereptudat,
közösségpolitika a közpolitikán belül, megtartó identitást fejlesztő fejlesztési policy,
érdek-ésjogvédelemvagykulturálisörökségvédelemahelyiéstérségimegmaradás-
ban,stb.),akárademográfiaiéskisebbségkutatásiadatokkupacbarakásaiselegen-
dően súlyos válságkérdéseket hoz fel a „lehet/nem lehet”, a lokalitás/globalitás, a
nemzetpolitikai/mikroközösségilépték,a„Magyarbamigrálási”ésnyugatramenekülé-
si gyakorlat terénéppúgy,minta kettősállampolgárság, státusztörvények, identitás-
megtartó hatások importja, regionalizmus vagy etnikai autonómia, szórvány és etni-
kumvédelmi helyzettudatok terén. Ezeknek egyetlen írásba tuszkolása kellőképpen
képtelen vállalás lenne, rövidíteni szándékozva viszontelsőként is körülírást kellene
adnom,mifajtaszótárralbánokazalábbiakbanalegfőbbkulcsszavakterén.

az asszimiláció, kultúravesztés, kultúraváltás vagy adaptáció szempontjából úgy
gondolkodomtehát,hogy(rövidsummázatban)

1) számos,Magyarországonvagymásuttavilágbankutatottetnikaicsoportvagy
közösség(kultúrátmegtestesítőszereplő)jellemzőviselkedéseírhatóleakként,hogya
környezetébőleredőnyomásnak,megváltozásraésbeilleszkedésreserkentő-kénysze-
rítőhatásnakúgytudcsakellenállni,haaz asszimiláció vállalása helyett a migrációt
választja. sőt, fordítva is többnépcsoportra áll:a migráció kényszerének elkerülése
okán sokan inkább vállalják az asszimiláció útját.utóbbiratalántöbbapélda,kezdve
aközép-európaizsidóságtóla(példáulbudapestivagybékési)szlovákokonáta(tata-
bányai vagy baranya megyei) németekig, a párizsi bretonoktól a lyoni arabokig,
Helsinkibenélőoroszoktóladobrudzsaitatárokig.azelőbbire,amigrációtinkábbvál-
lalóesetreperszeéppúgylehetne(bizonyos)zsidó,indiai,Fülöp-szigeteki,kanadaivagy
dél-amerikaiszubkultúrákbólvettpéldátistalálni,deigenkarakteresillusztrációlehet
azeurópaicigányoké,az írekévagyazörményeké is.Ellenemvethetőazonnal,hogy

1 asszimilációkéntazetnikaibeolvadás,társadalmi-kulturálistérbenlezajlóadaptálódásfolya-
matáról beszélek, amely csoportintegráló erők függvényében, változó intenzitással hat, s
eredményeazakkulturáció.

2 érdemesnek látommegkülönböztetniazetnikaikultúráranyomástgyakorlókülsőhatások
egységénbelülakultúravesztést,amely rendszerintkorábbi fázisaazátalakulásnak, vala-
mintakultúraváltást,amiasikeresbeilleszkedéstsegítielő,snéhakifejezettenennekered-
ményekéntkönyvelhetőel.

3 alegegyszerűbbdefiníciókéntazegyéniéscsoportoshelyváltoztatásamaformájáthaszná-
lomitt,amelyaszándékolt,tudatoséletfeltétel-változtatáscéljátkövetődinamikusváltozás-
saljár,elsőkéntperszehelyváltoztatással,adottesetbenélettörténetijelentőségűfolyama-
tokbiztosításával,deközbülsőállapotbanesetlegcsakazegyénekvagycsoportokidőleges
elmozdulásával.
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sematizálomazetnikaiidentitásképleteket...–deremélem,kifogderülni,hogyeznem
célom, s épp ellenkezőleg, esetenként túl aprólékosan próbálok közelíteni a néven
nevezendőjelenséghez,ezenfelülakeretekmegfogalmazásánálszükségképpenmar-
kánsjegyeketvélekmegmutathatónak...;

2) megannyi kutatás és helyzetelemzés, vallomás és esettanulmány mintha azt
mutatná, hogy egyes kisebbségi csoportok és kultúrák beilleszkedésének nemcsak
külsőkényszereivannak(errőlpéldáulbodóköteteis,éshivatkozottnemzetköziszak-
irodalmaésegészmunkásságamégannyirapontosközelítésekkelvallanak),hanemaz
adaptációsfolyamatbankörnyezetiés természetiés humánformákegyüttesen hatnak,
vagyisezekegyenkéntisjelentősen,együttesenpedigszükségképpen olyanfizikaiés
szociokulturálisátformálódásteredményeznek,amelya fennmaradás feltételeként a
kultúravesztést igényli.vélelmemszerinteznemteljesenigaz,deéppenaztszeretném
szemügyrevenni,miértéshogyannemaz...

írásomcímébenegysnasszkisnyelvileleménytalálható(az„anti-migráció”helyettszí-
vesebben írtamvolna„asszi-migrációt”),amelyvalamelypolicyraépülő,megértéssel
ésmegoldássalkecsegtetőcselekvésmód,séppúgyidézőjelbenértelmezem,mintaz
asszi-migrációt.a továbbiakbanmégkifejtendőfogalomkörrelcsupánösszefoglalóan
fémjelzemolyantérpolitikai,nyelvpolitikai,törvényalkotási,pártirányítási,területipoliti-
kai,érdekkapcsolati,szimbolikuspolitikaivagyetnikaitagoltságikérdéseksokaságát,
amelyekcéljaikbanvagyhatásaikbanhozzájárulnakazasszimilációkülönbözőtípusa-
inakmegvalósulásához,detartósabbvagyvégérvényesváltozásokatnemeredményez-
nek.E technikák, stratégiák, forgatókönyvek vagyetno-logisztikaimegoldásokolykor
valamiféleneotradicionálisbirodalomépítéseszközeinektűnnekahatalomkezében,a
leggyakrabbanazonbancsupánelfednihivatottakszociáliskérdéseket,belsőmegosz-
tottságot,etnobiznisztvagyolykor-olykor(dekorántsemtúlritkán)némikisebbségsta-
tisztikai zsonglőrködést is.anyelv- vagykulturálismegmaradásraépülőpolitechnika
egyúttalaztatechnikaisokszínűséget,megoldásiszaktudást,ügybonyolításigyakorla-
tot és a problémák orvoslására irányuló gyógymódot is tartalmazza, amelyek egyike
éppen az asszimilációs technika,másika az integráció varázseszköze, smindennek
fontossegédprogramjapedigazaképviseletivezérelv,amelylátszólagahatalmiappa-
rátusokelhivatottságát,afelelősségátruházásfolyamatánakérvényességétésabizal-
mialapúpolitizálásészszerűérvényesülésétpéldázza.ahaszonelvűpolitechnika(oly-
kor„nemzetpolitika”,máskorakár„kisebbség-politológia”)céljaéskiteljesültérvénye-
sítéseolyanpragmatikusmegfontolásokraépül,melyeka társadalmiszolidaritáshiá-
nyokeseténvédtelennétennékvagytehetnékazetnikaicsoportokat...–haéppenség-
gelnemállnamögöttükvagyfölöttükvédernyőjévelazáldásoshatalom,nemzetimúlt,
nemzettest-örökségvagyközösszármazástudat.ugyanakkornemkizárt:éppenmerta
társadalometnikaicsoportjainakönerősszerveződéseésegymásköztialkufolyamatai
javarésztazáltalsérülnek,hogyazállami-intézményiatyáskodásegyrehatékonyabban
jelenvanésbeavatkozik(pl.etnobiznisztserkent,szegregációkatépítki,megosztjaa
térbenegyütt létezőket vallási, politikai vagygazdaságialaponstb.), ezértahatalmi
véderőésaz„egység”kereséselehetetlennétesziazautonómiaigényekésinterlokális
kooperációk érvényesülését. vagyis az etnikai kérdéseket, asszimilációs hullámokat
„kezelniképesnek”látszóhatalmibeszédmódazta–csakismagamagáhozmintmin-
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denmegoldásbölcskézbentartójáhozirányított–lojalitástigyekszikkitermelni,amely
révénastatusquonemváltozik,viszontezzeldoktrinálisalaprahelyeziazakutfolya-
matokat,melyekfőcéljavégsősoronnemahelyikulturálisönállóságokharmóniája,
hanemade-etnizáltvilágokkiépítéseésegyneműkezelése(lásd„homogénnemzetek”
éppnapjainkbanújrafölerősödőkreálási igényétazállampolitikaigyakorlatokbanés
európaiegyezkedésijátszmákban).azetnikaikarakterétveszélyeztetveérzőetnoszfé-
raperszeéppúgymegosztott,ahogyanahatalomis.vagyisszereplőiköztlesznyíltan
beolvadó, beolvadást pártoló, asszimilálódó, távolságot tartó, részkultúrákat átvevő,
migrációravállalkozó,teljeskonfrontációtszorgalmazóegyaránt,sleszolyaniséppele-
gendő,akiszámáraazasszimilációnemmegoldás,hanemmagaalegitimáltmegszű-
nés–ezérthaadaptálódik isvalamelyest,rejtvemegőrzimégmindazt,amitetnikus
másságakorábbantartalmazott.csupánextrémpéldakéntemlítem–snemvélném
általánosíthatónak, demint jelenség talánmégis érdekes –, amiről egy nemzetközi
konferencián egyik hazai határőrizeti-idegenrendészeti szakemberünk beszélt: a
Magyarországonélőkínaiakszámáróllényegébensemmiféletisztaadatnemlétezik,s
noha számukatmáregyévtizeddel ezelőtt több tízezerrebecsülték, valamint térbeli
mobilitásukolynagymérvű,hogyellenőrzésiszempontbólkövethetetlenek...;sbárnyil-
vánvalóanafiatalabb,„életképes”ésvállalkoznimerészcsoportokérkeznekhozzánk,
de nemcsak a fiatalokmaradnak itt, viszont egy-másfél évtized alattmég egyetlen
temetés sem volt körükben,aminemcsakstatisztikaiképtelenség,derejtélyis...(szép
2003).Epéldanemlennefigyelemreérdemes,haneméppenarrólbizonykodna,hogy
az adaptációra alkalmasnak látszó népesség körében másfajta „primer lojalitások”
működnek (clifford geertz felfogása értelmében ezek partikuláris nyelvek, vallások,
családiközeg,származáséstörténelemátélésgarantáltaélményközösségbelsőtám-
oszlopai),amelyekazőketnemismerő,külsőracionalitásokszámáranemértelmezhe-
tőek,mert„nemracionálisnak”,nemindividuálisnak”és„nemutilitáriusnak”tűnnek
(bővebbengeertz1999).

Közelebbjuthatunkekisebbséggelkapcsolatosfelfogás,ill.„policy”érzéketlenségé-
nekmegértéséhez,hafigyelembevesszük,hogyamonolithatalompolitikaielgondolá-
sok(sőt:olykorakisebbségiséggelkapcsolatoskutatóimagatartásokszintúgy)éppen
azzalteszikönmagukszámáraisértelmetlennéamásságok felfogását,hogyazokatele-
meikreszétszedvetálalják,ellenérzésselvagyvaksigyanakvássalkezelik,„racionalizál-
ni”próbálják,ésolyan„konstrukciókba”rendezik,amelyekazérintettekszámáranem
ugyanúgyképviselikanemzetállamikötelékekmeglétét,mintatársadalmiérintkezést
kívülrőlbefolyásolnipróbálópolitikai-politikusiérdekszféraszámára,ésnemisértelmez-
hetőekekképpen.nemvéletlenezértazsem,hogyanemzetiazonosuláspolitikákjelen
időszakábanegyretöbbenmárnemazetnikai identitást„forgalmazzák”,hanemigye-
keznekezteltolniazállampolgáriidentitásfelé,az„etno-prés”ellenésazautonómiaigé-
nyekmegfogalmazhatatlanságaidejéninkábba„világpolgári”vagy„Eu-polgári”státust
szorgalmazzák(bővebbenlásdbakk–bodó2003,valaminta.gergely2003).Jóllátszik
ez(apéldakedvéért)aMagyarországra„kijött”erdélyiekbeilleszkedésistratégiájában,
akik amunkavállalási engedély és a letelepedési kérelembeadása idejénmaximális
etnikailojalitás-játékotvállalnak,hogymielőbbmegkaphassákamagyarállampolgársá-
got(különösenannakreményében,hogyezigengyorsankínáljamajdazuniósállampol-
gárságiesélyeketis),deazakkulturációszempontjábólamagukpartikularitásábanmár
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igenmesszeállnakazoktólaképzelteszményektől,amelyekErdélyországnépéreúgy
tekintenek,mintősifészeketnospecifikuslakóira–ugyanisazérdekeltekakárakultúra-
vesztéstudatábanismindinkábbszabadulniigyekeznénekarájukfestettarchaizmusok
látszataitól,cserébeazeurópaiasszimilációért.

azasszimilálófolyamatoknakazakérdése,kivan„belül”azadotthelyen,éskivan
„kívül”eszférákon,rendszerintolyanidentitáspolitikák(ki-ésbezárások)formálódását
segíti,amelyekakontrasztokcsökkentéserévénkívánjákelérniacsoportkülönbségek
skálájának redukcióját a „nemzetre” hivatkozó szocializációs, kulturális, pszichésés
történeti összefüggésrendszerben.anemzeteszmékalapjátékaazegyesítés-összesí-
tés,ahomogenizálásésesszencializálás:mindezazonbansokszoréppenazidentitá-
sokra hat ellenkezőképpen, erősítőleg, lokalizálóan és radikalizálóan... (bővebben
geertz 1999). a jelenkoriMagyarországon (egyebek közt éppen ezért, s az Európai
unióbanéppúgy)számoskizárásiésalávetésitechnikafigyelhetőmeg,melyekahelyi
(és/vagynemzeti)kultúraállapotától,kohézióserejétőlfüggőenamegtűréstőlazerő-
szakosalávetésigszámtalanpolitikai-kulturálisnarratíváttartalmaznak:alegváltozato-
sabbformákbanfolyikismétahomogénnakvélt/vágyottnemzetépítésannakellenére,
hogyanemzetiállamminttörténetiformációjócskánveszítettjelentőségéből;mindun-
talan jelen vanazetnocídiumszámos jele, vagy legalábbennek félhető lehetősége;
minduntalanfolyikazetnikaiszféramarginalitásbaszorításaésmegrekesztése;elvita-
tódnaklehetségesautonómiák;újnyelvtörvényekszületnek(Mečiartólazújukránsza-
bályozásig,a romániai-vajdasági-szlovákiaiköznyelvi, közigazgatásiügyintézésigvagy
településnév-csatákigakutproblematikákezek),azállamokelőzékenyenserkentika
kulturálishasonulásmegtörténését,interaktívszintreemelikolykorazetnoszféraköve-
telésrendszerét, deelmaszatolni is próbáljákazetnikumokmegalkottahatárokat és
mintákat...Ezekatechnikákéstechnológiáknemegyszerteljességgeldemokratikus
mezbe öltöztetettek, máskor erőszakgyanúsak, de nem vádolhatók kisebbségjogi
charta-sértő vagynemzetköziegyezményeket felrúgógyalázattal, egyébesetekben
pedigegyszerűencsakfolytonosmanipulációklenyomatai,akutformái.

azilyeténfordulatokésfolyamatokközepetteatársascsoportokmozgásaésalkal-
mazkodásistratégiájavalamiféle„civilizációpolitika”eseteivé,ill.programjánakáldoza-
táváváltoztatjaazérdekeltmigránscsoportokat (denemegyszerahelybenmaradó,
kisebbségiidentitástmegőriznipróbálóentitásokatis).Ezekavédekezési,kikerülési,
rejtőzési stratégiáimutatják, hogy a kizárás és abekebelezés korunk és a politikai
paradigmaváltásokeszköztárához tartozik. amásságésa különbözéseltérő státust
nyert,ésnemcsakegymáshozvagyamássághozviszonyítva,hanema tűréshatárok
terénis.smivelazantropológiaigondolkodás(vagydiskurzus,interpretációvagykuta-
tásitárgymeghatározás)nemobjektumokrólbeszél,haneminkábbszemléletmódokról,
és a kultúrák közti átmeneteket, kölcsönhatásokat szemléli szívesebben, mint az
Európaiuniószervezetivagyjogvédelmihorizontját–szintelehettudni,hogyakizártak
és a bekebelezettek iránti érdeklődésből ez a felfogásmód a kutató elismert-vállalt
közelségéttükröziazokhoz,akikasajátmodernitásértelmezéseszerintképeseklenné-
nek átélni az „otthonlét” állapotát, a helyzetfüggő társadalmi létmódok szorongató
élményét. Erről az utóbbi években Feischmidt Margitnak, bodó barnának, bakk
Miklósnak,Rostászoltánnak,ianculauránakvagyadebreceniésmiskolciantropoló-
gusoknak több kötete jelent meg, a Fórum, a Kisebbségkutatás vagy az Erdélyi
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Társadalom sok-sok száma ismegannyi elemzést közöl, nem beszélve a kolozsvári
Kisebbségkutató intézetről, a csíkszeredai KaM-ról, s a bbTE, a somorjai Fórum
intézetről, az őrvidéki magyar egyesületekről, a beregszászi főiskoláról, a selye
Egyetemről, a szabadkai magyar tanszékről, a sapientia és a budapesti akadémiai
kutatóhelyekegyrenövekvőszakemberlétszámáról,kiadványaikról.Ezekpusztaléteis
kihívóellentmondásatotalitarizmusokutánikorban,delétükeredményességeolykor
kétségekre ad okot, beleértve a módszertani reflektálatlanságot és a fölhalmozott
tudásanyaghiányos„bemosódását”ahelyitudásvilágokbaéséletszférákba,mégakár
atöbbségitudományosságsokszorválaszképtelenműhelyeibe.

nézzük hát egyikét-másikát azoknak a direkt állam- és pártpolitikákon túli politikai
kezeléstechnikáknak,amelyekamigrációkésazasszimilációkkiegyezési folyamatá-
banegyértelműenjelenvannakatársadalmiváltozáshullámokmögöttesszférájában!
Persze nem állmódombanHorváth istvántól bárdi nándorig, öllös lászlótól szarka
lászlóig,gagyi Józseftőlbiróa. zoltánon,szászalpár zoltántól veresvaléron,bakk
Miklóson,Egrygáboronvagybírógusztávonátschöpflingyörgyigésarománpolitoló-
gusokigmindenkinekmérvadógondolatait reflektálni itt–deszerencsére teszikezt
nálamkülönbekisésrendszerezőbbelmékis.Egytisztelgőírásnak,haüdvözlőkötetbe
készül,talánkísérőjevalaholaválogatásbanegyalaposbibliográfia,életrajz,kollégák-
tóljövőértékelésis–ígyhátnemvállalommagamra,hogybodóbarnamunkásságát,
sokszáznyicikkétéstanulmányát,soktucatnyikönyvétésszerkesztettművét,érteke-
zését és civil szervezeti aktivitásátmind-mind lajstromba vegyem vagy elemezzem.4
Tettékeztmár,tesszükismég,denemitt.annyitviszontafentiekhez,Havelhezésa
bodóáltal leggyakrabbanhivatkozottangolszász–német–kanadai–olaszszakirodalmi
forrástömeghezisbizonyosaspektusbólhozzátennék,amiarománpárt-ésnemzetpo-
litikai, a magyar „határon túli politikai” vagy nemzetstratégiai diskurzuson belül is
kiemelésreérdemes.Temesvárilévén,atemesihelyipolitika,akolozsvárivagyváradi
oktatásugyancsakrálátástbiztosítszámáraaszórványkérdésreésennekrészproblé-
máira.Ehhezőhatványozottantöbbetért,mintbárki,akinagyobbetnoszférákbanott-
honos,hiszbenneél.amiazonbanakisebbségiéstöbbségi,aperifériáraszorultésa
centráliserőterekbezsúfolódottproblematikákfelőlnézveismintegy„lemarad”színes
tudáspalettájáról, az épp az élményközvetlen kutatásban érdekeltség, többterepű
etnográfia,kisebbségtudományiléptékűösszehasonlítópolitológia.Ezttalánsosemis
vettefölabbaadiskurzusmezőbe,ahonnanművei,kutatásai,helyszínrajzaikörvonala-
zódnak.sezekarábeszélőgépezetekkorábanmégiscsakolyantechnikák,melyekről
éppakisebbségtörténet,azetnodemográfia,anarratívtérségkutatásokésetnokarto-
gráfiaikézikönyvekiscsakhébe-korbaszólnakvalamennyit,azetnicitásvizsgálódások
azonbanmintegyévszázadosanisannáltöbbet.

amitmindjártazelsőkközöttérdemesemlíteniahatalompolitikaivagypoli-techni-
kák közül, az a történeti-genealogikus hangoltságú nemzeti alapstratégiák
működ(tet)ésétszolgálómetódus:ezeksokrétűekéssokrétegűek,amitmára19.szá-

4 Kiadósválogatást találmindezekbőlazérdeklődőazErdélyiMagyarElektronikusKönyvtár
oldalain:http://bodo.adatbank.transindex.ro/
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zadikisebbségleírások is tükröznek(KölcseyFerenctőlMocsárylajosig),sakortárs-
maikisebbségszociológiaikutatások(pl.csepeligyörgy,szabóildikó,örkényantalés
munkatársaiáltalelvégzett,többtucatországrakiterjedővizsgálódásadataiis)mind-
eztúgy interpretálták,hogyegyduális érdekellentét mentén feloszthatóabármilyen
helyilakosságagazdasági/kulturális,individualizált/kollektivisztikus,politikainemzet-
benvagykulturálisnemzetbengondolkodássémáival.Ezekanézőpontokésértéktar-
talmakakettős vagy versengő identitásttesziklehetővé,shozzájárulnakahhoz,hogy
a társadalmi identitások érdekcsoportok konfliktusaiban öltsenek testet. ilyesfajta
konfliktusokbanszerepetkapamakropolitikai trendeketkövetnipróbálókollektíviden-
titás, az (általában) ideológiai hangoltságú értékrend, és a nacionalizmus is, velük
szembenpedigamikroszintekenérvényesülőegyénistratégiák,amindennapiéletet
„nemzetihorizonton”átélőlaikuslátásmód,svégülaMi/őkkategorizációhasználata
is, amely utóbbi a csoportkategorizációk egész piramisát formálja ki. E piramisban
(örkényéklátványosskáláján)aspontánnemzetiidentitásállalegszélesebbtalajon,
erreépülnekazattitűdökésérzületek,valamintsztereotipizációk,majderreazetno-
centrizmus,mégföljebbaxenofóbiaésrasszizmus,majdlegfölülanacionalizmusmint
ideológia áll a legvékonyabb rétegben, de még mindig elegendő hatásfokkal.
nagyjában-egészébenaklasszikuskategóriáknakmegfeleltetveagesellschaftkínálja
a származás, az életvilág, amegfeleléskényszerek rendjét, a gemeinschaft pedig a
politikai-etnikai-nyelvi-kulturálisidentitást.Mindezszéplenne-lehetne,haakollektívés
azegyéni,amakro-ésamikroszinteknemtartalmaznákavalóságbanegyúttalakire-
kesztetteketis,akikpedigigenkomolyaránybanrészesednekakonfliktushordozófel-
fogásokból, előítéletes gondolkodásból (például a roma népesség befogadottsági
arányát tekintve, örkény adatai szerint Magyarországon 5,0%-nyi roma népességre
24,7%-oskirekesztettségjut,Romániábanez5,6%és10,5%,bulgáriábanpedig10,9%
és45,7%).Természetesenhozzátenném,hogyaszociológiaiértelembenvett,kisebb-
ségkutatási tapasztalatnak tekintett duális érdekellentét vezethet olyan xenofóbia-
állandók megállapításához, amelyek történetileg számos esetben, elkülönülten és
állandósultanisvonatkoztakaz„ők-csoportok”többségére,dekülönösenacigányság-
ra,zsidóságra,időnkéntaszlovákokra,rácokra,svábokrais.

azantropológiaiértelembenvetthagyományésmodernitás,identitáséskollektivi-
tás-eszményekperszemindigcsakesetiérvénnyelvannak-voltakjelenamagyartársa-
dalomban,deazisbizonyos,hogyazasszimiláltnaktekintettkunok,jászok,görögök,
bolgárok,zsidóklakóhelyi,térbeliszegregációjaésakulturálisbeolvadás(akkulturáció)
társadalmitényeiisrégiidőkótaakirekesztettségésaszórványosodáshatáránvoltak
jelen. az asszimiláció ez etnikai-kulturális csoportok esetében egyfajta „átmorzsoló-
dás”volt inkább,selsősorbana„berekesztettekre”vonatkoztathatóvolt,szembena
diaszpórábakényszerültnépcsoportokkal,akik„kirepülése”,„átpárolgása”más,lakó-
helyüktőltávolihelyszínekremárakirekesztettség következményevolt.visszautalvae
pontonmondandómlényegére:akétlétszféraközöttitársadalmi-földrajzitérbenment
ésmegyvégbeaz„átfolyás”eseménye,amelyamigrációskényszerekkelterhesmoz-
gást lehetne hivatott szimbolizálni. s ebbenmindama hatások is szerepet kapnak,
amelyektalánkülönkategóriakéntittmostrészleteibennememlítendők(bárelemeik
részleteikbeniskibonthatók),nevezetesenanyelvpolitika,amelymindigiskizártvagy
bekebelezett, a térpolitika, amelynek részeként földbirtokot, tőkejavakat, társadalmi
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képviseletet, törvényességihátteret,definiált jogistátust (esetlegönkormányzatistá-
tustis)lehetettszerezniésennekrévénbejutniadöntéshozópotentátokközé,vagyaz
idegenellenőrzés rendszere,amelylegitimkontrollalatttartjaabelsőésbefeléirányuló
mozgásokat,sugyanígyaszomszédságpolitika,amigrációpolitika is.

szintúgy a kizárás és bekebelezés eszköze lehet az etnikai rétegződés megannyi
eleme,akiváltságoktólazönminősítésenátaszélsőségesrasszizmusigésholokausztig
(lásdpl.brubaker1998;Massey2001;bakk2008;szász–zombory2014;bodói.m.).
Eztazértékrendetéseszközthasználjanemzetépítésigyakorlatábanamagyarreform-
korértelmisége,ezt veszielőaHorthy-korszak többkormányzata,sazantall-korszak
rendszerváltóatmoszférájátisközelévtizedesenbelengiaszociáliskérdéseketnizáló-
dásifolyamata,snemtitkoltanazorbán-korszaknemzetpolitikaizsargonjais.Mindegyik
korszakbanrészintállamietnobiznisz,részintstatisztikai-demográfiaizsonglőrködésjel-
lemziafolyamatokat,nemutolsósorbanazértis,mertameg-vagyújraindulóközéposz-
tályosodásatársadalmitagoltságrészbeniátrendeződésétiseredményezi,sakaszto-
sodási folyamatokminduntalan újra kijelölik a helyét a kisebbségeknek, bekebelező
technikákatteszneklehetővéabefogadásban,éskirekesztőketamigrációkserkentésé-
ben. de ugyancsak a polgárosodás-középosztályosodás hívja életre (nemcsakma és
Magyarországon,akortársEurópatöbbnagynemzetállamában,valamintafelvilágoso-
dás-ésreformkorinyugat-európaiországépítésben,birodalomformálásbanis)azetnikai
csoportokdegradálódási,marginalizálási,osztályalattiváválásivagyosztályszerkezetből
kikerülésiélményét,melyetmintegy„fűszerez”akikerülést-száműzéstkísérőetnocídi-
um,rasszizmusésnyíltvagyburkoltfajgyűlölet.azeurópaikisebbségelleneskorszakok-
ban a társadalmak a tradíciók bomlástermékeit kezdikmegmenteni, a proletarizáció
perifériáravagyfélperifériáraszorítjaakisebbségeket,snemritkán„távozásra”isser-
kentiőket.a20–21.századfordulójánemellettatörténetilegmodernizációslejtőszélé-
re-aljárasodortkisebbségekjókorahányadaazagrárszférábanmaradtérdekelt–mely-
nekmalátványosanbefellegzett–,másrészükakorábbiátstrukturálódásifolyamatban
aproletársorbakapottbeutalót–smostennekislassanvégeszakadaszakmastruktú-
rákmodernizálódásaokán–,azértelmiségiésszolgáltatásiszférábaátkerülttömegek
közöttpedigmostkezdkialakulniazabelsőtagoltság,amelymáratercierszektorhihe-
tetlenmegnövekedésétkövetőenistalponmaradó,azismételtenlecsúszó,valaminta
sikerképesnekmutatkozótársadalmitömbökberendezteátaszakmai-korosztályi-foglal-
kozásimobilitás szereplőit.Mindezen történeti és jelenkori folyamatokhatásaakire-
kesztettségben ésberekesztettségben mérhetőmamár.azonbanabeletartozásbanés
akihullásbannemcsupánazasszimilációésamigrációtrendjeiérvényesülnek,hanem
adezintegráltságésszegregáltságsokfélejeleismegmutatkozik.azetnikai(át-)rétegző-
désperszesosemönmagábanmérhető,detársadalmikontextusbaállítvanemistisztán
migrációskérdés–bárnemistisztánasszimilációsproblematika.leginkábbtalán„a
kiszolgáltatottságantropológiája”írhatómegerről,melynekolyasfélekísérőjelenségei
vannak(lehetnek),mintpéldáulaszedanterizálás(pl.amobilromacsoportokkénysze-
rítettletelepítése,helyhezkötése,mozgásuktiltása,táborhelyeikfölszámolása;vagya
magyarországigörögökletelepítéseönállóbudapestivárosrészben,illetveecélrakiala-
kítottfaluban;akolozsvárivárosrészeketnikaiszegmenseinekhistóriája,vagyamáso-
dikvilágháborútkövetőnépcserékésmozgáskorlátozásokkülönfélemegoldásaiisstér-
politikák eszközekéntfoghatókföl).
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a nemzetstratégiákat és az etnikai rétegződés formálását követő számos policy
érdemelmég fölsorolást a továbbiakban,melyek éppúgy amegosztáspolitika része-
ikénttűnnekfel.azetnoszféránbelülimegosztottságrészint„természetes”,ősitörté-
net, részintújdonság is, főkéntvégbemenésimódját illetően.apolitikaiantropológia
szempontjából figyelmetérdemelnekaszimbolikus politizálás különféleeszközei; így
példáulahatáron túliakkalkapcsolatosaggódás-diskurzus (bárdinándorkifejezésé-
vel,sazantall-korszakhajnalán,vagyközvetlenülaztmegelőzőenéletrekeltő„Erdély-
renaissance”menténelhangzó,számoskülönvéleményalapjánkritikávalilletettpoliti-
kaiszlogentáratisidesorolva);ugyancsakamegosztáspolitikarésze,sfőképpajogi-
törvényalkotásiszintenmegjelenítetteszközakisebbségi törvény,melyegyszerrebeke-
belez(i az önjelölt vagy kijelölt kisebbségeket) és kizárjamindazokat, akik valamiért
ebbennem lehetnekközvetlenül érdekeltek;megosztás részeanyelvtörvény jellegű
szabályozás is;ebbeasorba illikastátustörvény (lásdbakk–bodó2003),aschen-
genrehivatkozóhatárőrizeti stratégiaés „minőségpolitika”, valamint ide sorolnáma
kisebbségiönkormányzatiságot nemkülönben,hiszaválasztottképviseletintézménye
nyilvánvalóanfelhabosítjaahovatartozásoklehetőségeit,esélyeitésjövőjét, látszato-
katkínálamegoldottságélményével,nemutolsósorbanpéldáula2018-asmagyarpar-
lamenti képviselő-választás alkalmával a „külhoni magyarok” szavazatainak vagy a
hazai„nemzetiségijelöltekreleadottszavazatoknak”egyszerrekizárásiésbekebelezé-
sifunkciójaisjelenvolt.

nemfedezhetünkföltúlságosanújvonásokatazállamiasszimilációpolitikafelszínén,
amelyekneknetalálhatnánkmegelőképétahistóriában.amikéntamagyarországizsidó-
ságmegtelepedéstörténetekörülakizárási ésbekebelezési technikákegymást váltva
érvényesültek,vagyahogyanpéldáulaföldrajzitérbenegységesentelepült(idővel,selég
koránreformátussávált)kunokközékatolikuspalócokat,baranyairácokat,szlovákokat,
jászokattelepítettafőhatalmigondoskodás,ugyanúgyrendremegtörténikagazdasági,
kulturális,etnikaivagyjogiértelembenkezeltidegeneklehatárolásamais.avízumkény-
szerrel,letelepedésiengedélyfeltételekéntszabottmunkaviszonnyalkörülhatárolterdélyi
munkavállalás például nagyrészt városi-fővárosi megtelepedést szorgalmaz a migráns
tömegekéletvitelében;amigrációstámaszpontokalegkülönfélébbhivatalosokokmiatt
mintegy„dobbantódeszkaként”működnekatávolságimunkavállalókszámárais,scse-
rébeamainemzetépítésistratégiarészévéválikatávolságihonfoglalás(szlovéniaitemp-
lomépítéssel,horvátországikönyvtárfejlesztéssel,bálványositalálkozókkal,vagyhatáron
innenimagyartámogatóintézményekkel,melyeklegfőkéntahatárontúliakathivatottak
ösztöndíjakkal,kedvezményekkel,perspektívákkalmegajándékozni,serreráadáskénta
magyarpártoktámogatásarévénazállamietnobizniszisvirágzásnakindult–nemutol-
sósorbanparlamentimandátumadományozószerepkörbeemelveakülföldipártválasz-
tóktávolságipolitikairétegét,sennekbodóhivatkozottírásábanismegfelelőhivatkozása
benedictandersonalapművea„képzeltközösség”tematikájában).

bátranlehetneperszeaztiskérdezni:miért,hátmifélemástechnikáiadódnának
egyállamnak,ha„saját”népességétkívánjavédeniakülsőéstávolibehatásokellen,
hasajátérdekkörétlátjasérülnianemzetikisebbségiléthelyzetekrévén,shameglevő
kisebbségeit a közös (honi)miliőbe kívánja szocializálni...?! a válasz természetesen
nemegyféle...amigráció mintnépmozgalom,minttömegeshelyváltoztatás,áttelepü-
lés,ameglevőállamkeretekbeilleszkedéstechnikája,nyilvánvalórokonságbanáll(bár
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olykorcsakrész-egész,cél-eszközszerepevan)azasszimilációvalminthozzáidomulás-
sal, beolvadással, hasonulással és illeszkedéssel. abelső (vagy távolsági)migrációs
politika,melyakiindulóország(hely,közösség)„elmozgó”tömegeinekésabefogadó
(cél)országérdekszférájánakkiegyezésifolyamataitstimulálja,nemisigenkerülhetiel,
hogystratégiátdolgozzonkiefolyamatkézbentartására.Úgyvélem,azasszi-migráció
ebbőladódóanolyanbeolvasztásitechnika,amelynekhatásáravoltaképpenabeolva-
dásba történik áttelepülés.Ennekpedignemcsakcélja,hanemfeltételeisabeolvasz-
tásigeiértelmébenvehetőprogramja,ahasonlóvátételértékrendjeésazetnopolitikai
eszköztármozgósítása.anemzetikisebbségek,ahatárontúlietnikaicsoportokvagya
diaszpórák átkarolása (mint azt a „tizenöt millió magyar miniszterelnöke” sugallta
antallJózsefesetében,vagykevésbémarkánsanvállaltanorbánviktorhazafiság-poli-
tikaivélelmeiben)egységátrajzolófolyamat.

akülönbözőségekkarneváljaazonbanrészintbizonytalanprogram,részintlabirin-
tusba vezet, részint pedig oszlásnak indult egységek tüneményeivel nehezített.
nemcsaknálunk,hanemavilágegysormástájékánisazetnikaitörésvonalakmögött
hovatartozásisémákrejtőznek,deezekelveszítéseésátkódolásanemcsakélményea
migráló tömegeknek,hanemakonfliktusmentesítésértelmébenkötelezettsége isaz
államnak(lásdmondjukazukrajnaitérségbőlRomániábaérkezők,adélszlávháború
alkalmával a Magyarországra érkezők, az afrikai és ázsiai migránsok tömegének
németországbavagyaskandinávállamokbaérkezőkköreirevonatkozóeljárásmódja-
it). azzal azonban számolni lehet, hogy amikropolitikák szintjén, a töredezett vidék
makrokörnyezetébenminéltöbbamigráns,minélhatározottabbadiaszpórákjelentés-
tartalma,annálegyértelműbbalokálisközelségésamonolituralomkonfliktusa,sőt
annálinkábblehetségesaz,hogyapartikulárisvilágokegyneotradicionálisbirodalom-
építésegyidejűségétsugallják.Márpedigattól,hogyazidentitásegyúttallojalitásis–
akárszeretikezt,akárnem(írjacliffordgeertz)–,dehomályostartalmúdoktrínais,
mindenközöskulturálislényegdacára.adoktrínahatásapediganemzetmintössze-
sítő,homogenizáló,esszenciálisuniverzum,asajátprogramjátkívánjatörténeti-szak-
rális-pszichéskonstrukciókéntelfogadtatni.Ehhezelvárjaakészségelsajátítás(asszi-
miláció)mint artikulációs tanulási folyamatérvényesíthetőségét, a „beletartozás”és
„kihullás”közöttiválasztásfelelősségét,abeleszocializálódásengedelmességét.Már
ennél is komolyabb bonyodalommal jár, hogy mindezt nem a teljesség érvényével,
hanemidőlegesentesziazindoktrinálóállam,elfogadja(sőtkészteti)arejtekezéslehe-
tőségét,azetnocentrikusorientációszorgalmazásával/engedélyezésévelvagymegtű-
résévelegyütt.Ettőlazonbana„beletartozásicsoport”előttúgyszólváncsakkétútáll:
azegyikakifelémobilitás,acsoportelhagyása,asorscseremegtörténteazzalacéllal,
hogya„mi”ésaz„ők”közöttiválasztáskényszerűségeegyértelművélegyen,saz„ők”-
csoportbanabefogadásígéretevalóraválthatólehessen.Ezzajliklepéldáulazanya-
országitradíciókértékcsökkenése,leromlásanyomán,amikorazerodálódottidentitás
egymásik(befelé:kisebbségi,kifelé:többségi)csoportszinthezpróbálalkalmazkodni.
ámakihullás-csoportban iscsakkésőbbderülhetki,hogybelülrőlnézveugyancsak
„mi”-és„ők”-csoportbóláll,függetlenülattól,hogyegyénivagycsoportosmintátkövet.
azönazonosság-keresésésamásságmeghatározásnemcsaktárgyi,értékrendi,men-
talitásbelimásságokattükröz,hanemakultúraátvétel,azasszimilációútjánkísértése-
ketisjelenthet.nos,éppeneza„tévutaklabirintusa”,a„privátlojalitásoklazaagglo-
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merációja”,amelynélazasszimilációkkontradisszimilációkhatására(geertzkifejezé-
sével)„nemakülönbségről,szeparatizmusról,egyensúlyrólésszintézisrőlvanmárszó,
hanemszétszórtságról,bizalomróléskapcsolatokról”.

Eszétszórtság,bizalom-éskapcsolathiánytehátnembelülrőljön,nemaközössé-
gek felőlsegítianagynemzeticélokmellettakicsikvédekezésképességétérvényre
jutni,haneméppenellenkezőleg:akörnyezetinyomásnak,fölszívódásnaképpavéde-
kezéskényszereokánszintekézenfekvőútjavezetameneküléshez,anyíltanválasz-
tottmigrációhoz.

Kitartószokásunk,hogyamigrálótársadalmicsoportokatugyannemirigyeljük,de
tudjuk/sejtjükaztis,hogyazeredetiközösségsemvoltegynemű,egykultúrájú,egyön-
tetű.sőtaztis,hogyazelhagyotttársasmiliőnemamegrekedtközösségformációjá-
banmarad,hanemolyanhatárkapcsolatokbővítik/szűkítikutóbb,amelyeketnemdefi-
niálszükségképpenvalamelygeopolitikaihatár,viszontazemlékezet,azazonosulás
vagyahonvágyrévénakisebbségiésmigránsnépességekszélesspektrumaalakulki
–ezpedig(akáratransznacionalistakultúrák,akárakisebbség-többségviszonyszem-
pontjából,vagyakárabodófölidéztekulturálisidentitás-narratíváktárgykörében)már
kevéssécsakazalárendeltség/dominanciatagoltságmentielrendeződéstkínálja,sok-
kalinkábbannakazeredeti,amigrálónépességetőshonosvagylokálisjellegébenis
meghatározó belső tagoltság mentén építi újjá egy másik környezetben (mint erről
Jamescliffordadiaszpórákkapcsánolytanulságosanszól,lásdclifford2000).

Mindezméginkábbrelativizálhatóvátesziazasszimilációkésmigrációkproblema-
tikáját,haaztúgytekintjük,mintakultúraésapolitikatérképénekegyüttesmegválto-
zását,egy„darabokbólállóvilág”újabbkorszakát,amelynemcsupán(ajóvagyakár
rossz értelmű) provincializmus és kozmopolitizmusmentén rendeződik el, hanem a
benne zajló népességmozgások is folytonosan relativizálják az „egészről” alkotott
képünket. az „egyre messzebbre ható kapcsolatok létrejötte az egyre bonyolultabb
megosztottság mellett” nem ellentétek immár többé, hanem „a részek mindig egy
egészhezilleszkednek”,„akultúra»konfigurációs«fogalmakezdikiszorítaniakultúra
régi,azegészemberinemrevonatkozófogalmátamagadiffúz,nehézkesésönmagára
vonatkoztatószemléletmódjával.Kultúrahelyettmostkompakt,összefüggőésössze-
tartó,önállókultúrákrólvanszó:társadalmiorganizmusokról,szemiotikaikristályokról,
mikrovilágokról.akultúralettaz,amimindennépnekvan,[...]mégpedigmindegyiknek
asajátja...”(írjageertz2001).sminthogyazelhatárolások,amelyeket(akáratársa-
dalomkutatók,akárapiackutatók,akárarégészekvagyantropológusokszótárátvizs-
gáljuk)atermészettelellentétesfolyamatbanazemberiegyüttélésuniverzálismintája
vagyvezérfonalaalapjánfogalmaztakmega19.századvégeóta,önkényesfogalmak
együttesévelírjákleamechanizmusokkölcsönösségét,(közösésegymásraemlékez-
tetőjegyeketmegnevezve),egyúttalahatárokközöttiésalatti/fölöttiszférákatiskör-
vonalazzák,melyekkörvonalaitkutatvafolytonosságok,összehasonlíthatóságok,élet-
forma-elhatárolásokésközösjellemzőkengednekfölfedni.ám„anagyegészkeresése
ittnemmegbízhatóvezérfonaltöbbé,azártságelérhetetlenideálláválik”,ajelenségek
elválaszthatatlanokszűkebbéstágabbkörnyezetüktől,akkoris,haaközösképzetek,
közös érzések, közös értékek rendszerét mint konszenzusok lehetőségét keressük.
nincsmárterületikompaktság,helyitradicionalizmus,kulturálisidentitás,amelyakol-
lektívidentitás-tájképekmegrajzolhatóságátigazolhatná...(geertzuo.)
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Hapedigezígyelfogadható,akkoramigránstömegek„kiilleszkedése”ésadaptá-
ciója,asszimilációjaésakkulturációjanemdrámaikultúravesztés aszópejoratívértel-
mében,saváltozórendésegységsemlehetigazikiindulásialapjaafolyamatokmeg-
értésének. Mert ha hiába keresünk érvényes „próbálkozásokat, amelyek elemeire
bontjákésvallatórafogjákakülönbözésekrendjét”,hiábakreálunkazasszimilációés
akultúraváltáslenyomatairólszólósiránkozásokatis–akkoresetlegérdemesarrais
tekintettellenni,hogyazasszimilációellenmigrációvalésakényszerűmigrációellen
asszimilációvalvédekezőtársascsoportoknemcsakközvetlenülegymásmelletttalál-
hatók,nemcsaknemhagyjákelegymástegyszersmindenkorra,hanemkölcsönkap-
csolatban,áthatásbanmaradnakkésőbbis.„Egyolyanvilágképe,amelytelevanhint-
vekülönbözőkultúrákkal,sűrűnbevanvetveagondolatokésérzésekkisebb-nagyobb,
összenem függőegységeivel–avilágszellemiés lelkiösszetettségénekpointillista
képe–semmivelsemkevésbéfélrevezető,mintazegyformanemzetállamokraszab-
daltáttekinthetővilágelképzelése”(geertzuo.).

de tegyükhozzá sürgősen,mielőttmég feledésbemenne: a kisebbségek kárára
elkövetettasszimilációtmajdnemmindenholésmindenkorúgyfogjukföl,mintártal-
mat, amegsemmisítésátkát, a gyalázat,megszállás, elpusztításeredményét.Rossz
kérdéstalán,dehaddtegyemföl:hatételezzük,hogyegybármilyenhelyszínensbár-
milyenemberekközöttikapcsolatnemcsupaártalomeleveis,akkormiértnemkérdés
legalábbígypárhuzamosanazis,hogyegydisszimilációshelyzetazoknakisrossz,akik-
bőlle/kiváltak,azokiskárosulnak,akiknekkölcsönhatásaikegyikfeleerőszakkalmeg-
szűnik,akiknekfél-gyermekeiésegész-unokáimárveszítenekahozottkulturálisörök-
ségből,snemcsakpusztánazoknak,akiketkicsuktakakaranténbólvagyelüldözteka
fészkükből…!Haezmégsemígyvan,annaknemcsaknyelvi,kultúrakülönbségi,gazda-
sági, politikai okai lehetnek, hanem talán amindenkori emberi és társas viszonyok
lepusztultságának jelei ismindezek, sakkor viszont csakalkalmiürügyaminoritás-
létrefogniafoltonfoltelszíntelenedését…

a migrációs kérdések, melyeket politológusok, néprajzkutatók, munkaerő-mene-
dzserek,gazdaságijogászok,bankárokvagyéppfelszabadulókolóniáknépeivallanak,
ekképpenvisszaigazoljákegykissé,hogyegyország„különbözőméretű, jelentőségű
éseltérőjellegű»népének«sokasága,amelyeketegyátfogótörténeti,ideológiai,vallási
vagy bármilyen másfajta kerettörténettel fűznek össze közös gazdasági és politikai
struktúrává.[...]a»kultúrák«,a»népek«vagyaz»etnikaicsoportok«korántsemakon-
szenzus határaival meghatározható identitás-kötegek, hanem egy kollektív életben
valórészvételváltozatai,amiegytucatkülönbözősíkon,egytucatkülönböződimenzi-
óbanésterületenzajlikegyidejűleg”,vagyis„akulturáliskomplexitásegyetlen–persze
nagyonispontatlanésszabálytalan,labilisésmeghatározhatatlan–egésszéfűződik
össze...”(geertzuo.)

amitgeertzitta„kisvilágokkötegeként”taglal–samivoltaképpenhaszétesnilát-
szik is, egybenmarad,mertakulturális identitásoknakésetnikai csoportképzőele-
mekneknagyfokúáltalánosérvényenemcsakazegyesalrendszereketvagycsoporto-
kat,hanemközelebbrőlnézveazegymással többé-kevésbészolidáris,szomszédsági
vagy rokonsági alapon hasonlatos közösségeket is jellemzi –, sokszor éppen azért,
mertkörülöttükaváltozásokörvényesodor,egybentartja,mégnagytávolságokdacára
isvirtuálisközösségkéntfogjaátőket.éppenezért,amintaztbevezetőmbenemlítet-

Etnikai „asszi-milációtól” az „anti-migrációig” 121



tem:azasszimiláció,migráció,kultúravesztéséstársadalmidekonstrukciójellegzetes-
ségeirendszerintkihatnakmégazokraafolyamatokrais,amelyeketamagukteljessé-
gébenkorántsemkellpusztulásokkezdőszakaszánaktekinteni,haneméppúgylehet
őketértékelni,minthamindigmeglennénekazalapjaiabármilyenközösségekújraala-
kulásának.Meglehet,nemugyanolyanleszadiaszpórákközössége,vagyamigrációs
csoportoké,mintvoltstarthelyükön,ámazasszimilációsfolyamatban–legyenazakár-
mily teljesnek látszó –mindigmegmarad annyi az egykor volt identitásmorzsáiból,
amennyitazújabbnemzedékekvagyakapaszkodóikatelveszítőcsoportokmégmindig
megragadhatnakésközöstartalomként fölmutathatnakvalamennyit.az identitástör-
melékekisrészeiakultúráknak,mertazoksosemvalaminagyteljesegészentitásként
léteznek(mégmonolitformájukbansem),hanemolyantársadalmiterekbenhonosak,
amelyekakultúrákköztiszférábanteljesítikbekommunikációsfunkciójukat,snyújta-
nakmagatartásmodellt,értékrendet,vagyaztalehetőséget,hogyazújabbnemzedé-
kek, a „kihullottak” vagy a diaszpórába száműzöttek elleshessék, fölhasználhassák,
követhessékegyesmintáit.

azantropológia,különösenhaapolitikáravonatkozónemkonszenzuálistudásant-
ropológiaimegfigyelésétvállaljafeladatául,nemvállalkozhatarra,hogypolitikák,töme-
gek,államokvagycsoportokközöttegyensúlyt,összhangotteremtenimagapróbáljon.
azújszintéziseknekmegvanamagukideje,saszétesőfélbenlevővilágmanemtűnik
alkalmasnakvalamelypompásszintézis(„multikultúra”?)kialakítására.azasszimiláció
vállalásárakényszerülőtársadalmicsoportokvagyamigrációbamenekülőetnikaicso-
portkultúrák semokvetlenül arra vannak beállítódva, hogy valamely „lógia” tudassa
velük,miislenne-lehetnefeladatuk.nemvalószínű,hogykomolyankellenehinnünka
liberalizmusésindividualizmusokvagyakárajobboldalipopulizmusokvehemenskor-
szakában,hogyacselekedetek,társadalmimozgásokésértékrendek,riválishatalom-
politikákésezeketelviselőtársadalmitömegeknemföltétlenülfogékonyakakívülről
jövő, aggodalmas, vagy belülről jövő, elkötelező befolyásolási szándékok irányában.
Márazakérdésis,honnannézvediaszpóravalami,kikfelőlszemlélve„kirepültek”a
diaszpóraegyedeiéscsoportjai,szinteköltőikérdés is lehetne–hiszelszármazniok
bizonnyalnemcsakezértkellett,mertúrikedvükúgydiktálta,hanemmertkörülménye-
ikígyhozták...Hafolytonosantételezzük,hogycsakisakontinuusközösségektesznek
lehetővékonzekvens,egyensúlyos létformákat,akkor valószínűleg tévedünk, salkal-
masintazisbizonygathatólenne(teszikis,nemkevesen),hogyamigrálótömegekjava
részejobbkörülményekközékerül,többsikertaratmagának,sinkábbmegszolgáljaaz
elismerést,mintha„odahaza”maradtvolnaegylepusztulóvilágrészese...akirepülés
ésbeilleszkedés,immigrációésasszimilálódásnemzedékibotrányanemegyszervisz-
szájárafordulamásodik-harmadiknemzedékeknél,azidegennéváltakbármégidege-
nebbtársadalmitérbekerüljenekis,ottjóeséllyelépítenekkibelterjesebb,védettebb
világokat(mondjukkínaikereskedőkÚj-delhielitnegyedében).azbizonnyaligaz,hogy
teszikeztjóidőnát„valakikellen”,sközbenváltoznakmagukis,hogyváltoztathassa-
nak környezetükön – de aligha volna garanciánk arra, hogy saját társadalmukban,
ahonnana szétszóratásba indultak, ennél sokkal konszolidáltabb lenne a helyzetük
vagyrezerváltabbakultúrájuk,egyértelműbbakulturálisörökségük…

gondolatmenetemnekezakifejletenemkívánelsiklaniakülönbözőtípusúdiasz-
pórák,emigránscsoportok,menekültek,száműzöttekproblémáslétmódjaésbeillesz-
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kedésükkényszereifölött.Mindösszeannyithangsúlyoznék,hogyéppenazantropoló-
gianemtársadalomfölötti,hanemémikus megismerőattitűdjesugallnáaztabelátást,
hogy elvont konkrétságúmigráns csoportokról kevéske értelmesetmondhatunk... –
viszontannálinkábbátláthatunkfolyamatokatésnemzetivagynemzetközitrendeket,
hakonkrétcsoportminőségekbőlindulunkki.nemszándékomittújkérdéskörbevezet-
niérvelésemet,deakutatásaimsorántöbbízbenmegértenipróbált„kiskunidentitás-
tudat”nyománmódomvoltbelátniaztis:akárévszázadonátszunnyadhategyetnikai
identitás,hanincsmódja,nincsérvényeseszköztára,vagynincsértelmesprogramjaaz
identitás-állandófönntartásának.ahazaikunhistória,ésakunokravonatkozó inter-
pretációk előszeretettel keverik bele a lokális identitásba a vallásit, a kulturális és
magatartásbelisajátosságokközéatörténelmit,akulturálisörökségrészekéntmegne-
vezveakörnyezettelvalószembenállásmoráliskötelezettségét,smelletteatársadal-
mi-technikaihaladástólelmaradóviselkedésmintákhasznavehetetlenségét,agazda-
sági és viselkedés-kultúrabeli elmaradottságot is. ám a lokalitásmint a történetileg
legitimáltmagyartársadalomfejlődésegyikalapeleme,számukranema„nemzetit”tar-
talmazta,hanemahelyiértékrendésnormákmegőrzésénekkeretét,aszomszédsági-
kistáji-regionális hovatartozás rendjét, melyet elvitatott, átformált vagy deformált a
nemzetiprogram,ígyazkénytelenvoltolyanformákbavisszahúzódni,amelyekrévén
megőrződhetett,survival-funkciójaelvilegmegmaradt,skínálkozóesetbenmegújulhat
még...adiaszpórafelfogásoknaktehátazaképzete,hogynemzetikereteiketelhagyó
kulturálisszatellitekrőlvolnaittszó,szinteképtelenség,hapéldáulahelyükönmaradó,
onnanmégasszimilációfenyegetőveszélyeidejénsemmenekülőnépességrőlteszünk
megfigyeléseket...: belső diaszpórák (mikrocsoportok mikrocsoportjai, szubkultúrák
szubkultúrái) is kialakulhatnak ugyanis,melyek a csoportképző és csoportfenntartó
mechanizmusoknakazzalatrendjévelszállnakszembe,amiketaz„eredeticentrumból
periférikushelyre”szétszóródottakköreéltet,samelyeketaz„eredetiszülőföld,őshaza
esetleges visszatérési helyeként” értelmez a kollektív tapasztalat (clifford 2000). a
mozgásosság,határépítésés„avisszatéréskonstitutívtabujánaktávolijövőbekitolá-
sa”tehátinkábbvalamifajtanemzetállaminormákmenténtételezhetőfogalomkörbe
tartozik–ezekhezképestpéldáulazahajlékonyság,solyanfokúalkalmazkodásképes-
ség,amelynemtapadmegakonkréthelyhezvalóvisszatérésvágyképénél(tehátnem
„avisszatérésteleológiájáraorientált”–mintJamescliffordírja),adottesetbensokkal
komplexebb értéktartalmat vél megformálódni akkor, ha a diaszpóra képes marad
sajátkultúrájátegymásikhelyszínen,máskörülményekközöttisújraalkotni.illetve:„a
kitelepítés, szenvedés, alkalmazkodás vagy ellenállás közös, folyamatos története
ugyanolyanfontoslehet,mintegykülönlegeseredetprojekciója.ésadiaszpóradiskur-
zusa szükségképpenmódosul, amint lefordítják és adaptálják” (clifford 2000). sőt,
nemcsakadaptálják,hanemkiisteljesítik:„bármilyenpuristaideológiáklegyenekis,a
diaszporikuskulturálisformáksosemlehetnekagyakorlatbankizárólagnacionalisták.
Transznacionalistakapcsolatrendszerekbeilleszkednek,amelyektöbbszöröskötődés-
bőlépülnek,ésegyszerre rejtikmagukbanabefogadóországhozésnormáihozvaló
alkalmazkodást,ésanekikvalóellenszegülést”(clifforduo.).

Távolálljontőlem,hogyapolitikaipragmatikusságokkalszembenistratégiákközött
alehetségesnéligazságtalanulkiemeltebbszerepettulajdonítsakadiaszpóralétnek,a
diaszpórakultúrákatmintegyidealizálva.sőt:azelűzött,kiutált,kicsukottvagymargina-
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lizáltlétformákatsemóhajtomideálisnakbeállítani.deszeretnémaztabelátásterősí-
teni,hogyahatárképzőfolyamatokésgyakorlatokközepette(sőtellenére)korántsem
vezetnekfolytonoskonfliktushozakülönbözőkirekesztőésbekebelezőpolitikák.nem
isegy,magátrövidmegtelepedésutánmár„őshonosnak”tekintőnépességeleveúgy
jut(ott)letelepedésitérhez,hogyonnankiszorítottmásokat,akikbőldiaszpóráklettek,
illetvemagaa„honkeresés”isgyakortaazérttörténik,mert„kicsukottá”,kirekesztetté
váltegynéptöredékvalaholaglóbuszon(lásdmondjukazsidók,akazakok,ahunok,
amagyarok,akunok,acsángók,aszingalézek,afilippínók,ahasonlóan„menekülő
identitásokból”összeálltausztráliavagyazusalakosságicsoportjait!).azautochtonlét
ésamigráns-vagydiaszpóralétegyarántigényliakisebbségilegitimációt,amelyvala-
melyiktöbbséggel szemben elnyerhetőtér,kedvezmény,terület,funkciómenténrende-
ződik,sidővelaztiscélozza,hogyönállótérhasználatvagymegtelepedésrévénlegitim
rangotnyerjenekazokazegyedei,akikneknemokvetlenül,deeredetilegjavarésztegy-
fajta elidegenített földhöz való tartozása határozta meg hollétét és hovatartozását.
Perszeérdemeselgondolkodnunkazon is,hogya feltételezett törzsi,kisvárosi-falusi,
etnikaicsoportkulturálisközösségekentúl,amelyeketvalamiértegymásikhegemónia
űzöttelszervesközegükből,hogyanleszegyregyakoribbamigránsegyéntípusa,aki
másholélésdolgozik,mintaholszületett,városbamegy–bárvidéki,vagykülföldre
utazik–báritthonvanéletvezetésiközege;vagyingázik–mertmunkátcsaktávolabb
kapott...Mindezzel(mondhatnánk)univerzálissáváltamigráció,fölváltottaarészvétel
élményétaszeparáltság,fölcserélteaziparéskereskedelemazagráriumot,bevándor-
lóktöltötték/töltikfelakiüresedővárosokat,végtelenlétszámúfüggőtömegreépülaz
iparosodott gazdaságok rendszere, mobil szolgáltatóra formázott a kortárs életmód
megannyieleme...vagyis,siránkoznilehetamigránslét,akitaszítottság,aszáműzött-
ségállapotán,delassanmárazokatleszkönnyebbdefiniálni,akikmégnemisvoltak
vagynincsenekmostsemszáműzve,akikmagukabekebelezők,akikekkéntifunkcio-
nalitásaisesetlegcsupánattólfügg,van-emégkiketkirekeszteniük...

a kollektív száműzöttség mint a diaszpóra antropológiájának egy későbbiekben
elemzésreméltójelenségenemcsakarrahívjafölafigyelmet,hogyakisebbségi,mig-
rációs, vagy diaszpóralét jobbára közösségek, intézmények, sőt államok kizárási és
bekebelezésipolitikáinakeredménye,hanemarrais,hogyazasszimilációsfolyamatok
éppúgy szükségképpen relativizálhatók, mint az áttelepült populációk léthelyzetei.
Tételezhetjük,hogyléteznekelőzőhazájukhozképestidegenvidékenújéletformálásra
vállalkozó, a saját régi életkörülményeikből kitessékelt közösségek–deezekolykor
pusztánarövidebbtörténetiidőszakokalapjánminősülnekdiaszporikusnak,hosszabb
időtávonmárcsakazokhozképestkizártak,akiketegymásikállamalakulatvagytársa-
dalmi miliő már bekebelezett. a diaszpóra-lét tehát kevésbé egy határhelyzet, mint
inkábbahatárátjárások egyik formája,aköztességegyikalakzata,salapjábanvéve
„de-territorializált” lényege is csupán az asszimiláltság előzménye, a destrukcióból
következőmásságtudatéskultúramegőrzésikényszerintézménye.adiaszpórák,kire-
kesztettnépcsoportokegyetemestérképeígynemcsaktörténetiszakadások(sőtsza-
kadékok)színeitőltarkállik,hanemakortárs,nemzetekfelettiésnemzetekalatti,kul-
túrák közti és szubkulturális létformák problémakatalógusa is. Ezekről írja James
clifford: „a diaszporikus szubjektumok tehát a modern, nemzetek feletti, kultúrák
közöttitapasztalatönállóváltozatai.ígyhistorizálvaadiaszpóranemválhatamodern,
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komplex vagy pozicionális identitások mestertrópusává vagy alakzatává, amelyeket
keresztezéselmozdítafaj,aszex,anemiszerep,azosztályésakultúra.[...]Fontos
komparatívkérdésekmerülnekfelazutazáséslakáseltérőterületeikörül,arégió(pél-
dául»adél«mintadiaszporikuselvágyódáscélpontja),a(neo)koloniálistörténelem,a
nemzetibeolvadás,azosztály,ésanemiszerepekszerintspecifikálva”–,majdPaul
gilroy„változóazonosságokról”szólóteóriájátismertetiésösszegziekképpen:„atra-
dícióinkábbtekinthetőfolyamatnak,mintcélnak,ésittnemarrahasználjuk,hogymeg-
határozzunkveleegyelveszettmúltat,semhogymegnevezzükveleakompenzációnak
egy olyan kultúráját, amely helyreállítaná az elérhetőséget. itt sem áll szemben a
modernitással,ésnemkellmegidéznieüdvözítő,idilliképetfestveróla.[...]atradíció
mostmárazidőtésateretátszelőtörékenykommunikatívkapcsolatokfogalmimegra-
gadásánakegyikmódjalett,aminemadiaszpóra-identitásoknak,hanemadiaszpóra-
identifikálásoknakszolgálalapul.Újrafogalmazvatehátatradíciónemadiaszpóra-kul-
túrákegyközöstartalmáramutatrá,hanemolyanrugalmastulajdonságokra,amelyek
lehetővé teszikköztükaz interkulturális, transznacionálisdiaszpóra-párbeszédet. [...]
azonosulások–nemazonosságok;kapcsolatfenntartóaktusok–nemelőreadottfor-
mák:ezatradíciórészlegesenösszekapcsolódótörténetekhálózata,akereszteződé-
sekállandóanelmozdítottésújrakitalálttér-ideje”(clifford,im.).

amottókéntidézettsorokbanHavelamegszűnőbenismegszületőt,geertzpedigapar-
tikularitásokirántiérzékésakipróbáltreceptekelleniódzkodásigényét,szükségétjelzi
azantropológiaigondolkodásban.azetnikaiasszimilációsésanemzetközi-hazai,hatá-
rokontúliéshatárokonbelülimigrációsfolyamatokértékelésénél–úgyvélem–éppen
eztakétkedést,épparákérdezésgesztusátlehetneérdembenhasználni,vagyolykor
egyenesenintézményesíteniis.azesszencializmusésapartikularizmusközöttiátjárá-
sok, falakhelyetti vagyhidakésátereszekmenti okfejtésekahhoza tapasztalathoz
(vagylegalábbismeggondolandómegfigyeléshez)vezetnek,amelyekugyankiindulhat-
nakabból,hogyadiaszpóraazittésazottkapcsolatátdefiniáljaújra,deakkoriban,
midőnszámosnép,ország,társadalommárkorántsemcsakazeredetésavisszatérés
tengelyementéndefiniáljamagát,hanemsokszorinkábbamozgást,kommunikációt,
cserétéshovatartozásokattransznacionálishálókrévénfeltételezi,ezenfelülátfogjaa
száműzetésésazegyüttélésművészetét,újragondoljaahódításéskülönállásképes-
ségét.adiaszpórábanmegbontottidentitástlátnimárcsakazértisegyszerűsítés,mert
„a kortárs diaszpóra-diskurzusok megőriznek bizonyos kapcsolatot a hontalanság
olyan történelmi tapasztalataival, amelyeket meg kell tartani a maguk komparatív
feszültségébenéscsupánrészlegeslefordíthatóságában.[...]adiaszpórákésadiasz-
póra teoretikusai a fordítások, nempedig az ekvivalenciákmobil terének ösvényein
találkoznakössze”(clifford,im.).

amipedigakutatóavagyateóriákmenténtapasztalatokatelrendezőantropológus
gondolkodásaszámáramégjelentősebbfeladatotkínál,azakultúravesztésrőlsopán-
kodókmeggyőzésearról,hogyakisebbségi-etnikaivagyszubkulturáliselemeknemtár-
gyak, amelyek elveszíthetők, s egy etnikai csoportkeveredés vagy nyelvcsere-helyzet
nemelsősorbanarrólszól,hogy„pusztulminden,amirégenolyszép,jóéstisztavolt”,
hanemarrólis,hogyrégenispusztult–degyarapodott,formálódottis;régensemvolt
tiszta– csakegy látványosabbhibridizációmentén jogosabbnak tűnnekmamár az
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aggályok;sa„jóéstiszta”voltaisfőkéntattólfüggött,kivel-mivelszembenérvényesül-
hetett,milyenvoltatérbeliésidőbelikörnyezete,smiféleformábatagolódottbeújon-
nan,amelynekszerepéről, lehetőségeirőlmégkevesebba tudásunk,mint leszmajd
idővel...

Mindezkorántsemjelentiazt,hogyazasszimilációspolicyk,ahibridformációkba
tagológesztusok,aprimerérdekekszerintrendeződő identitásvédelmeknehatároz-
nákmeg túlságosan isazasszimilációkülönböző típusainakmegvalósulását.Ennek
változataiközöttéppúgyottvannakahatárontúlimagyarokmagyarországiletelepülési
lehetőségénekhírhedettlehetőségei(schengenidevagyoda),jelenvannakatérségi
éspolitikaivagyetnikaitagoltságikérdések(hátrányoshelyzetűrégiók,romalakóné-
pességtérbelielhelyezkedése,etnikaicsoportoktérségitagoltságastb.),azérdekkap-
csolatistratégiákésazetno-logisztikaimegoldások(kedvezménytörvény,romasegély-
programok, speciális parlamenti kisebbségi képviselet, pártok alá szerveződő etno-
szféra stb.) is, amelyek olykor valamiféle neotradicionális birodalomépítés eszközei
éppúgylehetnének,mintelterelőgesztusok,amelyekcsupánelfednihivatottakszociá-
liskérdéseket.akizárásmintbüntetés,ésabebocsáttatásmintáldáséppenabbana
hatalmidöntéskörbenlehetségesinteraktívmozzanat,amelybenakultúráktalálkozá-
saéshatékonyegyüttélésevansoron.Ekeveredésekneknemokvetlenülazelfogadás
azalapja,nemszükségképpenabennszülöttekésabevándorlókközöttivilágokfelül-
rőlszervezéseafeladata,haneminkábbaveszteségekéstúléléshányadosánakelren-
dezése,amelynekformájakevésbéakoegzisztencia,smégkevésbéalokálisszinteken
istúllépő„kulturálisvilágrendszer”megteremtése,inkábbazuralommúltbelitaktikái-
valnemszakítójövőtervekintézése.Ehhezpedignincsszükségesemmifélehatalom-
nak a legitim kisebbségi csoportok és kultúrák beilleszkedését külső kényszerekkel
vagy adaptációs folyamatokkal segíteni – sőt: már pusztán a kisebbségi környezet
hatásaisolyan,hogylátszólagafennmaradás feltételeként a kultúravesztést igényli.a
nacionalista és posztnacionalista állam eszközei és feladatai közé ritkán sorolja az
etnikumok asszimilálását, de hovatovább minden működési gyakorlatában, minden
értékrendisugallatábanerrejátszik,eztpreferáljaalényegitörténésekközt.anacio-
nalizmusokévszázadatalánmárlejárt,demostjönvissza,sazetnikumokémostvan
soron…–detalánakövetkezőetapbanakultúrákkövetkeznek,akárpártolt,akárdefa-
vorizált státusban, viszont legalább öntörvényűségük látszataival és valóságával… a
posztkoloniáliskultúrákmindigiscsakasajátközegükben,akövethető„kozmopolita
élet”ésanemnyugatiéletmódmodellekmenténrendeződnekel.nemigenlehet-lesz
ezmáskéntakövetkezőkbensem.akultúráketnikailagmeghatározott,olykorvérziva-
taroskorszakapedigmár-márittvan,működik,hatássalvan,kihívóanprovokálésbehí-
zelgőenédesget.Kizárvaésbekebelezvemindazokat,akikremajdafel-ésleívelőkor-
szakszerepei,esélyeivár(hat)nak...
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Fügeicsatózsófiélete
végrendeletének1 legelejénúgynevezimegmagát,hogyfügeicsatózsófi,„néhainemze-
tescsatódemjénlánya”.azsófibecenévbőlaztgondolnánk,hogyegyfiatal,valamilyen
betegségbenszenvedőifjúleánytólvagyasszonytólszármazikmajdazáltalaíratotttesta-
mentum.ésmiutánvégigolvassukazt,kiderül,hogyegy idősebb,márnégyházasságot
megéltnemesasszonyrólvanszó,akiamagakorában,a17.századvégénszintemármat-
rónánakszámított.Mintkésőbbolvasható,máralányunokájaisférjhezment,tehátafel-
tevésnemalaptalan.Mielőttazáltaladiktált,átírásbanfennmaradtokiratbanmegismer-
nénkazéletét,azt iselkell rólamondani,hogytöbbszerencsétlenség,desokkedvező
dologisvoltazéletében,amelyekrőlnagyonvisszafogottan,tárgyilagosanemlékezikmeg.

bizonyára már nagyon beteg lehetett, amikor 1664. március 7-én valószínűleg
selmecziJánosnak2 írásbamondtavégakaratát(abetegségeokátnememlíti),dehogy
azelméjeteljesentisztavolt,smindenre(adatok,pénzösszegek,időrendstb.)kiválóan
emlékezett,aztmaiscsakcsodálnitudjuk.Úgyismerjükmeg,mintegyigazi„gazda-
asszonyt”,akiazutolsópillanatigintézkedett,mindenrőlgondoskodott,sacsaládjava-
itfejbenéskézbentartotta.végrendeletevalójábanegyrövidönéletrajz.Mielőttmeg-
ismertetnénkazolvasóvalazéletét,előbbérdemesbemutatni,hogymittudunkacsa-
ládjáról,őseirőlsmagárólacsatóvezetéknévről.

Kázmér Miklós3 többféle magyarázattal ismerteti a csató családnév eredetét.
Elsőként:régivilágiszemélynév,valószínű,hogyacsátszemélynév-óképzősalakja,
azazapanév.denemzárjakiatörökeredetetsem,aholajelentéseegyfoglalkozás-
név:törökíródeák.Harmadszoratestitulajdonságravalóutaláskerülelő:„kinekalába
térdnélbefelégörbül.”anévarégiokiratokbantöbbformábanolvasható:chiato,czato,
czatto,chatho,chato,chatoustb.

acsaládgömörvármegyébőlszármazik,azittlevőFüge(Fige,Fighe,Füghe)hely-
ségrőlvettékanemesielőnevüket(gömörfüge,szlovákulFiga).amegyébőlelszármaz-
vautódaikatkésőbbmegtaláljukung,ugocsa,bereg,nógrádmegyékbenis.4 Ezutób-
bibanemlítikzsófiaapját,csatódemjént1610-benEndrefalvánmintbirtokost.(avég-
rendeletbenerrőlaközségrőlnemesikszó.)azbiztos,hogyacsaláda14–15.század-
banmárnemeskéntlétezett.csatózsófiavégrendeletétszentmihályonfoglaltákírás-
baMolitorisandráshelyiprédikátor,5 zombori Jánossárosvármegyeszolgabírájaés
mégnégyfőelőtt.azakkoranemzetiMúzeumKézirattárábantalálhatóiratonmind-
egyikükaláírása,gyűrűspecsétjepirosviasszaléscímerrelszerepelt.

1 deákFarkas:Csató Zsófi végrendelete.budapest,TörténelmiTár,1884,564–568.p.
2 aneveksorrendjébőlésazaláírásokbólkövetkezikezafeltevés.
3 Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára. budapest, Magyar nyelvtudományi

Társaság,1993,222.p.
4 nagyiván:Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal III.Pest,1858,

110–113.p.
5 acsaládneveMolnárlehetett,csakaztkeresztnevévelegyüttlefordítottáklatinnyelvre.



szentmihály(későbbanevekiegészülta-falvautótaggal)Eperjestőlészaknyugatra
található település. neve templomának védőszentjére utal (1248 és 1403).6
valószínűlegekkoregykorai,kisebbkatolikustemplomrólvanszó.1628-bannicolaus
Marikiusvoltapapja.HörkJózsef7 könyvébenaztolvashatjuk,hogyazevangélikusok
azistenmezeycsaládsegítségévelépítettektemplomot1660körül,mivelafalulakói
1636-banevangélikusvallásúválettek.Hörkúgyírjale,hogy1666-bankőtemplomvan
a faluban díszes oltárral, tornyában két haranggal. Papja dominai Péter, pártfogója
pedigistenmezeygyörgy.azegyháziépületetszerintealutheránusistenmezeycsalád
építtette,amelyetakatolikusoknegyvenévvelezelőttelfoglaltak,majdutóbbújraaz
evangélikushívekélett.Kelyhe„harmadfélszázesztendőelőtti”,azaz250évvelkoráb-
bi.8 amintlátható,atemplomkörülelégnagyabizonytalanság,meglehetőseneltérőek
azévszámokaMagyarKatolikuslexikon9 ésHörkJózsefevangélikusegyháztörténeti
leírásaközött.Egyikbőlsemderülkipontosan,hogyvajonegyvagykétkülönbözőtemp-
lomrólvan-eszó.(istenmezeygyörgyrekésőbbmégkitérünk.)

csatózsófiavégrendeletébennemsokbirtokhelyetírle,pedigférjeirévénúgygon-
dolnánk,hogyazokszámamindigcsaknövekedettasajáthozományamellé.Ezeka
következők:amáremlítettszentmihály,alsócsáj,10 Fekésháza11 ésaKassánlevőháza.
alsócsáj,mintírja,Kassáhozközelvan,apjabirtokavolt,tőlekaptaegyrészétaházas-
ságakor. Mivel osztozkodnia nem kellett senkivel sem, ebből arra következtetnénk,
hogyegyedüligyermeklehetett.Különbenavégrendeletébenkonkrétannemteszemlí-
téstazédesapjánkívülegyetlenrokonrólsem(anyjáról,testvéréről).azonbangyanítha-
tó,hogyegykésőbbiosztozkodáskormégiscsakközelirokonoknevétemlítheti,afelté-
telezéstazilletőknevénélmajdmegtesszük.

Kövessükvégigezekutánnégyházasságát,sazokonkeresztülzsófiéletútját.Úgy
fogalmaz, hogy „...midőn az úristen emberkort adta volna érnem...”, bocskai istván
háborújaelőttapjaférjhezadtaHuber(Hueber)ambruskassaipostamesterhez.akor
szokásánakmegfelelőenaztfeltételezhetjük,hogyekkormégnagyonfiatallehetettaz
ifjúasszony.Továbbisőtidézem:„néhányesztendeiglakván,áldottvalamegazúristen
bennünketfiúmagzattalHuberistvánnal...”Ekkorérteacsaládotazelsőszerencsét-
lenesemény.1604-benbocskaibevonultKassára,avárostelfoglalta,majdaházukat
atöbbinémetekévelegyüttelvette,ésbékesiMártondeáknakadtaakésőbbifejede-
lem.12 Mindennekpolitikaihátterevolt,hiszakassainémetekkirálypártiakvoltak.a
házaspárkésőbbvisszaszerezte(vásárolta)avoltsajátházát.azonbanaférjbujdosá-
sa,majdaztkövetőbetegségeés„kárvallása”miattkénytelenekvoltakeladniamajor-

6 Kisslajos:Földrajzi nevek etimológiai szótára II. budapest,akadémiaiKiadó,1988,564.p.
7 HörkJózsef:A Sáros–Zemplémi Ev. Esperesség története.Kassa,1885,70.és256.p.
8 valószínűlegittegytöbbszörátépített,átalakítottkisebbtemplomrólvanszó.ugyanisamai

katolikustemplomátcsak1785-benépítették.
9 http://lexikon.katolikus.hu/s/szentmihályfalva.html

10 Kissl.:i. m. I. 453.p.Kassátóldélkeletre.
11 Kissl.:i. m. I. 447.p.szorbánctólészaknyugatra.
12 bocskai1605–1606közöttvoltErdélyfejedelme.
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pusztájukkalegyütt650forintért.MindeztazösszegetHuberambrusbetegségemiatt
elisköltötték.atemetéséreazapaadottkölcsöntalányának,mivelazözvegyátme-
netilegteljesenelszegényedett.

istván nevű fia a felnőttkort elérve megházasodott. lányát szintén zsófia névre
keresztelték,akiavégakaratírásakor,1664-benmárasszonyvolt.Férjedomakiimre,
rólaanevénkívülnincsmásadatunk.

Elsőférjehalálautánzsófifeltehetőenhamarosanférjhezmehetett.Másodikférje
isnémetvolt,HoffmannFerenc,akiveltizenötévigéltekegyütt.Többgyermekükisszü-
letett,azonbanmindkiskorbanelhalálozott.aférjefoglalkozásáról,voltcsaládikörül-
ményeirőlnemtudunkmegsemmitsem,devalószínűlegeléggészegényemberlehe-
tett.vagyonuknemgyarapodott,aférjhalálautántőlesemmisemmaradtacsaládra.
Feltehetőenéppezenidőbenhalálozottelazapjais,csatódemjén,ugyanisekkorosz-
toztakmegazegészcsájonlevőporciónazörökösök.sajnosennélazeseménynélrop-
pantbonyolultanírjaleatörténteket.azittszereplőésemlítettegyénekbizonyáramind
rokonai voltak, azonban a kapcsolatok nem derülnek ki világosan a szövegből. Úgy
mondjatollbaanevüket,minthamindannyianismernénkőket.Ezértcsupánfeltételez-
zükatovábbiakbanakorábbanmárjelzett,feltételezettrokoniviszonyokat.acsájiörö-
költbirtokrészenhármanosztoztak:zsófi,bölcsey János (rólaanevénkívül semmit
sem tudunk, de bizonyára közeli rokonuk volt) és Pallagyi Jánosné „asszonyom
néném”.azemlítőközszóbólarralehetkövetkeztetni,hogytalánanővére(unokanővé-
re,esetlegnagynénje?)lehetett.ésittkezdődikazabonyodalom,amelyetnehézkövet-
ni.zsófiaráesőharmadrésztátengedtea„nővérének”afalubanlevőudvarházteljes
épületéért úgy, hogy az ahhoz tartozó földeket, réteket fele-fele arányban bírták a
továbbiakban.bölcsey részétpedigmegvette (36 forintért)azőalsócsájiporciójával
együtt.Ezutóbbit800forintért,deennekazösszegnekcsakafeléttudtakifizetni.(a
második rész 400 forintot már a harmadik házasságából törlesztette csató zsófi.)
Tulajdonképpen ezáltal alsócsájban a korábbi birtoka mellé megszerezte az egész
udvarházatésazörökségkétharmadát.Tizenötéviházasságutánamásodik férj is
meghalt.Mindezutánazözvegyenmaradtzsófi–úgytűnik–újfenthamarosanférjhez
ment,mégpedigsziligyörgyhöz. (személyétaszili/szilynevűcsaládok tagjai között
nemlehetazonosítani.)bizonyárajóvaltehetősebb,vagyonosabblehetettazelőzőfér-
jeinél, mivel később azt olvashatjuk ennél a fejezetnél, hogy amije van, azminden
szilitőlmaradt rá. Házasságuk aligha volt hosszú életű,mivel annak egy részletéről
semolvashatunk.viszontekapcsolatbólszületettegyfiúgyermekük,akiazapjanevét
örökölte.aztnemtudhatjuk,hogyazanyacsakamegkülönböztetésmiatt,avagyafiú
életkoramiattírta-emindiganevétsziligyurkónak,deazfeltűnik,hogynagyonszeret-
hetteőt.Mindeztakésőbbiekbenmégolvashatjukazöröklésbelidöntéseinél.denem
iscsodálkozhatunkezen,hiszgyurkómárkésőigyereklehetettazéletében.atesta-
mentumbanpármondatutánmáraztolvashatjuk,hogy ismétözvegyenmaradt,ső
intézteatovábbiadásvételeket.Fekésházánkiváltottegyeszálogbanlevőjószágokat,
másokateladottnemiskisösszegekért.ugyanakkoralsócsájbanameghaltPallagyiné
részétmegvetteazörökösétől,vékeiandrásnétól (feltehetőenPallagyiné lánya lehe-
tett),azudvarházelőttimeggyeskertetpedigPallagyiJánostól.EgyForgácszsigmond
nevű egyéntől pedig annak porcióját kilenc „kenyeres” emberrel (jobbággyal) együtt
komoly összegért (2800 Ft). amint írja, mindene szili györgytől maradt, tehát ezek
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elevemindafiáé lesznek,valamintazudvarház is– ittkiemeli,hogyazépületekkel
együtt.ugyankésőbb,anegyedikházasságánálírjaegyrövidmondatban,hogyekkor
érteahalálesetekenkívülamásodiknagytragédia:valamilyennememlítettokmiatt
leégettazegészudvarház,valószínűlegabennetalálhatóösszesingósággalegyütt.

E váratlan esemény után ment zsófia negyedszer is férjhez. Mégpedig vitézlő
istenmezeygyörgyhöz.amintafeleségírja,„pusztaállapottal...ésnagykárvallással”
lépetterreaházasságraazelőbbleírtokmiatt.aszatmárvármegyeiközgyűlésijegy-
zőkönyvek szerint a férj 1637-ben a szatmári vár udvarbírája volt.13 a későbbiekből
kiderül,hogyistenmezey14 gazdagcsaládbólszármazott.Előbbfundamentumábólfel-
építtetteazegészudvarházat(ittismétleíratjaazanya,hogyamárújudvarházgyurkó
fiáélesz).zsófielsőházasságábólszármazóunokalányának,Huberzsófinakaházas-
ságakorteljesruházatot(stafírungot)adott,éssziligyurkóErdélybetörténőutazásá-
nakisvállaltaaköltségeit.Ebbőlaházasságbólmárnemszületettgyermekük,csakazt
tudjukmeg,hogyavégrendelettollbamondásakoristenmezeymégélt,bár–zsófival
együtt–nemlehetettmárfiatalember.avégakaratbannincsszócsaládiékszerekről,
értékesebbruhákról,bútorokról,konyhaiésmezőgazdaságifelszerelésekről.csupána
lábas jószágokat olvashatjuk, azt sem pontos bemutatással. lányunokájának hagy
négykancalovatfiastólaméneséből,25fejősjuhotszinténfiastól,négytehenetésegy
tinót.aférjénekisvan33juhaafeleségejuhaiközött,amelyetmégamagapénzén
vett,eznemközösésörökölhetőtulajdon.

a továbbiakban már csak három, szinte jelentéktelen dolgot említ a végakarat.
Talánazért,mertmindegyikmégfolyamatbanvolt,satutoraira,pártfogóirabízta,hogy
figyeljenekazokelintézésére,végrehajtására.

akassaiöregEötveös (valószínűlegnemcsaládnév,csaka foglalkozást jelölheti)
lőrincnélhagyottegyezüstkardotaranyozásra,melybenazezüstsúlytöbbminthárom
gira.15 Megbízta, hogy azt háromarannyal vonja be, amunkadíjat illetően pedig hat
forintbanalkudottmegvele.vanegyszolgálólánya,az „osvai”16 bulykódóra,akinek
adóskétszoknyával,fehérneműkkel,kétköbölgabonával,eztkapjameg.végül:akas-
saipatikáriusnálvanegy„paraszt”szekrénye,öreg(nagy)lakattal,kulccsal;kétzsák
búza,egyderékalj.Kéri,hogyazok„adassanakmegnekie”.

csatózsófivégrendeletealigtöbb,mintnégynyomtatottoldal.Ebbenfoglaljaössze
tömören az életét, örömeit, bánatait.Megismerhetjük belőle egy 17. században élt,
nemesiszármazásúasszonycsaládját,akkoriéveit,mindennapjait,gondolkodásátés
tulajdonságait.

13 Künstlernévirágéva:Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regestái. 1635–1640.
II/2.nyíregyháza,1997100.és110.p.a679.és748.sorszámalatt.(1542-tőlTarnaleleszt
azistenmezeycsaládbírta,őkvoltakafaluelsőtulajdonosai.)

14 istenmezeygyörgyrokonalehetettaz1632-benKázmérnálleírtnógrádmegyei„palóc”har-
mincados,istenmezeiFerenc.valaminttalángyörgytestvérevoltcsicserioroszPálungvár-
megyeialispán(1662–66)neje,istenmezeyanna.

15 Egyezüstgiranégymagyararanyforintnakfeleltmeg.
16 apontosneve:ósva,faluKassátóldélkeletre.azelsőkatonaitérképenolcsva.
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csakálltunkéssírtunk.azelsőbécsidöntés
napjaiakortársakszemével*

Előszó

akorabelitudósításokatolvasvanemlehetkétségünkafelől,hogyazelsőbécsidöntés
ésaFelvidékdélisávjánakMagyarországhozcsatolásaazottélőmagyarokszámára
talánéletüklegboldogabbpillanataiközétartozott.avisszacsatolás(hiszenmi,magya-
rok így nevezzük meg ezt az eseményt) főszereplői, vagyis maguk a visszacsatolt
magyarokésszlovákok(akikperszekorántsemvoltakolyboldogok)azonbansohasem
beszéltektúlsokatarról,mit iséltekátazokbananapokban.akkorésaztkövetően
néhányévigezfölöslegesnektűnt,hiszenmindenkitudta,mitörtént,későbbpediga
nemzetállamot,majdszocializmustépítőcsehszlovákiábannemvoltajánlatosabécsi
döntésnapjait–különösennempozitívtónusban–emlegetni.ígya’38-astörténetek
nemlettekpapírravetve,nemlettekelmondvaésáthagyományozvaakövetkezőgene-
rációk számára. Mindennek következtében a Felvidék visszacsatolásának nincs túl
gazdagmemoárirodalma,legalábbiskevésazismertnapló,kevésavisszaemlékezés,
aligrendelkezünkezekreanapokravonatkozólejegyzettszubjektívvallomással.

Ezahiányisközrejátszikabban,hogyugyanjólismerjükabécsibelvederepalotá-
ban1938.november2-ánJoachimvonRibbentropnémetésgaleazzocianoolaszkül-
ügyminiszteráltalaláírtbécsidöntésdiplomáciaihátterét,studjukaztis,hogysomor-
játólKirályhelmecigmindenüttdíszkapukkalésvirágokkalvártaalakosságabevonuló
honvédséget,ámarról,hogyan teltekezekanapokakorabelidél-szlovákiában,mit
éltekátazottélőmagyarokésszlovákok,vagyismilyenekvoltakabécsidöntésidősza-
kánakmindennapjai,viszonylagkevésinformációvalrendelkezünk.

azelsőbécsidöntésésazérintettterületekvisszacsatolásánaktörténetemindigis
atörténettudományérdeklődésénekfókuszábanállt,miközbenaszlovákésamagyar
historiográfiakezdetiélesellentéteéssárdobálásamáralényegébenkulturáltvitává,s
nemegyszeregymásérveinekkölcsönöselfogadásávászelídült.amagyarésszlovák
hangsúlyokazonbantovábbraismáshovákerülnek,mintahogyanamindkétféláltal
többé-kevésbéazonosan leírteseményekértelmezése iseltér.amagyar történetírás
alapvetőenazeseményekbékésjellegétésazérintetttérséglakosságánakőszinteörö-
méthangsúlyozzaki,aszlovákfélviszontszívesenhelyeziahangsúlytanagyhatalmi

*RészletaFórumKisebbségkutatóintézetkiadásábanhamarosanmegjelenőkönyvből

TanulmányokdokumEnTumok



(fasiszta)háttérreésabécsidöntésutánaddigilakóhelyüketelhagyószlovákokkeserű
sorsára.

Mindenesetreazelsőbécsidöntésszakirodalmaazutolsóbőegyévtizedbenszámos
alapművelbővült,amelymunkákmegjelenésétkétforrásgyűjteménykeretezi.azelsőa
deák ladislav szerkesztésében az új évezred első éveibenmegjelenő háromkötetes
kiadvány (Viedenská arbitráž. 2. november 1938. Dokumenty I–III.Maticaslovenská,
Martin,2002–2005),amelyazeseményeketfasisztaagressziókéntláttatva,sabécsi
döntésáltal elszenvedett vélt vagy valós szlovák sérelmekre fókuszálvaadja közzéa
témadokumentumait.amásodikpedigabécsidöntés–deákétólsokkalkiegyensúlyo-
zottabb,bárkevésbégazdag–magyargyűjteménye(szarkalászló–sallaigergely–
Fedineccsilla:Az első bécsi döntés okmánytára. Diplomáciai iratok 1938. augusztus –
1939. június. MTa bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi intézet,
budapest,2017).akétforrásgyűjteménymellettazutóbbiévekbennéhányfontoslevél-
tárialapkutatásraépülőfeldolgozásismegjelent.ígysallaigergelynekabécsidöntés
diplomáciai történetét és végrehajtását bemutató kötete („A határ megindul…” A
csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatai az 1938–1939. évi
államhatár-változások tükrében. Kalligram,budapest,2009),valamintsimonattilakét
könyve,azegyikelsősorbanazérintettszlovákiaimagyarlakosságszempontjaibólvizs-
gálja azoknak a bécsi döntést megelőző (Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai
magyarok 1938-ban. FórumKisebbségkutatóintézet,somorja,2010),amásikazazt
követő(Magyar idők a Felvidéken.Jaffa,budapest,2014)sorsát.

azalábbiszövegekismétegyújabb
nézőpontotvonnakbea témavizs-
gálatába: az eseményeket átélők-
nek,azutcaemberénekélményeit,
tapasztalatait. olyan forrásokat,
amelyekrendkívülióvatosságotigé-
nyelnek, hiszen egy-egy személy
szubjektív élményei alapján hiba
volna bármiféle általánosítás. azok
a részletekésérzelmimozzanatok,
amelyek ezekben a szövegekben
megjelennek, mégis nélkülözhetet-
len és pótolhatatlan adalékok a
kutató számára. nem mellékesen
pedig az a személyesség, amely
ezekenaszövegekenátüt,nemcsu-
pán olvasmányossá teszi ezeket,
hanem egyben akár 80 év után is
átélhetővé.

bár a nagypolitika szempontjá-
bólaz1938-asévmár januárelse-
jétőlfeszültséggelvoltteli,amagya-
rok által lakottdél-szlovákia lakos-
ságaamünchenikrízisutolsónapja-

1.kép.A tüzérek megérkezése Taksonyba, 1938.
november 11-én
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iban,1938.szeptembermásodikfelétőlkezdteamindennapokbanisérzékelniavál-
tozásokat.nemcsoda,hogysokvisszaemlékezőaszeptember23-ánkihirdetettáltalá-
nosmozgósításnapjaitólfogvabeszélielakorabeliélményeitéstapasztalatait,hiszen
amozgósításésazazzalösszefüggőintézkedésekmindenkiéletétbefolyásolták:akit
nemmozgósítottak,azlövészárkotásott;arádiókészülékekösszeszedéseésaszigorú
előzetessajtócenzúraugyannemmindencsalád,deazelsötétítésmármindenkiéletét
befolyásolta,mintahogyanközösélményvoltaháborúkirobbanásátólvalófélelemis.

a szudétanémet területeketnémetországnak juttatómüncheni egyezményugyan
elűzteaháború rémét,egybenazonban ráébresztettedél-szlovákia lakosságátarra,
hogyatrianonihatárokbármelyikpillanatbanmegváltozhatnak.Ezafelismerésvezette
októberelsőnapjaibanazutcáraaszlovákiaimagyarokat,akikapadlásokon20évig
pihenőnemzetilobogókatelővéveésanemzetihimnuszténekelveköveteltékahatár-
revíziót.nemcsoda, hogy ezek az október elejei napok legalább olyan erős nyomot
hagytakafelvidékimagyarokemlékezetében,mintahonvédcsapatokbevonulása.

akomáromitárgyalásoksikertelenségeésanéhánynapigtanácstalanhatalomeré-
lyesintézkedései–amelyekkövetkeztébenademonstrációkmegszűntek,ésapiros-
fehér-zöldszínűlobogókategyrövididőreismétösszegöngyölték–elbizonytalanították
alakosságot.októberközepétőlareményareménytelenséggel,alelkesedésazapáti-
ávalváltakozott.Ezafeszültségnovembermásodikáraapattanásigfokozódott,hogy
aztán–településenkéntkülönbözőintenzitással–magyarörömujjongásbaésszlovák
sóhajokbatorkolljon.

aszövegeken(akáracsehszlovákszerzőkénis)erősenátütazazőszintelelkese-
dés,ahogyanafelvidékimagyarlakosságabécsidöntéskihirdetését,majdamagyar
csapatokbevonulásátfogadta.adöntéskihirdetéseésacsehszlovákcsapatokkivonu-
lásaközötti3–7napazonbantelepülésenkénteltérőentelt,hiszenamígegyeshelye-
ken,példáulKassánnemlehetettmegakadályozniazt,hogyatömegekazutcáratódul-
vaünnepeljékahírt,volttelepülés(osgyán),aholakatonaijárőrazünnepelniakaró
tömegbelőtt.azátmenetnapjaibanmindenérintetttelepülésenabevonulásrakészült
alakosság,akülönbségannyivolt,hogyegyeshelyekennyíltanácsolhattákadíszkaput
ésgyakorolhattákaműsort,másholpedigaházukablakaimögülkellettfigyelniükaz
utolsócsehszlovákjárőrökelvonulását.

a bevonulás nagyjábólmindenütt hasonló koreográfiamellett zajlott le: központi
szerepetkaptakbenneaközhelyektőlhemzsegőszónoklatok,averseketszavalóisko-
lások,ahonvédeklábaelévirágokatszórólányokésakönnyekkelaszemükbenfelso-
rakozó idős frontharcosok. és persze a mindent átitató öröm és meghatódottság,
amibecsak itt-ottkeveredtekdisszonánshangokésnémi rácsodálkozásabevonuló
honvédségszegényesgépjárműparkjáraésazújhatalombirtokosainak–avisszacsa-
toltterületeken–szokatlannaktűnőviselkedésére.

akortársakszemében,saztgondolom,ezaszlováklakosságegyjórészéreisigaz
volt,azelsőbécsidöntésésszlovákiamagyarokáltal lakott térségeinek(amitakkor
még a szlovák közbeszéd is magyar vidéknek tartott) Magyarországhoz való
(vissza)csatolásatörvényszerűéselkerülhetetleneseményvolt,amelynémiképpsegí-
tettaz1918–20-bankifordultvilágothelyrebillenteni.igazezmégakkoris,hatudjuk,
hogyazelsőbécsidöntés,amelyelválaszthatatlanajóegyhónappalkorábbimüncheni
egyezménytől,anácinémetországegészEurópátveszélyeztetőagresszívlépéseinek–
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berlin szempontjából egyébként nem túl nagy jelentőségű – része volt. az érintett
magyar lakosságazonbannemberlin,snemazeurópaipolitikaprizmájánkeresztül
láttaéséltemegmindezt,hanemsajátegyéni,családi,közösségisorsánakegyikmeg-
határozóeseményeként,amelyvisszaadtanekialehetőséget,hogyújrateljesértékű
magyaréletetéljen.Ezzelszembenazottélőszlovákokszámáraamagyarhonvédség
bevonulásaacsehszlovákiábanszámukrabiztosítottnemzetiélethezképestbizonyára
visszalépésvolt.

Elsősorban olyan írásokat szerettünk volna besorolni, amelyek az eseményekkel
egyidőbenvagyviszonylagkisidővelaztkövetőenszülettek,snembármifélehivatalos
véleményt, álláspontot, hanem egy-egy szemtanú szubjektív élményeit közvetítik. a
közöltszövegekegy részemost látelőszörnyomdafestéket,más részükviszontmár
korábbanpublikálásrakerült–igaz,általábanolyanmunkákban,amelyekmanehezen
hozzáférhetők. itt közöljük elsőként például borsos Mihály akkori galántai káplán
emlékiratainakidevonatkozórészét,vagyvágovitsgyulaérsekújvárimunkájánakegy
részletétis.akorábbanmárközöltszövegekkategóriábatartozikkönyvébőlközöltrész-
letis.

aközöltszövegektöbbségea’38-aseseményekmagyarnézőpontjátközvetíti,ami
mellett szükségesnek láttuk annak a (cseh)szlovák nézőpontnak a felmutatását is,
amelyjelentőseneltéramagyarokétól,samagyarhonvédségbevonulásátalapvetően
megszálláskéntértelmezi.Haeltekintünkaközéletiszemélyiségekszövegeitől,ame-
lyekbesorolásátóltartózkodtunk,akkorelmondható,hogyazelsőbécsidöntésszlovák
memoár- és naplóirodalma szintén szegényes. a honvédség bevonulását megelőző
napokban vagy azt követően az arbitrázsterületet önként vagy kényszerűen elhagyó
szlováktelepeseknek,tanítóknakstb.aszlovákhatóságokelőtttettvallomásaiugyan
nagyszámúak, ámezek sem jellegüknél fogva, sempedig keletkezésükkörülményei
okán(ezekavallomásokkizárólagazzalacéllalszülettek,hogyaszlovákokonelköve-
tettvéltvagyvalóssérelmeketdokumentálják,miközbenazeseményekegyébaspek-
tusait teljesen mellőzik) nem illenek be a válogatásunkba. bekerült viszont olyan
(cseh)szlovákforrás,példáulladislavvláčilé,amelyKassakorabelinapjaitmutatjabe,
skapcsolatbahozhatóacsehszlovákfegyvereserőkkel.

aközreadottírásokatolykorlerövidítve,ámakorabelihelyesírásszerintszöveghűen
közöljük,csupánagépelésihibákatjavítottukki.bárfelvetődött,hogyaszövegeketláb-
jegyzetekkelegészítsükki,ettőlmégiseltekintettünk.Egyrésztazért,mivelnemszigo-
rúantudományosközlésrőlvanszó,másrésztezekaz írásokönmagukértbeszélnek,
azokszámárapedig,akikszeretnénekennélmélyebbenisatörténésekmögélátni,a
fentebbfelsoroltmunkákbizonyárasegítségetnyújtanakebben.

80évnemkevés,ésmamárkevesenvannakközöttünkolyanok,akiknekszemé-
lyesélményeikvannak1938őszéről,a„Felvidékvisszacsatolásának”napjairól.Ezért
isreméljük,hogyösszeállításunkafiatalabbgenerációkszámáraissegítfelidézniazo-
katakinekörömteli,kinekszomorú,ámmindenérintettszámáraemlékezetesnapo-
kat.

simonattila
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Földesgyörgy:visszaemlékezések

októbermásodikánbúcsúvoltvajkán.szomorú,muzsikanélkülibúcsú.Miisátmen-
tünkErzsikekomaasszonyunkhoz(özv.buriánPálné).azebédjóvolt,kacsapecsenye
éstársai,deakedvannálnyomottabb.

Másnap, október3-án reggel kitekintek az ablakon, csintóKároly háza előtt egy
biciklistakörülcsoportosulanép.Mivanazonlátnivaló?

Hátaz,hogyalegénygomblyukábannagypiros-fehér-zöldkokárdavirít.álmodom,
vagyaszememcsal?ugyaneztgondoltamindenki,segypercalattolyancsődületvolt
alegénykörül,amilyetbacsfamégnemlátott.Miaz?Mitörtént?Rohantaménis.itt
vannakamagyarok?döntéstörténtajavunkra?Errealegénynemtudottbiztosválaszt
adni.alkalmasint,talán,lehet.deazbiztos,hogysomorjábanmindenkikokárdáthord,
smindenházonottlobogazeddigrejtegetettnemzetiszínűzászló.azutcateleujjongó,
Himnuszt,boldogasszonyanyánkat,32-esbakáténeklőnéppel.

azáldóját!Kapj fölvasparipádra,szerkesztő!Ebbőlolyankülönkiadás lesz,olyan
riporttal,amitkiollóznakKolozsvártólPittsburghig!

voltvagy25méternemzetiszínűpántlikámmégaregruta-kalapomról.összekap-
tamamarkomba,sszáguldottam60km-essebességgel.Mikortúlvoltamacsendőr-
tanyán,kieresztettemaszalagokat,haddlobogjanak!ahánykocsi,autómellettelvág-
tattam, mind megállt. a legtöbbről harsány éljenzés hangzik. Tejfalu meglehetősen
üres,deaházakonkintazászló.somorjábanmárnemveszemhasznátabiciklinek.
gyalog isalig férekelazutcán.asokpántlikátmárakalapombatűzetemúgy,mint
mikorbesoroztak.Megrohannakérteazok,akiknekkészletfogytánmárnem jutotta
boltokban.csókkalfizetérteafehérnép,ölelésselaférfiak.Egészöklözőtudományo-
matösszekellszednem,hogyelneveszítsemlábamalólatalajt,mertmindenáronföl
akarnakemelni,hogypajzsonhordjanak,mintőseikegykorárpádapánkat.aregruta-
szalagújeszmetársulástszül,felhangzikaharcidal:Föl,fölvitézekacsatára!

csatánakegyelőresemminyoma.nem látnicsendőrt,elnyelteőketa föld.nincs
ellentmondás,egyszív,egylélekmindenki.deegylelketsemtalálok,akivelegyokos
szótválthatnékarról,tulajdonképpenmitjelentsenez,mitörtént.atömegsodormagá-
val,mertegyénimenésrőlszósemlehet.odasodródomajárásihivatalelé.azemeleti
ablakbólkiszólrámKoncsekszolgabíró:

gyurka,kérlek,gyerefölhozzám,szeretnékveledbeszélni!
Ez a Koncsek felvidéki úri gyerek volt. abból a fajtából, akinek az anyanyelve

magyar, de a dajkától már szlovákul tanult meg beszélni. Mint orosz hadifogoly,
szibériában nagyonmegkapta a honvágyat, smert azt remélte, hogy így hamarabb
hazajut,beálltalégióba.vadászatokonszoktamveletalálkozni.Kedves,jómodorúfiú.
azt hittem, egyedül maradt a házban, s reméltem, hogy megtudok tőle valamit.
Megzörgettemabezárt kaput, csanyi, amégegykori vármegyei hajdúnyitott kaput.
Rémültentekintettfölbokrétázottkalapomra,beeresztett,ésbecsuktakulcsraakaput
mögöttem.látva,hogyahivatalcsehszlovákhátramozdítóiteljesszámbanegyüttvan-
nak,kezdtemmagamatfurcsánérezni.benyitokazemeletiülésterembe,hátottülvagy
ötvenfeltűzöttszuronyoscsendőr.csaknemcsaltkelepcébeKoncsekbarátom?akár
így,akárúgy,megijedninemszabad.denemisszokásom.vállonütömahozzámleg-
közelebbbóbiskolócsendőrt,saztmondomneki,parancsolóhangon:
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JelentseKoncsekszolgabíróúrnak,hogyittvagyok!
szolgálatkészenelsiet,visszatér,ésbetessékelanácselnyík(Járásifőnök,főszolga-

bíró)szobájába.
sápadtarccalállelőttemMihalnácselnyík.Melletteacsendőrkapitány.
Kedves doktor úr, azért kérettem Koncsek útján, hogy megkérjem, hasson oda,

hogyatömegnebántsonminket,secsaládjainkat!
Mert,különben–szólbeleamarconacsendőrtiszt.
deénmárbiztosnakéreztemmagamatanyeregben.
semmikülönben!önöktőlfüggminden.anépeddignemmutattajelétsemmimás-

nak,csakörömének.Engedjenekszabadfolyástennekazörömnek,ésbiztosítomönö-
ket,hogysenkinekegyhajszálasegörbülmeg.Hanemhiszi,jöjjönkikapitányúrvelem
a tömeg kellős közepébe, fogjon kezet velük, s az egyetlen veszedelem, ami érheti,
hogyannyibortitatnakmegönnel,hogyberúg.dehatapintatlanulbeleavatkozik…

anácselnyíkközbevágott:–aztnemszabad.istenmentsen!
itt vagy a falvakban – folytattam –, ahol ma este lakodalom lesz egész

csallóközben.
gondolja,hogyezterjed?
nemcsakgondolom,detudom.Úgymegyez,mintafutótűz.Hatehátacsendőrség,

afináncokvagyatelepesekrészérőltörténikilyesmi,semmirőlsemállokjót!aminép-
ünkbékeszerető,meggondolt,körültekintő.dealegjámborabbkutyaisharap,haafar-
káthuzigálják,mikoralegízesebbcsontonrágódik!

Hátnemfogjukafarkáthuzigálni!
Mostmárbarátságosabbannéztünkegymásra.Megkockáztattamakérdést,hogy

tulajdonképpenmitörtént.Miazalapjaazegésznek?

2.kép.Beérkeznek a honvédek Ekecsre
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Ezt éppenöntől akartammegtudni. Fogalmamsincs róla.de váromazországos
hivatalküldöttjét,rövididőmúlvaittlesz.

Megengedi,hogytelefonáljakafiamnakPozsonyba?aztalántudvalamiújat.
Tessék!
gyuszi fiam akkor már elunva amindennapi rendőrszoba-mulatságot, beállott a

békebeli pánszláv, most nagyfejes Fajnor ügyvéd irodájába, jelöltnek. Felhívtam a
Fajnor-irodát.

Halló, itt apád! gyuszikám, nézz ki az ablakon, és mondd meg, mi történik
Pozsonyban.

Hogyértedezt,apám?semmi.Miért?
azért,mertittmimármagyarokvagyunk.Egészsomorjazászlódíszbenáll!
deapám,telefononhogymondhatszilyet?Mégkihallgatjákés…
ajárásihivatalbóltelefonálok.MellettemállMihalnácselnyíkúrmegacsendőrka-

pitány.szóvalnemtudszsemmit,hogyhol jöttekátadunán.Mindenesetre iparkodj
hazamielőbb!Halehet,hozzhíreket!

a bezárt kapu kinyílt előttem, Kiléptem a térre, s kihirdettem az eredményt.
lakodalomazegészjárásban,desetelepest,secsehszlovákot,seezekfeleségét,szol-
gálóleányát,seházát,semezejét,seökrét,seszamarátnebántsák.nemisvoltszán-
dékábansenkinek.ígyvanezmegírvaatízparancsolatban.

ésmégmindignemtudtam,mitörtént,miértéshogyan.Mostsiettempiros,fehér
megzöldkelmétvásárolni,egybennemvoltkapható,hogybacsfániskitűzhessükaz
elsőzászlót.

Tüzetesnyomozásutánmegállapítottam,hogy…
somorjábanegytíz-tizenkétéveskölöktaláltvalaholegypiros,egyfehérésegyzöld

rongyocskát.ügyesenösszeállította,kokárdánakkitűzte,sazzalkorzózottazutcán.a
népekmeglátták, és tetszett nekik. a csendőrökmegtudták, és nem tetszett nekik.
Háromfegyveresférfi támadtagyerekre,akikörülmár jónagyvoltacsoportosulás.
szerényenkezdtékazzal,hogydobjaleaztakokárdát.akedvesésjólneveltgyereka
közönségnagy tetszéseközbenmegtagadtaa teljesítést,merthogyúgyismagyarok
vagyunk,sacsendőrökmenjenekaszületésüklegeslegeredetibbhelyére.Ezkelletta
népnek,amelyekkormármindnagyobbszámbanfutottössze,szorosankörülfogvaa
gyereketháromoldalrólkörülfogócsendőröket.acsendőrpulykavörösentámadtagye-
rekre,ütésreemeltkézzel.deatömegrázúdult.

Megnemerjeütni!nemszégyenlimagát,hogyilyenkisgyerekkelhősködik!bezzeg
aháborúbancsakahorerukytértették!Megaszaladást!

dekérem,eznemszabad!ilyentmondanicsendőrnek!
ésakokárda!
Mikorkörülnézett,rémülvelátta,hogymindenkinekottvanagomblyukában,amel-

lénatiltottdolog.szciberzédergabipántlikásboltjajóüzletetcsinált.
akkorbekísérem!Menjünk!
Menjünk!–zúgottráamárszázakraszaporodotttömeg.ésmentek.Elölanaphőse

adíszkísérettel.utánaazegészutcaszélességételfogótömeg.éshogynemenjenek
zeneszónélkül,elkezdtékaHimnuszt,aKossuth-nótát.Mireajárásihivatalhozértek,
már lobogódíszbenállott azutca. a kikelő tojás felborítottaa várost.denemcsaka
várost.akölyökperszeegérutatnyert,deafürgebiciklikszéthordtákahírtaszélrózsa
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mindenirányába,sabeözönlőfalusiakgondoskodtakarról,hogyatüntetőtömegesté-
ligneritkuljonmeg.avajkai,csölösztői,doborgazilegényekátúsztakadunán,ésvitték
ahírt,úgyhogyamagyarrádióelégkésőn,azéjfélihíradásbanjelenthetteazeseményt.
aforradalomtúlmentajáráson,smásnapKomárombanismételtékmegazelőadást.
Mindenkiaztvárta,hogyerreTúlsófélenmozdulvalami.deúgylátszik,mégnemvol-
tak társadalmimunkával készre varrva a katonagatyák. az alkalmas pillanat el volt
mulasztva úgy, mint Károly király visszatérésekor. Hírszolgálatuk fabatkát sem ért,
fogalmuksevoltarról,hogyatojásközbenbrünnbenisfölfordítottaafészketsasor-
rendenátazegészcsehszlovákhadsereget.Egykantinbeli, jólsikerültrossztréfából
verekedéslett,abbólnemzetiségielkülönítésűtömegpofozkodás,amitarendhelyreál-
lításárakirendeltkészültségsajátkebelébenfolytatván,atöbbikaszárnyákraisönkén-
tesszabadságolásmezejéreléptek,rábízvánacsehekreésamorvákraadologfolyta-
tásátaszudétanémetjeikkel.

Mi,aszentantaliplébánianépeioktóber4-én,Eduárdguardiánunkkalazélünkön,
akiben már rég megismertük a mi emberünket, gyönyörű Te deum-ot tartottunk.
díszfelvonulással,zászlókkal,Himnusszal.abacsfaicsendőrökkintültekaházukelőtt,
deaHimnuszrafelkellettállniuk.

aztán…
négy-öt napig kint lógtak a zászlók. az őszi eső kimosta a nem zászlószövetnek

készültkelmeszíneit.acsendőrökudvariasanfelkértek,hogyvonjukbeőket.lám,a
magyaroknemjöttek.nincsértelmeazegésznek.udvariasmodorukbanfelismerhető
voltalekicsinylőgúny.Tegyükelazászlókatakkorra,mikorigazánjönnek.Mertkifakul
aszínükegészen!

(Földes György: Visszaemlékezések. Pozsony, Kalligram, 2008, 381–385. old.)

TrochPál:Felszabadulásnapjai

Ezazévjóformánafelszabadulásjegyébenindult.valamivoltalevegőben…ausztria
megszállásamárreménységetkeltettbennünk.április3-áraazegyesültmagyarpártok
nagynépgyűléstrendeztekérsekújváron.Mégdaltiskomponáltak,ámahatóságnem
engedélyezteagyűlést.Tőlünk80-100embermentvolnael.

Május21-énbehívtakkétkorosztályt,sürgősenmozgósítottakanémetekellen,a
tótokatéjfélutánvertékfelálmukbólésrögtönkellettbevonulni,néholgyorsanfelis
öltöztettékésautókonvittékvárosokra.

Június12-énképviselőtestületiválasztásvolt.nagyagitációfolyt,nálunkazegye-
sültpártoknakkét listájukvolt,egyik inkábbgazdáké,másikmunkásoké.akét lista
erősengyőzött.sokanotthagytákakommunistapártotésmegijedtekHorthyésHitler
nevénekhangoztatásátólsattól,hogyhabejönnekamagyarok,nemkapnakmunkát.
bíróbélyFerenc.

augusztus21-énnagyaratásiünnepélytrendezettakatholikusifjúság,melyalka-
lommalmárigenhasználtákamagyarszíneketnemcsakaleányruhákon,hanemasze-
kereken is. Pozsonyból szabó vince idehívta csapucha – csapos géza nevű papot.
olyanmagyarszínezetűvoltafelvonulás,hogyavéletlenülittlévőszlovákszolgabíró
megütközöttrajtaésbüntetésthelyezettkilátásba.
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szeptember 15-én részleges, 24-én általános mozgósítás volt. Horváthovich györgy
tanítóéskántorisbevonult,minttartalékoshadnagy.azutánlovakatésszekereketkel-
lettátadni,lovakathajtóembereket.

szeptember26-ánbeszedtékarádiókatésgalántáravitték,csakoktóber4-énkap-
tukmeg.

október3-ánestekilencórakoraközönségösszegyűltéssoknemzetizászlóvalfel-
vonulásttartott,énekelveamagyarHymnusztésegyébmagyardalt.

október5-énreggeltízkorismétfelvonultak,bejártákafalutésdélbenbementeka
templomba,Hymnuszt,boldogasszonyanyánkstb.énekelve.atoronybanmagyartriko-
lórlengett.

október 6-án tíz óra tájban egy cseh őrnagy és öt katona a kapu előtt körülvett
engem és követelték a zászló levételét, én megmondtam, hogy nemmehetek fel…
akkorkétkatonafelmentéslevetteazászlótésmagukkalvittékanyolcmétereszász-
lót.azutánkidobolták,hogyzászlótkitenni,kokárdáthordani,estenyolcutánuccán

3.kép.Díszkapu Érsekújvárban
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járninemszabad.aszentekszobrairólperszeréglevettékabádogot,devalakimindig
beárultaésfolytontelefonparancsjött,hogytakarjukbeőketésaszolgabíróengemtett
felelőssételefonon.

október7-én félhétkor jelentetteapozsonyi rádió,hogy JarossésEsterházy fog
beszélni.Ezekmondták,hogyahatárokmegállapításáigamagyarnemzetitanácsuta-
sításainakengedelmeskedjünk.

október9-énacsehszlovákszolgabírómegintkiadtaaparancsot,hogyakétszent
szobrottakarjukbe.Papirossalbefödték,éjjelperszealegényekleszedték.

október6-ánestemindenkiarádiónálült,hallgattukakomáromitárgyalásokat,de
hiába…döntésnemtörtént.

október 11-én délben lépték át a honvédek a határt és ipolyságot és
sátoraljaújhelyt jelképileg megszállták. Ettől kezdve azonban igen idegessé tette a
közönségetisavárakozás…

október9-éncsehkatonaságvonulnádszeg,Tallósfelé…
október13-ánmégcsakaztjelentiarádió,hogynincsmegegyezés!
október 19-én beszedték a vadászfegyvereket. Most még dühösebbek a galántai

csehszlovákok.atótokugyanisragaszkodtakaPozsonybólhaladóvasútivonalhozésazt,
hanemisÚjvárig,deTótmegyerigmegakartákmenteni.Ezenvasútivonalhozazonban
követelték azokat a községeket,melyek határában vasúti töltés vonul!! így Taksony is
Tótországbakerültvolna,vízkelet,Felsőszeli,Peredamagyarokélettvolna.ámabécsi
tárgyalásokmásképdöntöttek.november2-ánestekilencóratizenkétperckorarádió-
banjelentettemagavitézimrédyminiszterelnök„miénkKomárom,galánta”!!

noekkormárszentigazvoltfel-
támadásunk!! Rögtönmegszólaltak
mindkét toronyban a harangok…
csak most kezdett sok galántai
csehszlovák csomagolni, menekül-
ni…anépkivonultésösszeverődve
a templom előtt énekelte a
Hymnuszt!!

november5-én szent imrenap-
ján az ifjúság nemzeti zászlokkal
vonult testületileg a templomba,
énekelve szabadon a Hymnuszt!
Most már nap-nap után vártuk a
magyarhonvédekbevonulását.

november5-én,mikorahonvéd-
ség Medvénél átlépte a határt, a
dunát, tíz órakor megszólaltak a
harangok.

november 9-én a visszavonuló
cseh katonák vonultak át a falun.
Ezekből vagy harminc itt maradt,
letelepedtekazegyikosztálybanés
őrségükéjjeljártaafalut,snemvolt4.kép.Fülek. Mindenki mosolyog
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szabadkokárdátviselni,zászlótkitűzni…afaluvégénmárállottadiadalkapukétszob-
ra.10-énacsehekfélkilenckorkivonultak.Rögtönkitűztükazászlókat,feldíszítették
adiadalkaput(egykapuafalugalántaiútjánisvolt,szerényebb).Egészdélelőttvártuk
amagyarkatonákat,mígvégüldélutánegyóratájbanmegérkeztek.igensokaneléjük
mentek,azelöljáróság,a frontharcosok,képviselőtestület,zenekar, többöreghuszár,
leányok,akikvirágokkalhintettékbeazutat…atemplomdombjánanagyfaelőttállot-
taménfehérpalástban,ahonvédekegyszázadossalélükönmegállottakésköszöntöt-
temőket,majdakisHrotkóErzsikeszavaltaelatyjakölteményét.aszázadosválasza
utánHymnusz,éjenzésésmegindultamenetakatonákutánbandával,énekkel,zász-
lókkalgalántára.Felsőszelibőlvagy30-40csikósruhábaöltözött lovasisidekísértes
velükmentekgalántára.azutántüzérségjöttafalubasittmaradt.Estehálaadóisten-
tiszteletvolt,kivilágítás,mindenablakbangyertyák.11-énpénteken tízórakorMise,
melyenmegjelentakatonaságésnégytüzérministrált.utánaakatonáktöbbzászlót
adtakátaközségnekparádéval.délbenaszövetkezetbennagyebéd,aközségleöle-
tettegydisznótésegyhektóbortajánlottfelakatonaságnak.Mindenelszállásoltkato-
naagazdátólkapottélelmet,amígittvoltak.

(Troch Pál: Felszabadulás napjai. Kézirat. Magántulajdonban.)

JeszenszkyKároly:csilizradvány

…1938.szept.24-én,mikoracsehekelrendeltékazáltalánosmozgósítást,keservesen
éskétségbeesvenéztünkegyborzalmasháborúelé.deamikorláttuk,hogynemcsak
az idevaló, dea falukonátvonulómozgósított tömegek ismindazt énekelték, hogy:
„leszünk mi még Horthy Miklós katonái” és a búcsú integetéseinkre: „éljen
Magyarország!”eztválaszoljákésazállomásokonamagyarHimnuszténekelték,vala-
mibizonyosságésreménységszálltaszívünkbe,hogyilyenkatonákkalnemfoghábo-
rútviselnicsehszlovákia.arádiókatbeszedték.decsakegynapravoltunkelzárvaa
világeseményeitől,mertfiataléslelkestanítónk,Mészáros Lajos úrtitokbanrádiótsze-
reltfelmagánakésellátottbennünketishírekkel.amüncheniegyezményután,mikor
előszörtehettükkinemzetiszíneinket,örömmámorbanésfélóránbelülzászlódíszben
voltafalu.délutánötórakoristentiszteletvoltatemplomban.Felekezetikülönbségnél-
küljöttmindenmagyar.Felejthetetlenpillanatvolt,mikorazsúfolásigmegtelttemplom-
babehoztákahúszévigeltitkoltpiros-fehér-zöldlobogót.Percekigcsakzokogáshallat-
szott,lelkünkmárakkorfelszabadult.ahúszévmegaláztatása,fájdalma,szenvedése
és kisebbségi sorsunk minden keserve utat talált magának ebben a zokogásban.
istentiszteletutánzászlókkalfelvonultunkakivilágítottutcákonéskésőestig,mígtel-
jesenbenemrekedtünk,énekeltükaHimnuszt,aszózatotéshazafiasdalokat.Ezt
csakazokértikmeg,hogyígyislehet,akik,mintmi,csaktitokbanésinkábblélekben,
minthanggalénekelhettükhúszévigamagyarimádságot.gyönyörűségbenésboldog-
ságbanúsztunk.Egymásutánszülettekazaktuálisszövegűdalok,hogy felváltsáka
régiKossuth-nótákat.zászlókkalakezünkbenésénekelveakartunkelzarándokolnia
szomszédfalvakbamagyartestvériölelkezésreésmikoralegszebbálmainkatszövö-
gettük,mintaderültégbőlavillám,úgyértbennünketanemzetiszínekeltiltásaésa
statárium!deezmárcsakrövidideigtört lebennünket.nemlehetettmárszárnyaló
képzeletünketmegállítani a statáriumokkal.Már láttuk a bevonulást, a honvédeket,
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gyönyörű képek vonultak fel lelkünk előtt, amelyek mind-mind valóra is váltak.
Készülődtünkabevonulásra.afiatalabbgenerációtalelkészlakbantanítottáktitokban
a Himnuszra, a Hiszekegyre, a szózatra, a gyermekek meg az iskolában tanulták.
KözbenmegalakultaMagyarnemzetiTanács,KóczánMórref. lelkészelnökségével.
csakezalázaskészülődéstudtaelviselhetővétenniazokatalassú,el-elakadótárgya-
lásokat,amelyeketKomárombanfolytattak.anemzetitanácsmegszervezteabevonu-
lásiünnepséget,akatonákellátását,arendfenntartásátbiztosították.Hatembernek
megtiltottaanemzetitanácsanemzetizászlókitevését,akikmintJúdások,hazaáru-
lók,vezetőszerepetvittekacsehekalatt.azállamigabonaraktárakbólnégy-ötteher-
autófolytonszállítottaafelhalmozottgabonát.atelepesek,akiklégionáriusokvoltak,
majdnemazutolsópontigkétségbeesveragaszkodtakagondolathoz,hogyittmarad-
nak,négy-ötnapalatthurcolkodtakeléjjel-nappal!sírvamentekelacsallóköziarany-
kertből.aztmondták,„ötévenbelülvisszajönnek”.demimegmondtuk,hogyezlehet-
ségeslesz,decsakmintvendégekjöhetnekvissza.nov.4-énesteazutolsóvonattal
mentekki,mimáradiadalkaputdíszítettük.4-énkésőestefutárfigyelmeztetteanem-
zetitanácselnökét,hogymeneküljönel,merttúszokatvisznekmagukkalacsehek.Ezt
előztemeg,hogyaszomszédfalubanbombátdobtakegyfináncra.alelkészúrhelyén
maradtéshálaistennek,semmirendkívülieseménynemtörtént.arádióbemondta,
hogy5-éndélelőtt10órakorátlépikamagyarhonvédekahatárt!ötkilométertőlünk
Medveközség, ígymiazelső zónábaestünk.örömünkésboldogságunkhatártalan
volt,reggelnégyórakormártalponvoltafalu.KilencórakormárMedvénvoltunk.az
utakonözönlöttanép,kocsikocsit,emberembertért,mindenkizászlóvalésvirággal…

(Jeszenszky Károly: Csilizradvány. In Hangel László (szerk.): Mit élt át a Felvidék.
Budapest, Felvidéki volt Politikai Foglyok Országos Szövetsége, 1939, 449–450. old.)

ladislavvláčil:Kassa

amikordélutánegyetütazóra,aszabadságlaktanyábólakassaiutcákonkijelöltkör-
útjáraindulazelsőmotorizáltőrjárat,amelyegymotorbiciklisszakaszbólésegypán-
célautó-szakaszbóláll.azőrjáratútjátmindenüttazpolgároksorfalafigyeli.afenyege-
téstsugallónehézgéppuskákkalellátottpáncélautókésabukósisakosmotorkerékpá-
rosok,akikpontosanmeghatározottpárokbanközlekednek,félelmetéscsodálatotvál-
tanakki.ugyanezmindenkétórábanmegismétlődik,csupánajárőrútvonalaváltozik.
azutolsójárőr,amelyegyszakasznyilT35-öskönnyűtankbóláll,amelyeketa2.számú
felderítőegységhezazokgálszécsrőlvalóelindulásaelőttvezényeltekát,estehételőtt
megykiazutcára.Estenyolctólérvénybelépastatárium,ésazéjszakaikijárásitilalom.
alánctalpasokarobajukkalszétkergetikakassaidómnálkorzózóközönséget.Ennek
azestiőrjáratnakkülönlegeshatásavan:afüstöslegényekparafasisakbanésator-
nyokbólfenyegetőenmeredőágyúcsövekkelgyorstempóbanközlekednekakivilágított
utcákon,amitakipufogócsövekdurranásaiésakanyarokbanahernyótalpakszikrázó
fékezésekísér.

a fegyelmező eredmény nem is késik.Mintmegtudjuk,másnapmaga aMagyar
nemzetiTanács(anemzetitanácsavárosátvételecéljábóllétrejöttpolgáriszervezet
volt)elnökejöttčiháktábornokhozazzalakéréssel,hogykorlátozzákezeketakombi-
náltőrjáratokat,mivelriadalmatkeltenekalakosságkörében,amelyattólfél,hogya
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bemázoltszörnyetegekágyúitésgéppuskáitazépületek,esetlega lakosságellen is
használnifogják.

Estekimegyünkakassaiutcákra,hogymegismerjükazestiforgatagot,svalljukbe,
felfrissüljünkakorzózópolgároklátványától.azesetlegesincidensektőlésnacionalista
támadásoktóltartvaszorosanmarkoljukabőrköpenyeinkzsebeibenmélyenelrejtett
és készenlétbe helyezett csőre töltött pisztolyainkat. gyorsan felismerjük azonban,
hogy a Petőfi-nyakkendős és kabátjaikon magyar szalagot viselő kassaiak nyugodt
emberek.Este8utánazutcákkiürülnek.azelkövetkezendőpiros-fehér-zöldhatalom
képviselőinekpropagandájaazonbannemalszik:reggelazüzleteklehúzottredőnyein,
a szállodák és kávéházak hirdetőtábláin apró röplapokat találunk, amelyek szövege
(Kassamagyarvoltésmagyarlesz)abécsikonferenciadöntésénekjogosságátkívánja
bizonyítani.

november10-easzlovákKassautolsónapja.anovemberi reggelenaTordassyúti
szabadságlaktanyábanamotorizáltfelderítőegységacsehszlovákhimnuszeléneklésé-
velbúcsúzikavárostól.Majdmiutánalaktanyaudvaraazüresenjárómotorokfüstjével
telikmeg,afelderítőegységelindul,hogyelfoglaljaavárosdélirészénkijelölthelyét,ahol
biztosítaniakellatöbbicsapatnakademarkációsvonalmögévalóvonulását.

5.kép.Bevonulás Galántára
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atartományikatonaiparancsnokságépületeelőttčiháktábornokkalazélüköntisz-
tekegycsoportjaáll,akikamagyarhadseregdelegációjátvárják.Mellettükavisszavo-
nulócsehszlovákcsapatokhaladnakel.aterepenvalóhosszastartózkodástólmegfá-
radtkatonákahatározottvezényszórakihúzzákmagukatésdübörgőmenetelésbekez-
denek.akatonákteljesméltósággalvonulnakakassaiakhallgatagsorfalaiközött–a
csehszlovákhadseregegyfajtanemhivatalosdíszmenetéttartvaKassán.Féltízkora
csehszlovák összekötő tiszt kíséretében megérkeznek a magyar összekötő tisztek
(stiellyWalterezredes,KériKálmánvezérkariszázados,zachársándorszázadosés
bencze Jenő százados) és jelentkeznek čihák tábornok előtt. Köszöntik egymást a
csehszlováktisztekkeléskicserélikinformációikat.

azelvonulócsehszlovákgyalogosalakulatoksorátazállamvédelmiőrségegyikszaka-
szazárja.utánunkamotorizáltfelderítőegységpáncélautóiésmotorkerékpárjaizúg-

6.kép.Népviseletbe öltözött kislány szaval a galántai visszacsatolási ünnepségen
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nakel.utolsókéntazágyúikataŠtefánikutcáravisszairányítólT35-öskönnyűtankok
haladnak el. a felderítők parancsnoka, Josef sadil őrnagy, aki a tankok után halad,
megállčiháktábornokelőtt,kiszállagépkocsijábólésjelenti,hogyazutolsócsehszlo-
vák katonai alakulatok is elhagyták Kassát. sadil őrnagy gépkocsijátmár amagyar
cserkészekkerékpárosegységeköveti,miközbenalegionáriusokteréremármegérkez-
nekamagyarcsendőrosztagok.MégköszönünkKassalakosságánakésamagyartisz-
teknek,azutánagépkocsielviszbennünketavárosból,amelyfölöttnéhánypercemár
magyarzászlótlengetaszél.

(Vláčil, Ladislav: Kassa. In Lášek Radan: Jednotka určení SOS. Díl druhý. Praha,
Cody Print, 2007, 251–252. old.)

vágovitsgyula:ujváraz1938-asbécsidöntésután

Hogytárgyilagosanéssemlegesen,ateljestörténelmiigazságnakmegfelelőenállítsam
beazezennapokmegtörténteseményeit,rövidpárszóbancsakannyit jegyezhettek
meg,hogyazöslakosmagyarok,csekélyérdekeltekkivételével,határtalanörömmelés
lelkesedéssel,acsehekigenmeglepveésmegtörve,deazértbizonyosközönnyel,az
öslakosszlovákokellenbennagyelkeseredésselfogadtákadöntéseredményét.azitte-
niszlováköslakosoknagybizonytalansággalnéztekanemvárteseményekelébe,de
azértazigazatismegkellírni,hogyenapokbanáltalábanavárosegészösszlakossága
példásésfegyelmezettviselkedésttanusított.

7.kép.A díszvendégek bevonulása Kassára, 1938. november 11.
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Mindösszekétsajnálatosincidensrekerültsoravárosban,amelyeketmajdatovábbiak
soránismertetnifogok.november2-énmárakoradélutániórákbanrádiókmellettült
avárosmajdnemegészlakosságanemzetiségrevalótekintetnélkülésizgatottanvárta
a döntés eredményét. az eredményt a budapesti rádiókban ez esti órákban Kánya
magyarkülügyminiszterjelentettebe.Percekalattszéjjelrepültahírazegészvárosban.
azutcákonaboldogságtólmajdnemszétrepesöarcokat,desoklehajtottfejüésszo-
morúarcúembertislehetettlátni.olyanvoltaváros,mintegymegzavartnyüzsgőhan-
gyaboly.Mármásnapsokanvoltak,különösenadiákságésmásfiatalságközül,akik
kabátjukgomblyukábatüzöttmagyarnemzetiszínükokárdákkalkórzóztakavárosban
vagycsoportokbanboldogantárgyaltákazeseményeket.

avárosihatóságállandóan,úgyszolvánóránként,figyelmeztetteavárosösszlakos-
ságát,hogyaprovokációtólóvakodjonésszándékosanneingereljeaszlovákokatésa
cseheket,mertacsehszlovákhatóságokkezébenvanmégúgyakatonaság,mintakar-
hatalom.

5-énakoradélutániórákbanegydiákcsapatverödöttösszeafötérenanagytemp-
lomelöttésottamagyarhimnuszténekelték.Rövididömultánigensokanverődtek

8.kép.1938. november 11. – esős nap volt Kassán
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össze, fiatalok, öregekegyarántéshatalmas tömegelöl nemzeti színü lobogóval és
hazafiasénekeketénekelveelindultaszéchenyimostŠtefanik-utcánésfelvonultegé-
szenavasutiállomásig.Mirekiértekvólnaavasutra,azutonállandóanmindtöbben
csatlakoztakhozzájuk.atüntetökelejemáravasútelöttiteretmajdnemteljesenbetöl-
tötte,avégemégadohánybeváltóhivatalépületeelöttmozgott.aligértekezek isa
vasútelöttitérreaŠtefanik-utcánavárosfelölvagy60szuronyoscsehszlovákkatona
futólépésbenatömegutánigyekezett.

azállomásmásikfelénasugár-útvégénszinténmintegy40szuronyoscsendörmár
vártaatüntetöket,akikígyjobbrólésbalrólkéttüzközélettekszorítva.Pármásodperc
ésacsendörparancsnokkürtjébefújt,amelyjelarohamozásraszóltésszuronytsze-
gezvebalrólacsendörök,jobbrólpedigaszuronyoskatonákbehatoltakatömegközé.
legtöbbjük csak úgy tudottmegmenekülni a következmények elöl, hogy az állomás
elöttiakkormégjópármétermélygödrökbeugráltbele.Rendkívülsokanmegsebesül-
tek,mertmégpuskatussalisütlegeltékacsendörökéskatonákazt,akieléjükkerült,
nöt,férfit,fiatalt,öregetegyaránt.

asúlyossérüléstszenvedöket részbenkórházbaszállították, részbenpedigegye-
sek, ha bírtak, hazamenekültek, többeket pedig letartóztattak, akiket azonban a
magyarpártokképviselöinekintervenciójáramásnapreggelkiengedtek.

Emezeseményekutánavárosmagyarlakosságavisszatartottahazafiasérzelmeit
sígyújabbincidensrenemkerültsor.

Közben a csehszlovák hivatalokmind evakuáltak. a városi tanács hirdetmények
útjánértesítetteavárosközönségét,hogyamagyarcsapatnakavárosbavalóbevonu-
lásátaharangokmegszólalásafogjajelezniésegybenkértealakosságot,hogymind-
addig míg a csehszlovák csapatok Komárom felöl a városon keresztül vissza nem
vonultakésazutolsócsehszlovákkatonaiutóvédeksegyébkarhatalmialakulatoka
várostelnemhagyják,addigházaikatamagyarnemzetiszínüzászlókkalnelobogóz-
zákfel,nehogyaztiscsehszlovákrészrölprovokálásnakvegyék.azonbanezafigyel-
meztetésishiábavalóvolt,mertakadtakolyanokis,akikazászlókatidöelötttüztékki
s ezért a visszavonuló csehszlovák csapatokegységei e házakablakait puskatussal
mindbetörték. a csehszlovák csapatok két vonalonhaladvahagytákel a várost. az
egyikrészavámhídonátaKórház-utca,szt.anna-utcaésKomjáti-utcánkianyitrai-
útra,amásikrészavámhídonátaKomáromi-utca,Fö-tér,batthyányi-utcaésazöreg
vásártérenátkianyitrai-útra.

amagyarcsapatoknakavárosbavalóbevonulásátjelzöharangok1938.november
8-ánd.u1óra49perckorszólaltakmeg,amireaztánezekremenötömegindultmeg
avámhídonkeresztülavárositanácsáltalkiküldöttküldöttségélénamagyarcsapatok
fogadtatására.

aküldöttségnevébenanemzetiTanácselnökeid.ölvediJánosüdvözölteamagyar
csapatokparancsnokátHennyeygusztávaltábornagyot.ahivatalosüdvözlésekutána
magyar hadsereg egységei a többezret számláló tömeg üdvözlése és virágszórása
között vonult be a városba, illetve annak föterére, ahol aztán az ünnepi fogadtatás
programja megkezdődött, ami a késö esti órákig eltartott. az ünnepi beszédet dr.
HolotaJánosvárosbíró,nemzetgyűlésiképviselötartotta.Rendkívülködösnovemberi
napvolt.Mialattavárosföterénafogadtatásiünnepélytartott,addigavároskülönböző
helyeinincidensektörténtek.azittlakószlovákőslakosságnagyrészeotthonelzárkó-
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zottéskintazutcákoncsakazokmaradtak,akikállamiállásukbólkifolyólagalkalmaz-
kodni iparkodtakapolitikai változáskövetkeztébenbeállt helyzethez.a csehekmég
mind időbenelhagytáka várostnagysírásésbánatközött. itthagytákszépcsaládi
házaikat,kertjeiket.

Enapokbantöbbezerrelapadtalakosságszámaésaszéplakásokisszázávalüre-
senéselhagyatottanálltak.Mégaszónoklatokafötérentartottak,amikorismeretlen
egyének bosszúból pozdorjává törték az 1919 évi harcokban elesett legionáriusok
emlékérefelállítottszoborcsoporzatot.

a fötéren és a Štefanik (széchenyi) utcában a csehek tulajdonát képezö üzletek
kirakatait ismindbetörték.Egyesexponáltszemélyeket,akiketazutcánfelismertek,
tettleginzultálták.lehet,hogynagyobbincidensekreissorkerültvolna,haamagyar
hatóságokazonnalközbenemlépnek.ugyanisabevonultkatonaicsapatokkalegyidö-
ben jöttekavárosbaaközigazgatáshivatalosszervei is.csendörök,rendörök,pénz-
ügyörök,detektívek,különbözőhivatalialkalmazottakésmindenközépületetéshiva-
taltmegszálltak,úgyhogyaközigazgatástazonnalátvették.

akommunistapártvezetötagjaitmintpolitikailagmegbízhatatlanésgyanúseleme-
ketörizetbevették,dekihallgatásukutánszabadonengedték,azonbanhosszúideig
rendörifelügyeletalatttartottáköket.

Párnapmulvamegindultismétavároshétköznapiéleténeklüktetöereje,úgyszin-
ténazállamváltozáskövetkeztébenazegészeddigirendszerátszervezéseisminden
vonalon.

(Vágovits Gyula: Historia oppidi Archi-episcopalis Érsekújvár ab anno 1544 
usgue ad a. 1944. II. rész. II. köt. Kézirat. A Nyitrai Állami Levéltár 

Érsekújvári Kirendeltsége, 103–106. old.)

borsosMihály:Emlékiratok

amünchenidöntésutándrámaibblettalégkör.amagyarokúgyérezték,hogydöntő
változásokvárhatókmagyarvonatkozásbanis.Ebbéliérzelmeiketszerettékvolnakiis
mutatni.akeresztényszociálisésamagyarnemzetiegységpártgalántaivezetősége
nagyszabásúfelvonulástakartrendeznioktóber5-éneste.demiértoktóber5-re?Mint
káplánperszeénerrőlsemmitsemtudtam.Újembervoltam,sapolitikábanegyébként
semigenérdekelt.október5-énvangalántánszentségimádás.Márnapokkalazelőtt
kiosztottaletochaesperesplébánosunkateendőket.MagaMiskaprédikálnifoga6
óraiestilitánián.Frtúzkolléga,–ővoltaszlovákkáplán,detudottmagyarulis,–maga
pedigelvégzialitániát.alitániaismagyarulvoltvégzendő.

október5-éndélutánvendégemvolt,ésmárbeharangoztak,amikoratemplomhoz
értem.siettemis.Kintatemplomelőttkétfiatalemberrámvárt,ésazegyikígyszólt
hozzám:

–Káplánúr,kivehetjükazászlót?
nemtudvánmiről vanszó,megaztána teológiánbelénknevelték,hogyminden

jelentősdologbanaplébánosintézkedik,aztválaszoltamdiplomatikusan,hogykérdez-
zékmegazesperesurat.nemisgondoltamarra,aznincsisitthon.Későbbmegtud-
tam.Pozsonybanvoltakaznap.gyorsanfelöltöztem,máriscsengettek,ésénkiléptem
aszentélyből,onnétahajóba.aligbírtamaszószékhezjutni,annyianvoltak.aszószék
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magasságábólletekintvefeltűnővoltnekem,hogyatemplomtömvevolt.Középenszin-
te rendezett sorbanahanzistákálltak.azegyikkopaszodó tisztviselőre ráismertem.
„Milyen vallásos nép ez a galántai” – gondoltam magamban. én beszéltem az
Eucharistiáról.Mégbennemvoltakamájusbanmegtartottbudapestieuch.kongresz-
szusbenyomásaiis.ígyaprédikációsikerültis.

valamivelazonbanhamarábbfejeztembe,mintakollégámgondolta,ésalitániát
isnekemkellettvégeznem.litániavégefelévalamisuhogásthallottam.amikorkifor-
dultam,hogyanépetszenteltvízzelhintsemmeg,látomám,hogyazelőbbikétfiatal
legényegymagyarzászlóttartazoltárelőttlehajtva.abbanapillanatbanpedigleállt
azorgonaésfelhangzottméltóságteljesenamagyarhimnusz.valószínű,hogyahanzis-
tákénekkarakezdte.bármennyire is jólesetthallanianemzeti imádságot,amelyért
eddigbörtönjárt,mégisnagyonhirtelenjött.belesápadhattunk,mertránéztemasek-
restyésre,akiholtfehérenálltazajtóvalszemközt.

–Mivan?–kérdezteméniszavaromban.
–Mileszebből,mileszebből,–tördelteakezeitTónibácsi.
gyerünkcsakhaza,voltnekemisazelsőgondolatom.igenám,deahogyakaroka

templommellettelmenni,márvártakengem.ajárásifőnök,chyža,ahelyettese,ésaz
öregJandly,nyugalmazottfőbíró.atemplomelőttpedigmozdulatlanulanagytömeg.
Kétoldaltpedigkatonaiteherautóknyomultakatemplomfelé.

–Káplánúr,leszfelvonulás?–kérditőlemanáčelník.
amikorlátta,hogyolyanértelmetlenülnézekrá,megmagyarázta.

9.kép.Az érsekújvári dísztribünön
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–KovácsJenőékadtakbehozzámegykérvényt,hogyszeretnénekszimpátiafelvonulást
rendezniMagyarországmellett. nekem semmi kifogásom sem lett volna. bár okosabb
megvárniazeseményeklefolyását.azittszékelőtábornokazonbankijelentette,hogyamíg
őittvan,nemengedélyezsemmifélefelvonulást.éshamégislesz,belelövetatömegbe.

–Kérem,haígyvan,tessékeztatömegethazaküldeni,–válaszoltam.
Mitislehetneerremástválaszolni.éskisséfellélegeztem,mertazthittem,hogya

himnuszmiattleszakellemetlenségmegazászlómiatt.
anáčelníkidegesentopogott,aztánJandlyhozfordult:
–szóljál,kérlekazembereknek,hogymenjenekhaza.
–Káplánúr,szóljonnekik,fordulfelém.
Körülnéztem,seholazesperesem,azemberek,azemberekpedigmindtöbbenés

többen,akatonaiteherautókpediglassan,debiztosanközelednek.
Felmentematemplomelőttilegfelsőlépcsőre.
–Figyelem…figyelem!–kezemmelolyanmozdulatottettem,hogybeszélniakarok.

csendlett.Későbbsokatgondoltamerreapillanatra.Micsodagyújtóbeszédetlehetett
volna ittenmondani.Micsoda hálás hallgatóság lett volna. Egy pillanatig éreztem a
csendet.Hagytam,hogyfiatalpapiszívemetmegsimogassaezafeketebársony.aztán
megszólaltam,nagyonrövidenkb.ezeketmondtam:

–…Emberek! Kéremönöket, hogymostmenjünk szépen haza.Magam is haza
megyek.Mindenkineknyugodalmasjóéjszakátkívánok.ésfeléjükintegetve,lejöttem

10.kép.Horthy Miklós fogadása Komáromban
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alépcsőkről.„éljenakáplánúr.”–hallottamegy-kéthangot.Minthavalakiaztismond-
tavolna:„igazavan.”

atömegazonbannyugodtanszétisoszlott.énishazamentemegyedül.
(...)
amagyar csapatoknovember10-én jöttekbegalántára.díszkapuvártaőketés

pódium.Közbenacsehszlovákseregtestekvonultakvissza.acsendőrségmaradtleg-
utoljára.adíszkapuinnensőoldalánsorakoztakfel.Többenkönnyeztek,hiszenvoltak
olyanok,akikgalántárólvagykörnyékérőlnősültek.amikorindulnikészültek,agalán-
taiak,azok,akikamagyarokatvárták,megéljeneztékatávozócsendőrséget.Ebbenaz
a hála is kifejezésre akart jutni, hogy az izgalmas napokban vigyáztak a lakosság
vagyonára,éséletére.azabenyomástámadtönkéntelenülisazemberben,hogyegy
barátságosmérkőzésvesztescsapatánakszólazelismerésabecsületes„játékért”.

Persze amagyarok bejövetele ismegható volt. Kissé csalódást okozott azoknak
gyönge felszerelése. gyönge, könnyű falusi lovaskocsikon jöttek. ugyanakkor a
csehszlovákhadseregmagastechnikájúkatonaiteherautókkalvonultvissza.

Egymás után köszöntöt-
ték a város előkelőségei a
bevonulókatonákat,azespe-
ressel az élen. Minden szó-
nok beszédjének refrénje
volt:

– „Húsz évig szenved-
tünk!”

Este bankett volt. én sé-
tálni mentem. a templom
előtt a régi idő óta ott volt
szent istván szobra. a Re-
publika megtűrte a húsz év
alatt. spicces fiatalokat lát-
tam a szobor előtt szavalni.
vagy inkább beszélgetni, pa-
naszkodni. Megálltam az ár-
nyékban,éshallottam:

– „szent istván király,
húsz évig szenvedtünk …
húszévig!”– toldottamega
másik meg a harmadik is.
aztán letérdeltek, és így
imádkoztak: „szent istván
király,segítsmeg,hogybever-
hessük a zsidók ablakait”.
valóban fel is álltak és elin-
dultak.

aFőutcánegyszálkakas-
tollascsendőrteljesítettszol-
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gálatot.a3-4fiúközrevetteacsendőrt.„őrmesterúr,őrmesterúr,húszévigszenved-
tünk.”(Tizenhat,tizenhétéveseklehettek.)

–Jólvanfiúk!–szólatyailagacsendőr.
–őrmesterúr,mostmegyünk,ésbeverjükazsidókablakait!
–Fiúk,menjetekszépenhaza,mertolyanpofontkaptok,hogyamásikhúszévben

aztfogjátokemlegetni!–szólaltmegarendőrénekahivataloshangja.akövetkezőpil-
lanatokbanacsendőrmárismétegyedülsétáltagalántaiFőutcán,aholbizonynagyon
sokzsidócsaládlakottmárekkor.Hiába,rendreszükségvanmindenállamban!

(Borsos Mihály: Emlékiratok, I. rész. Kézirat. Magántulajdonban.)
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PeterJašek:vasilbiľak.zradcaalebokolabo-
rant? bratislava, Marenčin PT, Marenčin
Media,2017.192p.

Peter Jašek a szlovák nemzeti Emlékezet
Hivatalának–Ústavpamätinároda–munka-
társa.Kutatási területeszlovákia20.századi
története, különösen tekintettel a 2. világhá-
borúidejére;anormalizációidőszaka,abárso-
nyosforradalomeseményeinektörténete;illet-
veaszlovákemigrációpolitikaitevékenysége.
Többkiadványszerzője,szerkesztője.

legújabb könyvében az 1945 utáni
csehszlovákpolitikaegyreerősebbésalakulá-
sát meghatározó emberének, vasil biľaknak
(1917–2014)azéletútjátmutatjabe.Mintazt
írásaelőszavábanmegjegyzi,teszieztazértis,
mivel 1989-ig (a marxista történetfelfogás
örökségeként)aszlovákhistoriográfiaáltalfel-
dolgozott (cseh)szlovák történelmi személyek
jegyzékenem igazánnyúlthosszúra; részben
ezért (is) a biľak életpályája iránt érdeklődő
közönségetnemlehetnearólaszólókönyvek
özönévelelárasztani,sőt.

Könyve tizennyolc, terjedelmében jól ki-
egyensúlyozott fejezetreoszlik,amit rövid fel-
vezetőbevezetésindít,éslegvégénegybefeje-
zőösszegzés zár le, valamint találunkbenne
válogatottképanyagotis.

a szerző kronológiai sorrendben halad
végigbiľakéletútján.Kezdvegyermekkorával,
ami Kelet-szlovákiában (egy Krajná bystrá
nevűtelepülésen)indult.bárszülőhelyecsen-
des,festőividékentalálható,idejekoránmeg-
tapasztaltaaszegénység,azelégtelentermő-
föld, és a háború sokszoros kombinációjából
származó nélkülözést. édesapját, aki több
alkalommalvállalkozotttengerentúlimunkára,
szinte nem is ismerte, mert születése után
nem sokkal meghalt. apai öröksége így is a
bolsevik forradalom és oroszország iránt
érzettszimpátiájalett.ugyangyermekkorának
színhelyétnemlehetidillineknevezni,ésmeg-
próbáltatásokkal volt teli, későbbi életében
mégis fontos szerepet játszott. gyermekkora
nehézségeit csak tetézte, hogy édesanyját is
korán elveszítette. Ezután nem sokkal bátyja
utánmentcsehországba,aholszabóinasként

kezdett dolgozni. itt ismerkedettmeg a cseh
munkássághelyzetével, és valójában találko-
zottelsőalkalommalakommunizmuseszméi-
vel,ugyanígyekkorszerzetttapasztalataialap-
ján(pozitívan)értékelteacsehekésszlovákok
közösállamonbelüliegyüttélését.

bár2.világháborúidején–előbbsorkato-
naságot, majd frontszolgálatot teljesített –
katonaimundértvoltkénytelenölteni,különö-
sebb,országhatáronkívüliszolgálatotnemtel-
jesített.aszlováknemzetifelkelésidejénegy-
ségévelcsatlakozottafelkeléshez,aholmegis
sérült. a háború végét Pozsonybanéltemeg,
ekkor lépett be a kommunista pártba, és
indultmeglassúpolitikaielőmenetele.

a kommunista párt elvárásainak, miután
újarcokatkerestekazapparátusba,megfele-
lőnekbizonyult:fiatal,résztvettafelkelésben,
fogékony a marxista ideákra. az új rendszer
kiépítésifázisában–1948–1953–mélyítette
a marxizmus–leninizmus filozófiájában való
jártasságát, vagyis a pártiskola tanulója lett,
ahonnan visszatérve a szlovák Kommunista
Párt nómenklatúrájának kádereként dolgo-
zott. Ebben az időszakban belső emberként
láthatta és élhette meg a párton belül zajló
politikaiüldözések(koncepciósperek)tapasz-
talatát – ilyen volt a Rudolf slánský-per.
Későbbi életében igyekezett emlékezetileg
gyorsan túllépni ezen az időszakon. sztálin
halálamélyenlesújtotta,majdröviddelezután
gottwaldistávozottazélőksorából.(gottwald
ravatalánáldíszőrségetállt.)Ezenesemények
utánújfunkcióttöltöttbeapártban:aszlovák
KommunistaPártKözpontibizottsága ideoló-
giaiosztályánakvezetőjelett.asoronkövetke-
ző években mind szilárdabb hellyel és befo-
lyássalkezdettbírniaszlováktérfélen(1953–
1958).bővülőtapasztalataibirtokábanegyre
jobbanmegtanultlavírozniéspolitikailagmeg-
felelni az akadályoktól sem mentes politikai
küzdőtéren.

a 60-as évekre a szlovák Kommunista
Pártvalóságoséskeményvonalasideológusá-
vá nőtte kimagát,megismerkedve az állami
és pártbürokrácia csínjával-bínjával, valamint
résztvevőkéntszerepelveakiéleződőpolitikai
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harcokban: rehabilitációk, cseh–szlovák
viszony,antonínnovotnýszemélye.

Jašek kiválóan bemutatja, hogy biľak a
pártotésapolitikátilletőszemléletében,min-
den lavírozása ellenére, inkább az ortodox
irány, tehát feltétel nélkülMoszkva híve volt;
mégisa60-asévekben,apolitikaisíkonmeg-
indulóenyhülésidején,afelügyeletealátarto-
zó kulturális és művészeti életben (is) addig
megengedhetetlennek tartott hangok és tar-
talmakkezdtekszéleskörbenmegjelenni.az
újhangokmindenekelőttaKultúrnyživotcímű
lapbanjelentekmeg(alapegyfélekiegyenlítő
szelepszerepetjátszott).

vasilbiľaknagyéve,mindenaddigi(majd
későbbi)szerepléseellenére,1968volt.Jašek
biľakéletútjánakeztaz időszakát tárgyaljaa
legrészletesebben. Tevékenységét rekonstru-
álva sorra veszi a prágai tavaszként ismert
eseménysorozathoz vezető történéseket:
novotnýlemondatása,apártelitjeinekerőpró-
bái,atársadalomreakcióiazérződővonalve-
zetésre,Moszkvaegyrefokozottabbésidege-
sebb figyelme, a baráti szocialista államok
reakciói(benneKádárszerepe).

ahogy alexander dubček az emberarcú
szocializmus szimbólumává, úgy biľak az
összeesküvés és árulás szimbólumává válto-
zott. a belpolitikai színtéren zajló nyílt és
látens csatározásokmellett a könyv szerzője
érzékelteti az ideológiai nagymester, a
szovjetunió szájízváltozásait a csehszlovák
történésekkelkapcsolatban.amár túlzásnak
számító csehszlovák demokratizációs folya-
mat sok(k) volt a szovjet vezetés, de a
csehszlovákkeményvonalasokszemébenis.

acenzúrátellenőrzőhivatalműködésének
felszámolása1968.februárvégénatársada-
lomban egyfajta túlnyomás-kiegyenlítő szele-
pet nyitott meg, hiszen addig tiltott vélemé-
nyek jelenhettek meg írásban; valamint egy-
szeriben a párt is arcot kapott, hiszen az
emberek nyilvános fórumokon találkozhattak
apártképviselőivelésvitathattákmegapár-
tot, illetvea társadalmatérintő fontoskérdé-
seket.Eztkövettenemsokkal–ápriliselején
–acsKPakcióprogramja,melynek célja lett
volnalegitimizálniazaddigelértdemokratizá-
cióslépéseket,ezzel jelenítvemegazember-
arcú szocializmust. biľaknakmindezmár túl

sokvolt.Ezekalépésekmesszemeghaladták
a számára még elfogadható változásokat.
ugyanakkor nem nézte tétlenül a kialakuló
helyzetet,hanemmozgásbalendültademok-
ratizáló erőkkel szemben, mindjobban meg-
nyerveezzelMoszkvatetszését.

1968 nyara minden tekintetben forrónak
ígérkezett. Június végén megjelent (ludvík
vaculíkírótollából)aKétezer szó című,acseh
értelmiségkörökbenmegfogalmazottkiáltvány,
összefoglalója a tavasz óta megfogalmazott
követeléseknek.1 akiáltványvalóságospolitikai
földrengést idézett elő nemcsak Moszkvában
és a varsói szerződés tagállamai körében,
hanemacsehszlovákbelpolitikábanis.

dubček és társainak viselkedése a
Kétezer szó megjelenése után nyilvánvalóvá
tetteaszovjetekelőtt,hogymásvonalonkell
elindulniuk. a kiáltványt követően, annak
hatására, brezsnyev július 15-ére varsóba
hívta a szerződés tagállamainak képviselőit,
hogy megtárgyalják a kialakult csehszlovák
helyzetet. Ezen a ponton újabb addig nem
tapasztalt szokatlan viselkedéssel állt elő
csehszlovákiaKommunistaPártjánakvezető-
sége:elutasítottákazodamenetelt,éshelyet-
te varsói szerződés államaival külön-külön
megvalósuló tárgyalásokat indítványozott. a
csKP Kb szavazásakor a varsóba utazás
mégiskapottegyigenlőszavazatot,biľakét.

varsóban merült fel, hogy a csehszlovák
„egészséges erőknek” minden támogatást
megkellkapniuk,ahogyanazis,hogyezekaz
„egészségeserők”meghívólevelet intézzenek
baráti országaik felé. varsó után biľak titkos
találkozó keretében találkozott Pjotr
seleszttel,azukránkommunistapártvezető-
jével, és a szovjet politbüró tagjával a
balatonnál. a meghívólevél megírása itt is
szóbakerült.

azaugusztus21-ieseményekbekövetkez-
téig biľakmég két kulcsfontosságú tárgyalá-
sonvettrészt.ágcsernyőnaszovjetdelegáció-

1 Magyarulateljesszövegrelásd:http://www.kal-
ligramoz.eu/Kalligram/archivum/2008/Xvii.-
evf.-2008.-julius-augusztus-1968/1968/
Ketezer-szo
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val ésPozsonybanavarsóiszerződésorszá-
gainak (Románia nélküli) képviselőivel.
ágcsernyőnteljesharcidíszbenszóltaszovjet
nagyhatalmi érdekek mellett, Pozsonyban
pedig elfogadták az ún. brezsnyev-doktrínát,
amelyegészengorbacsov fellépéséigérvény-
benmaradt; deamiaz1968-as csehszlovák
események szempontjából fontos a pozsonyi
találkozónál, az az, hogy itt kapta kézhez a
szovjetdelegációazelkészültmeghívólevelet.

dubček jobbbelátásra térítésénekutolsó
próbájátKádár Jánosvégezteaugusztus17-i
találkozójukon,eredménytelenül.

biľak két nappal korábban tudott a kato-
nai inváziómegindításáról. Ennek tudatában
mégőistettegykísérletetdubčekmeggyőzé-
sérepolitikájahelytelenségét illetően,persze
Kádáréhozhasonlóeredménnyel.

Röviden összefoglalva így érkezett el a
csKPKb93.ülésénekkezdete1968.augusz-
tus20-án,amitéjfélelőtthúszperccel félbe-
szakított a hír, miszerint a varsói szerződés
csapataiátléptékcsehszlovákiahatárait.

Persze a terjedelmi szempontoknem tet-
ték lehetővé Jašeknak, hogy aprólékosan
számba vegyen minden mozzanatot, ami
1968 augusztusához kötődik – és ugyebár
nemisezamunkafeladata–,ámígyisátfo-
góanmegrajzolt képet kapunk az augusztusi
eseményekről.

biľak főszerepének bemutatása után a
normalizációéveit(1968–1971)foglaljaössze
röviden,amibenmegvalósulhatottazaddigis
óhajtott politikai vágya, a kommunista párt
megtisztítása.

a normalizáció éveit követően felkerült
hatalmánakténylegescsúcsára(1971–1988).
ésacsúcsonlévőknélóhatatlanulkövetkezik
bukásuk is; biľak politikai szereplésének
végét a bársonyos forradalom tette végérvé-
nyessé.Jašekkönyvénekutolsókétrövidfeje-
zetében a kommunista rezsim bukását és
biľakerrevonatkozóértékeléséttaglalja,illet-
veaz1990és2015közöttiévek történéseit
főszereplőjeéletében.

2014. február 6-án Pozsonyban hunyt el.
2015-ben szülőfalujában, mind a szlovák,
mindacsehközvéleménynemkisfelháboro-
dásamellett,emlékművetállítottakbiľaknak.
Röviddel ezután,márciusban, ismeretlen tet-

tes ellopta az emlékmű részét képező mell-
szobrot.2

Peter Jašek könyve olvasmányos, száraz
adatokkalnemtúlterheltmunka.Jólérzékelte-
ti a bemutatott évtizedek hatalmi köreinek
működésimechanizmusait,bennekijelölveés
azonosítva főszereplőjehelyétés (magán-és
politikai)életútját.

Jegyzetapparátusa jól áttekinthető, bár
annyiban nehézkessé teszi az olvasó dolgát,
hogy nem az oldalak alján lett feltüntetve,
hanemazíráslegvégéntalálható.

Baki Attila

Hornyák árpád (szerk.): a Horthy-korszak
Magyarországa jugoszláv szemmel. délszláv
levéltári források Magyarországról 1919–
1941. Pécs–budapest, Kronosz Kiadó–MTa
bTKTTi,2016,322p.

aJugoszláviaésMagyarországközöttikülpoli-
tikaiviszonya20.századsoránrendkívülvál-
tozatosképetmutatott.akétállamkapcsola-
tai kétségtelenül a Horthy-rendszer alatt ala-
kultakalegdinamikusabban,ennekellenérea
téma vizsgálata mégsem tartozik a legfelka-
pottabbak közé. Ezt az űrt kívánja betölteni
Hornyák árpád forráskiadványa, amely az
1919 és az 1941 közötti időszakból tár az
olvasó elé olyan jugoszláv levéltári iratokat,
amelyek által megismerhetjük a korabeli
délszláv diplomáciában uralkodó Magyar-
ország-képet.

a Jugoszlávia iránt érdeklődők számára
Hornyákárpádnevenemismeretlen,hiszena
szerzőmárszámosaspektusbólfoglalkozotta
délszlávállammalésaszerb–magyarkapcso-
latok alakulásával. legújabb kötete azonban
olyan eddig ki nem adott levéltári anyagokat
tartalmaz,amelyeketaszerzőnemcsakválo-

2 a biľak mellszobra körüli sajtóvisszhangok
közül egy: https://archivum.ujszo.com/online/
kozelet/2016/05/20/nem-buncselekmeny-
csak-kihagas-bilak-mellszobranak-lemazola-
sa?qt-header_quicktabs=0&qt-popular_ga=2
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gatottésszerkesztett,hanemmagafordította
magyar nyelvre is. az iratok többségét a
Jugoszlávországoslevéltár(arhivJugoslavije)
anyagai képezik, de ezek mellett Hornyák
árpád bukarest, london és ankara diplomá-
ciai kirendeltségeinek dokumentumait is fel-
sorakoztatta könyvében; mindezt tette azért,
hogypótoljaazokata relevánsbelgrádi levél-
táriinformációkat,amelyeketamásodikvilág-
háború pokla elpusztított. az említett doku-
mentumokmellettkisebbszámbanfellelhetők
a kötetben a belgrádi Hadtörténeti intézet
levéltárának (arhiv vojnoistorijskog instituta)
anyagaiis.

akönyvaszerzőielőszóvalkezdődik,amit
egyolyantömörésélvezetesbevezetéskövet,
amelyamellett,hogybemutatjaazokatafak-
torokat, melyek nagy jelentőséggel bírtak a
délszláv állam és Magyarország kapcsolatá-
nak alakulásában, azok számára is könnyen
áttekinthetővétesziaszóbanforgóidőszakot,
akik nem túl szakavatottak a témakörben. a
könyvben ezt követően maguk a korabeli
dokumentumok kerülnek publikálásra, ame-
lyektúlnyomótöbbségekövetségijelentés,de
találhatunk közöttük táviratokat és különféle
tájékoztatókat is. az iratok között nemcsak
bizalmas,hanemszigorúanbizalmasinformá-
ciók is az olvasó elé tárulnak, ami tovább
növeli akötetértékét.adokumentumokkro-
nologikus sorrendben követik egymást az
1919-esévtőlegészenJugoszláviaelsőössze-
omlásáig.

a forráskiadványban fellelhető iratok
témája rendkívül változatos, hiszen találha-
tunkközöttükolyanokat,melyekajugoszláv–
magyarkereskedeleméskultúraterületével,a
kétországbanélőmagyarésdélszlávkisebb-
séghelyzetével (pl. a92és103. dok.), vagy
éppamagyarpolitikaiéskatonaielitkörében
meglévő pánturanizmussal foglalkoznak (41.
dok.). Mivel azonban a két állam közötti
viszonyalapjátahatárokkérdésebefolyásolta
leginkább, így érthető, hogya kötetben talál-
ható források többsége a magyar revizioniz-
mussalvanösszefüggésben.Ezekadokumen-
tumokazonbannemcsakakorabelimagyar–
jugoszláv kapcsolatok iránt érdeklődők szá-
mára nyújthatnak új szempontokat. a kötet
példáulújabbadalékotadhatazokszámárais,

akikmárszámosmemoártolvastakakorabeli
politikusokról,hiszenközölolyanjugoszlávira-
tokat is, melyek egy-egy magyar politikus
komplex jellemzését tartalmazzák délszláv
szempontból. Többek között olvashatnak
andrássy Katinkáról, gömbös gyuláról,
bárdossy lászlóról, és Kánya Kálmánról is
rövidebb-hosszabb diplomáciai jelentéseket
(pl.a69.és79dok.).

akötethadtörténetiszempontbólistarto-
gat érdekességet, hiszen a különfélemagyar
fegyverkezésrőlszólójelentésekmellettolvas-
hatunk még a kisantant 1931-es Magyar-
országésbulgáriaellen irányulóhaditervéről
(75.dok.),valamintajugoszlávvezérkaráltal
1938 novembere és 1939 márciusa között
készített memorandumról is, amely már egy
lehetséges magyar támadással számolt az
említett időszakban.(119.dok.).nemutolsó-
sorbanpedigakönyvazokszámáraisélveze-
tes éshasznos lehet, akiket leginkábba20-
as,30-asévekbenkibontakozóközép-európai
diplomácia mozzanatai foglalkoztatnak,
hiszen ők is újabb értelmezési szempontot
kaphatnak a jugoszláv dokumentumokon
keresztül.

véleményem szerintHornyák árpádmun-
kájanemcsakizgalmas,hanemhiánypótlómű
is egyben, amiely a témával foglalkozók szá-
márarengetegrelevánsinformációvalszolgál-
hat, a témakörrel ismerkedőket pedig a
délszlávállammélyebbmegismeréséreösztö-
nözheti.

Fekete Áron

H.nagyPéter:alternatívák.apopkultúrakap-
csolatrendszerei. budapest, Prae.hu, 2016,
352p.

atények.a tényekolykormaguktól isbeszél-
nek, máskor némák, de akad olyan is, hogy
hiába szólnak egyértelműen, néhányak tuda-
tosannemhalljákmegahangjukat.néhányak
valamiolyatkérnekrajtukszámon,aminema
sajátjuk, hogy ezáltal kitakarják azokat az
érdemeket,amelyekigen.adotttehátegytár-
gyalóterem,avádlottakpadjánapopkultúraül
– színes, meg nem zabolázható, állandóan
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változóöltönyben…vagyöltözetbeninkább,a
szabásminta sem egyértelmű –, az ügyész
pedig pödör egyet a bajuszán – vastag,
kemény, konzervatív szőrzet az–, s a czikor-
nyás terminológiávalkifejtettvádfölöttérzett
elégedettséggel foglal helyet. csend van, az
esküdtszék serényen bólogat, noha látni az
arcokon,hogyazismeretlenszakszavaksúlya
adjaavádatmagát.Tétovánbár,deazéppfel-
állóügyvédre figyelnek.azélre vasalthelyett
farmernadrág,sahajisszokatlanulhosszúa
terem általános divatjához képest. H. nagy
pedig, az ügyvéd, beszélni kezd. Hozzáfog
megszólaltatniatényeket,olyannyelven,hogy
annak felfejtéséhez sem esküdtszék, sem a
hallgatóság nem igényel szótárt. Frappánsan
fogalmaz és értelmez, közben pedig rendre
összekacsint azzal, aki érti – mindenkivel
tehát–,sbármellékszálaksokaságátérinti,a
főcsapásiránymégisvégigmarkánsankörül-
határolható. a tényekről beszél. az érdemek-
ről. a popkultúra öltözékének színkavalkád-
mintázatapedigmindigabbaarendbeszerve-
ződik, amiről az ügyvéd szól – bizonyítékok
sorozataez.avédbeszédetaztán,fő-ésalfeje-
zetekstruktúrájába igazítvaaPRaE.Hu jelen-
teti meg. vegyük szemügyre e súlyos doku-
mentumot:

azAlternatívák már amonográfia elősza-
váttekintveissajátosanépítkezik:tanulmány-
formátölt.ahogyaszerzőfogalmaz:

[F]ormális előszó helyett egy szuverén
elemzésselazonnalhoznékegypéldátarra,
hogy a tömegmédiumok által forgalmazott
termékek is produktív megoldásokkal
élnek,valamilyenesztétikai ideológiaalap-
jántörténőelőzeteslebecsülésükezértleg-
alábbiskétséges.(7.p.)

az elemzés a Star Wars-univerzum hetedik
epizódja,Az ébredő Erő újrateatralizálóműkö-
désemellett érvel, és nemaz egykoriEgy új
remény kvázi remake-jeként értelmezi azt.
darth vader öröksége a szövegben vizuális
anyagként, egyszersmindaz identitással való
játékkéntlepleződikle,amitamaszkoklevéte-
lénekmozzanataésazújszereplőkeredettör-
ténetének körvonalazódása hoz magával. a
mesterséges végtelen és a technológiai fen-
ség retorikájaéppúgy tárgyalásrakerülnek,a

képbebelépőhősünk,Rey révénazonbanaz
előfeltevésekkel szemben befoghatóvá vál-
nak.nemúgyakaraktermaga,akiakiterjedt
Star Wars-hagyomány ismerői számára sem
lepleződikle,ilyenformánpedigamozivégére
semválikrögzíthetővé.

aziméntigondolatmenetbőltalánlehetarra
következtetni, hogy mi várható ettől a
könyvtől. Kapcsolatrendszerekről és kon-
textusokrólleszelsősorbanszó,vissza-visz-
szatérő főhősökkel, mint például lady
gaga,illetveolyanlehetségestársításokról,
amelyeknövelhetik az adott jelenség vagy
mű komplexitását. a szóba kerülő alkotá-
sok, jelenségek és médiakonfigurációk jól
működnekszakmai-tudományosdiskurzus-
ban, ugyanakkor egyértelműen a nagykö-
zönségnekszólnak.(12.p.)

az Alternatívák hat nagyfejezetbe és azokon
belültizennyolcalfejezetberendeződik,tükrös
szerkezetet adva ki, ahol például az első az
utolsóblokkotvillantjavissza,máralfejezetei-
nek számát tekintve. a szerkezet 2–3–4–4–
3–2-es szerveződést mutat. az alábbiakban
ezekről lesz szó, önkényesen adva teret az
egyes szakaszoknak, mely hangsúlyok nem
annyira jelensorok írójánakérdeklődését jel-
zik–bárbizonyosanarróliselárulnakvalamit
–,hanema terjedelmikeretekokánépülnek
felígy.

H.nagyPéterMire jó a popkultúra, avagy
hogyan oktatható a tudományos gondolkodás
bölcsészeknek címűírása–köteteelsőblokk-
jának első alfejezete – a populáris kultúra
révén kapcsolja össze a természettudomá-
nyosésbölcsészlátásmódot,hangsúlyozvaaz
abbanrejlőinterdiszciplináriséstranszmediá-
lis lehetőségeket. dolgozata mintapéldája
annak,hogymikéntalapozhatómegirodalom
és film felől a tudományos gondolkodás.
ElsőkéntJamescameronAvatarjaapropóján,
neves természettudósok munkáira alapozva
tér ki aPandorabolygóaprólékosankidolgo-
zott biológiájára, fizikájára és kémiájára,
olyan,amivilágunkatisnagybanérintőprob-
lémákrareflektálva,mintaglobáliskatasztró-
faveszély – környezetszennyezés –, vagy az
energiaválság. Munkájában Wells Az időgép
ésbaxterIdőhajók címűművei,illetveazolyan
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filmesalkotások,mintaForráskód, aDonnie
Darko és a Mr. Nobody apropóján taglalja
HughEverettiiisokvilág-elméletét,ésazidő-
utazás kérdését is, ugyancsak természettu-
dományieredményekkeltámogatvamegállí-
tásait.

a fentebb ismertetett projektnek tehát az
lehet a kézzelfogható eredménye, hogy a
diákok könnyebben sajátítják el a termé-
szettudományosgondolkodást,hiszenálta-
luk iskedveltalkotásoksegítségével törté-
nikmindez. […] a popkultúra kimeríthetet-
len adatbázis. csak észre kell vennünk a
bennemegbúvólehetőségeket.(63.p.)

amásik alfejezet, aPopuláris hősök darwin,
Einstein, Hawking és a tőlük első ránézésre
távol álló ladygagaműködésének tükrében
taglaljahírnévpozitívésárnyoldalait,hangsú-
lyozva a felsoroltak ténykedésének közös
aspektusát,nevezetesenazt,hogymindannyi-
ansajáthadműveletiterük–legyenazakoz-
mológiavagyéppapopkultúra–megbecsülé-
séhez járulnak hozzá, s hírnevüket mások
javárafordítják.

amásodiknagyfejezetkulcsszavaikéntaz
irodalmikánonokinterakcióját,astílusplurali-
tást és a remedializációt nevezhetnénkmeg;
azebbeablokkbatartozószövegekmindegyi-
ke társszerzővel íródott, nevezetesen Keserű
Józseffel, Hegedűs orsolyával és deisler
szilviával.Mindenalfejezetkülönbözőspeku-
latív fikciós alkotásokat állít vizsgálódása
fókuszába. david gemmell Trója- és dan
simmonsHyperioni énekek-ciklusainakelem-
zéséből kiviláglik, hogy azok regénypoétikai
összetettségeegyszerretesziőketelhelyezhe-
tővé különböző kánonokban – esetleg azok
közöshatármezsgyéjén–,hiszenaklasszikus
értelembenvettszépirodalomhagyományával
éppúgy kommunikálnak, ahogy a spekulatív
fikcióéval is, intertextuális és újraértelmező
viszonyt létesítveakvázieredőkkel.Máreza
fejezetisérintiamindenkoriklasszisrendsze-
rek egy sajátosságát, azt, hogy határaik
nagyonritkán,vagytalánsemmikorsemvon-
hatókmeg egyértelműen, ami a stílusplurali-
tássalfoglalkozómásodikalfejezetalapvetése
isegyben,különös tekintettela fantasyre,de
általábanaspekulatívfikcióegészérenézvést.

avizsgálataKingreéslovecraftravonatkozó
kitérőkön túl elsősorban l. Ron Hubbard
Rettegés ésglencookFekete Sereg-ciklusát
vizsgálja,közbenpedigújratudatosul,

hogyaperemműfajokműfajitisztaságaide-
iglenesillúzió,hiszenennekapopulárisiro-
dalomnaképpenakötöttségektőlvalómeg-
szabadulásban,akülönbözőszövegtípusok
szabadösszjátékában,akontaminációref-
lektált alkalmazásában áll az erőssége.
(138.p.)

a harmadik alfejezet a Felhőatlaszt mint
regényt–davidMitchellműve–ésmintfilmet
is vizsgálja, egyik médium megoldásait a
másik viszonylatában értelmezve. amíg az
előzőhat történetetegyszersmindhatműfaji
kódot–útleírás,művészéletrajz,politikaithril-
ler, pikareszk, antiutópia és posztapokalipti-
kussci-fi–bontkiegymásbólanarratívaszint-
jén,közbenaformahagyománytisváltakoztat-
va,sszínrevívearemedializációt–azazegy
médiummásikon belüli reprezentálódását –,
addig az utóbbi a különböző cselekmény-
szálakbanegyaránt jelen lévő,demásszere-
pet kapó színészek karaktereinek egymás
mellévágásávalérzékeltetteakülönbözőszin-
tek közötti átjárás lehetőségét, mozaikszerű
építkezéssel oldva meg a könyv matrjoska-
baba-szerűszerveződését.

aharmadiknagyfejezetR.l.stevensonDr.
Jekyll és Mr. Hyde különös esete címűalkotá-
sátkortárspopkulturálisműveketolvasvaésa
természettudományok eredményeit bevonva
értékeli föla19.századegyik legjelentősebb
művévé,deéppúgyfontosismeretekkelgyara-
podhatunk általa orwell 1984-ének hatásai-
ról,ahogydanbrownésumbertoEcoregénye-
inekütköztetésévelismarkánsankörvonalaz-
zaafaktoidok–máskéntfantomismeretek–
jelentetteveszélyt.azárószakasz,A cheshire-
lecke Paolo bacogalupi A felhúzhatós lány
című regényét elemezve olyan – idővel vagy
akármármostisamijelenünketéppúgyérin-
tő–veszélyekrőlértekezik,mintazenergiavál-
ság,aglobálisfelmelegedés,afajkihalásésa
genetikai hadviselés, a műben megjelenő
poszthumánemberképésjövőtaglalásapedig
részbenmárakövetkezőnagyfejezet felveze-
tőjeként is olvasható, mely lady gaga folya-
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matos metamorfózissal jellemezhető művé-
szetérefókuszál.ablokkaművésznőtestkon-
cepciójáról, személyiség-falfogásáról, média-
kritikájárólésmédiamanipulációstechnikáiról
éppúgyértekezik,ahogyszóbakerülnekakar-
rierépítési stratégiák – ezen a vonalon
Madonnatérvisszatöbbszörelőzménykéntés
párhuzamkéntegyaránt–,ahírnévadtalehe-
tőségek humánusan helyes kihasználása, a
show-kszerveződése,adivatésaperforman-
ce-művészetis.Eztkövetőengagairodalomra
gyakorolt hatásával foglalkozik a szerző,
magyarvonalonéppúgy–brandonHackett:Az
ember könyve –, mint angolszász fronton –
Jameslecesne:Trevor. utóbbifőhőseegyfia-
tal meleg fiú, aki nap mint nap kénytelen
szembesülni környezetehomofób támadásai-
val, s a gagai nyitottság és tolerancia jelenti
számáraazelsőrendűtámaszt.

azötödiknagyfejezetelső szövegeH.R.
gigerhumánanatómia,műszakiszerkezetek,
deviáns szexualitás, erőszakéshalál konta-
minációjából felépülőművészetére koncent-
rál, s bár mindenekelőtt az evidens Alien-
sorozatottartjafókuszban,azalkotóhatását
azonbangagánál iskimutatja.Eztkövetően
alternatív evolúciós forgatókönyveket
kapunk,egyrésztaziméntemlítettszériaide-
genjeire,másrésztaPitch Black – 22 évente
sötétség rémeirenézvést,végigamiállatvi-
lágunk ismert és kevésbé ismert sajátossá-
gaithasználvakiindulásialapként.aszakasz
zárásaminden idők legismertebb sci-fijét, a
Star Wars-szériátjárjakörül,asikerekulcsá-
raéppúgyrákérdezve,ahogyazűroperákfizi-
kaiésbiológiai tényekhezfűződőviszonyára
is. az utolsó nagyfejezet két monográfia,
sánta szilárd Mesterséges horizontok és
némethzoltánA posztmodern magyar iroda-
lom hármas stratégiája felvetéseitkommen-
tálja, árnyalja, s mindenekelőtt tágítja
tovább,éppúgykijelölveaspekulatívfikcióés
a populáris irodalom potenciális helyét a
posztmodernben, ahogy a kérdéskör hazai
recepciójánakújabbirányaitis.

a mainstream szemléletet felváltó slip-
streamlátásmódnakköszönhetőenugyanis
azélvonalbeliegyetemekenakultúraokta-
tásaazélőésnépszerű irodalom feltérké-

pezésével társul, s a klasszikus kánonok
értékőrzésére berendezkedett tanszékek
utóvédharcaezzelszembenelevekudarcra
vanítélve.(275.p.)

a tények. a tények tehát megszólaltattak, a
bizonyítékokpedigegyváltozékonyságábanis
tökéletesmintázatotrajzoltakki.azügyvéd,H.
nagy Péter befejezi az utolsó mondatot, az
azonbanmégsokáigvisszhangzika tárgyaló-
ban. és a szemek, a mosolygó vádlotté, az
izzadó ügyészé éppúgy a döntéshozóra irá-
nyulnak.Hallgatjuk!

Baka L. Patrik

Péntek János (szerk.): amoldvaimagyar táj-
nyelv szótára i/1. (2016), i/2. (2017), ii.
(2018).Kolozsvár,ErdélyiMúzeum-Egyesület,
523p.,529p.,375p.

igennagyéstiszteletreméltóhagyományokkal
rendelkezik a romániai magyar nyelvjárások
kutatása,tanulmányozása.asokjeleskutató
és műve közül elegendő talán csak Horger
antalelsőmagyarnyelvföldrajzimunkájára(a
keleti székelység nyelvjárási térképe.MNy. i,
446–54. p. + 1 térképmelléklet), yrjö Wich-
mann északi csángó szótárára (Wörterbuch
des ungarischen moldauer Nordcsángó- und
des Hétfaluer Csángódialektes nebst gram-
matikalischen Aufzeichnungen und Texten aus
dem Nordcsángódialekt. Helsinki, 1936),
csűry bálint szótárára (Szamosháti Szótár.
budapest,1935−36),valamintszabóT.attila,
gálffyMózesésMártongyulakorszerűszem-
léletű és módszerű nyelvföldrajzi gyűjtésére
(Huszonöt lap „Kolozsvár és környéke népnyel-
vi térképé”-ből. Kolozsvár, 1944) emlékeztet-
ni.Ezekazeredményekazonbanelmaradtak
az Európa-szerte folyó nyelvföldrajzi kutatá-
soktól.Eztahiányosságot fölismerveMárton
gyulaakövetkezőketírja:„…az1944.augusz-
tus 23-a után kialakult kedvezőbb körülmé-
nyekköztarratörekedtünk,hogy–nyilvánva-
lóanszervesenbeilleszkedvearomániainyelv-
tudományi törekvésekbe − erőnket a fenti
[nyelvjáráskutatás−magyarázattőlemcs.n.
l.] kutatási területekre összpontosítsuk, évti-
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zedekigtartó,tervszerűmunkávalbehozzuka
lemaradást, felcsatlakozzunk módszertani
szempontbólésazelérteredményekmennyi-
sége szempontjából egyaránt a dialektológia
korszerűigényeihez,színvonalához.Elsőrendű
feladatunknak a romániai magyar nyelvjárá-
soknyelvföldrajzifelvételezéséttekintettük,de
ugyanakkorcélultűztükmagunkeléanyelvjá-
rásiszókincsrendszeresgyűjtésétésanyelvjá-
rásokmonografikusleírásátis.”(Márton1969.
a romániai magyar nyelvjáráskutatás egy
negyedszázada.NyIrK.Xiii,206.p.).

Mi valósult meg a tervekből? 1949 és
1962 között főként szabó T. attila, gálffy
Mózes és Márton gyula részvételével 1370
adatottartalmazókérdőívvelfolytaterepmun-
ka a moldvai csángók között. az atlasz két
kötetben csak a rendszerváltás után
Magyarországon jelenhetett meg. (gálffy
Mózes–Mártongyula–szabóT.attila [szerk.]:
A moldvai csángó nyelvjárás atlasza I–II.
MnyTK. 193. szám. budapest, 1991). a har-
madik kötet (gálffy Mózes–Márton gyula A
moldvai csángó nyelvjárás atlasza III.)kézirat,
melyalapjánelkészültazinformatizáltváltozat
http://geolingua.elte.hu/index_hu.html
(letöltve: 2018.május 12.). a kötet anyagát
alkotócímszavakjegyzékétidekattintvalehet
megtekinteni. (bodócsanád és Eris Elvira: a
Mcsnya.iii.köteténektérképlapjaihttp://geo-
lingua.elte.hu/projects/mcsnya3cimszok.pdf
[letöltve: 2018. május 12.]) a moldvai és a
Fekete-Körös völgyi gyűjtés tapasztalataival
gazdagodva gálffy Mózes és Márton gyula
1954-ben megkezdte a székely nyelvjárás
tanulmányozását, majd pedig a tervezett
atlaszanyagánakgyűjtését.gálffyésMárton
438kérdésbőlálló,összesen724címszóttar-
talmazó kérdőívet állított össze. a kérdések
51%-a hangtani, 15%-a morfológiai, 34%-a
pediglexikaijellegű(Márton1969,208.p.).a
gyűjtés14évigtartott,sakérdőívetKovászna
ésHargitamegyemindenegyesszékelylakos-
ságú településén (310) kikérdezték. szé-
kelyföldteljeskutatópont-hálózatúatlaszának
az elkészítését tervezték. 1968-ig megszer-
kesztettékcsíkésgyergyóatlaszát,1969-ben
befejezték a háromszéki és 1972 végéig az
udvarhelyszéki atlaszt. a gyűjtésben gálffy
Mózesen és Márton gyulán kívül részt vett

baloghdezső,Murádinlászló,szabózoltán,
TeiszlerPál,vámszerMártaésvöőistván.

atanszékiarchívumbanlévőkéziratostér-
képekkiadásávalkapcsolatban–afentemlí-
tettmoldvainésaszékelynyelvföldrajziszótá-
ron (sznysz. 1987) kívül − igazán lényeges
előrelépés az ezredfordulóig nem történt.
Megjegyzendőazonban,hogyezaszótárkény-
szerszülteátmeneti jellegűműfajtképvisela
tájszótárésanyelvatlaszközött.Hozzávetőleg
300fogalomnyelvjárásimegnevezéseittartal-
mazza,morfológiaiésfonetikaicélúszócikke-
ket nem közöl. a szerkesztők úgy állították
összea szótárt, hogya szóanyagból jellegze-
tesalaktaniéshangtanisajátosságokismeg-
mutatkozzanak(gálffyésMárton1987,8.p.).

azezredfordulóótaismétreneszánszátéli
amoldvaimagyarokköztinéprajzi,nyelvészeti
ésegyébirányúkutatás.gondoljunkittpéldá-
ul,bodócsanád,HeltaiJános,Keszegvilmos,
Péntek János, Pozsony Ferenc, Tánczos
vilmosésmásokmunkásságára.

Egycsángószótármegvalósításánakterve
már régóta foglalkoztattaakolozsvárinyelvé-
szeti iskola munkatársait. Először yrjö
Wichmannfinnnyelvészvégzett1906−1907-
ben rendszeres szókincsgyűjtést az északi
csángók között szabófalván. a fentebb emlí-
tett szótára halála után, 1936-ban Helsin-
kiben jelentmeg. a szótárat csűry bálint és
Kannistoartturiszerkesztette.1928és1931
közöttcsűryfolytattaWichmannszókincsgyűj-
tőmunkáját a déli csángó terület központjá-
ban, bogdánfalván. az összegyűjtött anyag
szótárrászerkesztéseagyűjtő1941-benbekö-
vetkezetthalálamiattnemvalósulhatottmeg,
sőt a már megírt részek a cédulaanyaggal
együtt 1944 őszén debrecenben háborús
körülményekközöttmegsemmisültek.amold-
vaimagyar nyelvjárásterület tájszavait feldol-
gozószótárelkészítéseévtizedekenkeresztül
csaktervmaradt.Mártongyulamegszerkesz-
tetteéskiadtaamoldvaimagyarnyelvromán
elemeinek szótárát, mely A moldvai csángó
nyelvjárás román kölcsönszavai címmeljelent
megbudapesten1969-ben(adattárirésznél-
kül: nyelvtudományi értekezések 66., aka-
démiaiKiadó),majd1972-benbukarestbena
Kriterion Könyvkiadónál adattárral együtt.
ugyanő a halála előtti hónapokban elkezdte

162 könyvek



szerkeszteniacsángószótárt,többmint100
szócikkkéziratakerültelő.gálffyMózesugyan
foglalkozott a tanszéki archívumban lévő
agyag szótárrá formálásával, de tervének
megvalósítását1988-banbekövetkezetthalá-
lamegakadályozta.afiókokbanheverőcédu-
lákmég továbbimásfél évtizedig szinte érin-
tetlenülvártakjobbsorsukra,mígnemPéntek
János irányításával a kolozsvári Magyar
nyelvészeti TanszékésaMagyarnéprajzi és
antropológiai Tanszéknéhány oktatója a két-
ezres évek elején megkezdte az archívum
kiegészítéséta régebbiésazújabbközlemé-
nyek feldolgozásával. A moldvai magyar táj-
nyelv szótárának(MMTnysz.)szerkesztése–a
munkatársak körének folyamatos szűkülése
következtében – a munkálatok irányítójára
maradt.

az igen vázlatos tudománytörténeti előz-
ményekutánnézzük,milyencélvezetteaszer-
kesztőtamoldvaitájszótárelkészítésében,mi
amű tudományos jelentősége, hol a helye a
magyardialektológiában.„acél[…]egyolyan,
lexikonszerűszótármegalkotása,amelya20.
századikutatásokatösszegezveegységbenés
lehetőleg amaga táji tagoltságábanmutatja
beamoldvaimagyaroknyelvétéskultúráját.
Elvilegazokhozamagyartájnyelviszótárakhoz
igazodik,amelyekazadotttájirégióviszonylag
teljes lexikai és frazeológiai, részben tulaj-
donnévianyagáttartalmazzák(mintamilyena
szamosháti szótár és a szegedi szótár).”
(PéntekJános:amoldvaimagyarnyelvszótár
– elvek és problémák. in Kiss Jenő (szerk.):
Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók
körében. budapest, Magyar nyelvtudományi
Társaság,2004,185.p.)

a szótár anyagának időbeli kerete a 20.
század.aszázadelsőfelébőlA moldvai csán-
gó nyelvjárás atlaszánakatanszékiarchívum-
banlévőkérdőívesadatai,Mártongyulautóla-
gos gyűjtései, a századmásodik feléből töb-
bek között a Magyar néprajzi atlasz I−IX.
(szerk. barabás Jenő, 1987−1992), A romá-
niai magyar nyelvjárások atlasza I−XI. (anya-
gát gyűjtötte, és a kéziratot összeállította
Murádin lászló, szerk. Juhász dezső
1995−2011),aMoldvai csángó népművészet
(dr. Kós Károly–szentimrei Judit–dr. nagy
Jenő,1981)néprajziadatai,HalászPéterköz-

leményeibőlfőkéntazállattartásésaszántó-
földi növénytermesztés szókincse, továbbá
gazdaKlára,PozsonyFerenc,Tánczosvilmos
ésmásokgyűjtéseineklexikálisadataiadjáka
szótári korpuszt. a térbeli keret a romániai
Moldvának az a területe, ahol a magyarul
beszélő, korábban csángónak nevezett nép-
csoport évszázadok óta él, lélekszáma azon-
ban egyre csökken. Erősen szórványosodott,
tipológiailagés földrajzilag is (Kárpát-meden-
ceimagyarnyelvterületenkívüli)külsőnyelvjá-
rássziget. Ennek következtében tájnyelve, a
beszélők nyelvhasználata a gyorsan változó
nyelvi folyamatok különböző fokát mutatják.
„Ebben a heterogenitásban nem lehet meg-
vonniahelyinyelvváltozatokésaközmagyar
határát,sőtnéhaamagyarésarománnyelv
határát sem” – állapítja meg Péntek János
(MMTnysz. 7). Emiatt tért el a szerkesztő a
szokásoslexikográfiaimintáktól.Egyrésztfon-
tos szerepet szánabelsőutalásoknak,más-
részt pedig az alapkorpusztmagában foglaló
elsőkétkötetetkiegészítiaharmadik,aköz-
magyar – moldvai magyar résszel. Ebben a
kötetben minden címszó közmagyar szó,
vagyisolyan,amelyetamagyarnyelvűbeszélő
ismer.Ezencímszókalákerültekbeamoldvai
magyartájnyelvnekazelsőkétkötetbenszótá-
rozott lexémái, szókapcsolatai, frazémái.
Ezáltalaharmadikkötetazelsőkettőnekfoga-
lomtára és egyszersmind szómutatója is.
Természetesen szép számmal előfordulnaka
közmagyar beszélők számára kevésbé vagy
egyáltalánnemismertfogalmakatmegnevező
szavak is. Péntek János ezeket a szavakat
abba a fogalomkörbe illesztette, amelynek
közismert szó jelöli a fölérendelt fogalmát.
olyan szavakra gondoljunk, mint például a
szekérrel, a szövőszékkel a halászattal stb.
kapcsolatosfogalmakmegnevezései.aszócik-
kekben tipográfiailag világosan elkülönülnek
egymástólaközmagyarésamoldvaimagyar
lexikaiegységek.Ezakötetazegyesjelentés-
ekhez kapcsolódó moldvai megnevezéseken
túl kiváló minőségű illusztrációkat (ábrákat,
fényképeket)istartalmaz.

az eddigi regionális tájszótárak egy-egy
település vagy egy-egy jól körülhatárolható,
nyelvhasználatiszempontbóljórésztegységes
terület szókincsét mutatták be. a moldvai
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magyartájnyelvszótáraazelső,amelyidőben
és jellegében is rétegzett nyelvhasználatú
régiólexikálisadataitdolgozzaföl.

aháromkötetesszótártkézbevévemind-
jártfölmerülakérdés,hogyaszótárcímében
miért a moldvai, miért nem a hagyományos
csángó jelzőszerepel?

aszerző2014-benmegjelenttanulmányá-
ban – éppen e szótárszerkesztési munkája
nyománszerzettismereteirehivatkozva–fejti
kielméletétamoldvaimagyarokcsángó elve-
zésével kapcsolatban. érdemes kissé hosz-
szabbanidézniazindoklásból:„…acsángó szó
e redetének  mego ldása  a  csáng  a .
185. térképlapjánvan: acsinál ésacsán
földrajzi megoszlása teljesen egybeesik az
általános,székelyésmezőségimegoszlással.
EzzelegybehangzókaRMnya.3263.térképé-
nekmoldvaiadatai:acsinál igeaszékelyben
ésamoldvaiszékely(es)részében,Pusztinán,
diószegen: csinál, a moldvai nem-székelyes
pontjain:szabófalván,bogdánfalván:csán (és
csakitt!).Tehátamoldvaiszékelyekazttalál-
hatták,azttaláltákelsődlegesenfeltűnőneka
másik csoport beszédmódjában, nyelvük
hangzásában,hogyőkacsinál szótcsán vál -
tozatában használták.  azaz a csángó-
kat azért nevezték (csúfolták) csángó-nak,
mert leggyakor ibb szavukat – tőlük és
másmagyarcsoportoktóleltérően–nem csi-
nál, hanem csán alakban használták,
i lyenér telemben folyamatosancsánogtak”
(Péntek János: a moldvai magyarokról és a
csángó elnevezésről, Magyar Nyelv, 110/4,
412. p.). Ezt az elgondolást támogatják a
hangutánzó szavaink igei alakjai: hebeg/
habog, dadog, makog, morog stb.Hangalaki-
lag azonos acsánog-gal a fölépítésük, jelen-
téstani tekintetben pedig az emberi beszéd
jellegzetességétérzékeltetik:hebegő/habogó,
dadogó, makogó, morgó stb.(uo.414.p.).

aszótárkeletkezéstörténetéreéselőzmé-
nyeire utaló személyes hangú Előszó után a
mű használatára vonatkozó információkkal
háromnyelven(magyarul,románulésangolul)
ismerkedhetünkmeg.Tájékoztataszerkesztő
aszótárjellegéről,anyagánakidőbeliéstérbe-
li kereteiről, a címszavak megadásával kap-
csolatos problémákról, a szócikkek szerkeze-
térőlésarövidítésekről.Különlistábansorolja

fölaszótárbanhasználtrövidítésekbetűrend-
jében,magyarésrománnévvelatelepülések
nevét,továbbáahivatkozottésegyébforráso-
kat, szakirodalmakat. amoldvaimagyar tele-
pülésnevek jegyzéke hiánypótló névjegyzék,
ugyanis ez az első standardizált moldvai
magyar település-névlista. a betűrendben
közöltönállóésutalószócikkekutánazelső
részkétkötetétazalkalmilaghasználtromán
szavakjegyzékezárja.

a szótár jellegét, anyagának forrásait
korábban már érintettük, a címszóválasztási
nehézségekről és a szócikkek fölépítéséről
mindenképpenszólnikell.a tájszótárakszer-
kesztői címszóként az alaki és a jelentésbeli
tájszókesetébenáltalábanaköznyelviformát
adjákmeg.avalóditájszókesetébenacímszó
megválasztása összetettebb feladat. Figye-
lembeveszikazÚj magyar tájszótár ésregio-
nális tájszótárak hagyományait, valamint az
etimológiaiszótárakeljárását.azolyantájszók
esetében, amelyeket az előbbi források nem
tartalmaznak – a magyar hangrendszer és
helyesírástörvényeitszemelőtttartva,aválto-
zatokelterjedtségéreistekintettel–,egyedileg
határozzákmegacímszót.amoldvaimagyar
tájnyelv szótára címszavainak kiválasztása a
szókincs nagyfokú heterogenitása miatt sok-
szor egyedi mérlegelést kívánt. „Ezért olyan
szavak, szóalakok is címszóként szerepelnek
– írja Péntek János−, amelyekneka lexéma
volta inkábbcsakamoldvaibannyilvánvaló.”
(MMTnysz. 8). Pl. akkorábul ’akkortól’, ëgye-
bül ’másként’ kertël(i) ’elkerít, kerítést fon’,
mitőte ’amióta’, nyulkácsol ’mutat vkire/
vmire’,sëtétdél ’észak’,világodik ’virrad’stb.
a címszónak a köznyelvitől való eltérése a
hangalakban is megmutatkozik. Pl. aranygy
’arany’, bihaly ’bivaly’, csitkó ’csikó’, gyüker
’gyökér’,magyaró(fa)’mogyoró(fa)’,ozsonya’a
du. 4 táján való étkezés’,’uzsonna’, tëszën
’tesz’, üsmeri ’ismeri’, zërëg ’zörög’ stb.
Kisebb számban tulajdonnevek (személyne-
vek, kicsinyítő és becéző formájú keresztne-
vek,helynevek, településnevek) isbekerültek
aszótárba.

aszócikkekfölépítésétmeghatározóalap-
elvazvolt,hogyaszótárnecsakanyelvjárás-
kutatókigényeitelégítseki,hanemazérdeklő-
dők szélesebb köre számára is áttekinthető,
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világos legyen. a címszóhoz tartozó adatok
nagyolt fonetikai lejegyzésbenkerültekaszó-
cikkbe.Ennekkövetkeztébena szótárponto-
sabb fonetikai elemzésre nem alkalmas. a
címszótkövetiazegyvagytöbbhangalakivál-
tozatésezeklokalizálása.alokalizáláskétfé-
leképpentörténik:általánosan,valaminttele-
pülés nevének rövidített formájával. az (ált.)
rövidítés a szó, az alakváltozat földrajzi és
tipológiai megoszlástól független előfordulá-
sátjelöli.a(sz)aszékelyesrégiótéstípust,a
(mez)amezőségitjelzi.Mindezekutánaszó-
faji besorolást, majd pedig a jelentésrovatot
találjuk.Magyar,románésangolnyelvenadja
meg a szerkesztő a címszó jelentését.
Többjelentésű szavak szócikkében kövéren
szedettarabszámmalválasztjaelegymástóla
jelentéseket. a jelentések sorrendjét az ada-
tok gyakorisági sorrendje határozta meg. az
egyes jelentéseket a hozzájuk tartozó, lokali-
zált példamondatok (hiedelem-, folklór- és
szakrális szövegrészletek), esetlegmondattö-
redékek teszik szemléletessé. a szócikkek
továbbirészébengyakorítóigealakok,kicsinyí-
tőképzősszármazékokállnak−haszükséges
−értelmezéssel,példamondattal.aszócikkek-
be bekerültek még fajokra, részfogalmakra
utalójelzősszerkezetek,frazeológiaiegységek
(köszönések, szitkozódások, szólások, köz-
mondások,meseifordulatok),valamintközné-
vieleműhelynevek is.a szerkesztőaszócik-
ken belül több helyen ráirányítja a figyelmet
egy-egynyelviadatnéprajzivonatkozásárais.

PéntekJánosazElőszóbanarraemlékez-
tet,hogymennyiregazdag,heterogénésprob-
lematikusamoldvaitájnyelvszókincse.Emiatt
bizonyoskompromisszumokmellettazencik-
lopédikusszándékotiskorlátoznikényszerült,
nem feladva amű tudományos forrásértékét
(5.p.).

az általános bemutató után lapozzunk
bele a kötetekbe! válasszunk ki néhány szó-
cikket!asokszorarchaikusnyelviadatokmel-
lettmegismerhetjükamoldvaimagyarbeszé-
lők hiedelemvilágát, népköltészetét, nyelvi
leleményességét, tárgyi kultúráját,bölcsessé-
gét,humorátis.igengazdagnyelvi-nyelvjárási
és néprajzi kép tárul föl a szócikkekből.
Moldvai magyar nyelvi-nyelvjárási jellemzők
közül elsőként a köznyelvtől eltérő, a helyi

használatottükrözőtájnyelvicímszókésalak-
változataik tűnnek föl. Korábbanmár láthat-
tunkrájukpéldákat.Morfológiaiszempontból
jellemzőamoldvaimagyarnyelvreagyakorító,
akicsinyítő-becézőszármazékok,valamintaz
iktelen igék ikes használata. vegyünk sorra
mindegyikrenéhánypéldát.gyakorítóigekép-
zőben igen gazdag ez a tájnyelv. álljon itt
mutatóbanéhányszármazék.acsap(ja) cím-
szóban csabbod: archaikus imában (…vas
ostorval csabbodtak…), az ’eső hull, szemer-
kél’ jelentésű csëpëg címszóban csëpëgget,
sepeng, csepiérkel, sepëngél, csëpërëg, csë-
përész,adöf(i)címszóbandöföd, döfdös népi
imában („Vasz készeikvel döfdösszenek!”),
döfkölődik, a havaz(ik) címszóban havazgat,
havazgál, havizgál, havazkál adatokatésalak-
változataikattaláljuk.a7sz-esésv-sváltozatú
ige közül az ëszik, iszik, tëszën, vësz(ën),
visz(ën) gyakorítóképzős származékai régi,
archaikus képzőt őriztek meg: ëllëget;
illogat(ik) (Illogat, nem iszik ëgy huzamba.),
ivagat; telleget; vëllëget, veweget; villeget,
viweget. Különösen színes kicsinyítő-becéző
képzőkben a moldvai nyelvjárás. Főnévhez,
melléknévhez, számnévhez, határozószóhoz
egyarántkapcsolódnakakicsinyítőképzők.az
embërszócikkbőlmegtudjuk,hogyaz ember-
ecske három jelentésben is használatos. 1.
becézőfunkcióban,2.’kisfiú’(Van egy embe -
recske iskolába.), 3. ’fiatal házas’ (Mikor /a
legény/megházasodik, asz mongyák, embe -
rëcske.). nemcsakképzővel fejezikkiakicsi-
nyítést, hanem szerkezetes formában is: fa,
ing, tyúk stb. szócikkekben. Fa: facska, facs-
kacska; kicsike fa, kiske fa, kicsi facska. itt
megjegyzésbenolvashatjuk,hogy„akicsinyítő
származék’forgács’, ’ösztöke’,vmint ’motolla
ága’, ’szövőszék része’ jelentésben is!”hasz-
nálatos.ing:ingëcske, ingeske; kicsi ing, kicsi
ingecske, kicsid ing, kicsike ing, kicsid ingëcs-
ke, kicsike ingëcske.Tyúk: tyukocska, tyukas-
ka, kicsi tyukocska, kicsike tyukocska, kicsid
tyuk, küsszeb tyuk. ugyanitt egy népi imából
valórészletrávilágítamoldvaimagyarokvallá-
soslelkületéreis:„Máracska, tartsa meg mar-
hacskáinkot,/ juhocskáinkot,/ disznyócskáin-
kot,/ tyukocskáinkot,/ mindenféle majorsá-
gecskáinkot!” Melléknévitőhöziskapcsolódik
kicsinyítő képző. vékony: vékonka, vékanka;
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vékonyabbacska. (Csálom meg vékonkának (=
hígan, a levest). számnév is lehet alapszó.
Több: többecske, többëske, többëcke
(Közepessz embër, ameliknek többëcke /föld-
je/van.).Határozószóisfölveszkicsinyítőkép-
zőt. Hátra: hátrébbacska ’ kicsit hátrább’
(Nálunk ës a kicsikék hátrébbacska ülnek.)
Későn:későskén, későbbecskén, későcskéb-
ben, küszücskénn ’kicsitkésőbb’.(Odamentek
későcskébben, hogy mi esett, de nem láttak
semmit.) Messze: messzecske, messzecke,
messzecskébb ’jócskán messze’. soküdeje:
soküdejecske, sokacska üdő ’régóta’.
(Sokacska üdőt ült.) akeresztnevekbecézett
változatainak és alakváltozatainak gazdagsá-
gát két névhez kapcsolódva mutatjuk be.
anna:Annacska, Annaska, Ánáska, Annëcska,
Annëska, Annuska, Anuska, Annuszka,
Anuszka, Annuca, Aniska, Ani, Áni, Annika,
Anika, Ánika, Anyika, Anikacska, Anikó, Aniko,
Anica, Ánica, Anyica, Annicska, Anniska,
Anicska, Ániska, Anikócska, Anikacska,
Anikuca, Anisóra, Annuca, Anuca, Ánuca,
Ánuciká, Annuka, Anuka, Nica, Nicca, Nici,
Nicika, Nyica, Nyicika, Nicaska, Nicácska,
Nicáska, Nicu, Nicuka, Nuca, Nina, kicsi
Annacska, Küsanna, Küsannacska. a férfine-
vekközt isakadbecézettalakbanhasonlóan
bővelkedő. györgy:Györ, Györike, Győröcske,
Györgyi, Györgyike, Győrgyike, Györgyika,
Györgyöcske, Györgyöske, Györgyöcke,
Györgyëcske, Györgyëcska, Györgyiske,
Györike, Györgyicske, Györgyicska, Görgiske,
Görgicca, Dzsördzsike, Dzsördzsöske, Gyuri,
Gyurika, Gyurka, Gyurkacska, Gyurkëcska,
Gyurkicska, kicsi György, kicsi Dzsördzsike,
kicsi Györgyike. Jellemző az iktelen igék ikes
használata.bír(ik):Zembër hogy birik, ugy ilik.
’azemberúgyél,ahogytud’.lesül(ik):Lesülik
a gyerek. Mulat(ik): Mulatik, mikor iszik.
örvend(ik): …örvendik a gyermek, hogy az
édesannya megy hëzzá. Termik: Ullyan búza
termik!

sajátosnyelvivilágképettükröznekakét-
vagytöbbtagúigeikifejezések(Kif.),ajórészt
fajokra,fajtákra,részfogalmakrautalójelzős
szószerkezetek(sz.),atágabbanértelmezett
frazeológiaiegységek(Fr.)aszólások,aköz-
mondások, a köszönések, a jókívánságok
stb.Mutatóbanálljonittmindegyikkategóriá-

ból néhány szemléletes példa. Kifejezések.
borjú: bőgi a bornyát ’bőg a borja után’ (a
tehén),csokor:csokorba lenni ’együttlenni’.
(Hazaértünk mind immá, csokorba vagyunk,
s fogunk falatozni.), Pohár: béköszöni a
pohárt ’pohárköszöntőt mond’. (Mikor elkö-
szöni a pohárt, monygyák: békét kérik, egés-
ségët.), ül: ëgy falba ül ’egy házban lakik’.
(Ëgy falba ültünk, ëgy fedél alatt.), vësz(ën):
asszonyt vesz ’megnősül’.(Te még véssz egy
aszonyt?). szószerkezetek. Embër: felejténk
embër ’feledékeny’. (Felejténk embër, kurta
zesze.), Fazak: fazak galuskának, galuskás
fazék ’töltött káposztás fazék’, soküdeje:
szűkidejebb ennek elütte ’sokkalennekelőt-
te’ (Dor szűkidejebb ennek elütte vágtak
nádat …), szita:gyakor szita ’sűrű szita’. (A
lányát elküldte a szomszéd faluba gyakor szi-
tát kérni kölcsön.), Tekenő:rengető tekenyő,
rëngő tekenyü ’bölcső’,vonat:sërény vonat ’
sebesvonat’. Frazeológiai egységek. szólás:
bor:Idd e bort, sze rugd e port! ’felejtsdela
gondokat!’,Pénz:Düssz /=gyűjts/feijér pén-
zet fekete napaknak!, szél:A szélnek a lika
kidugult (’fúj a szél’). szóláshasonlat: ver(i):
Addig sirtam, hogy árkot vert az orcámon a
könnyü., száj(a):Úgy beszéltem, harangozott
a szájicskám /ti. szépen, kellemesen/.,
szeret(i):Úgy szeretlek, mind a mézes kalá-
csot… Közmondás:csara:Csora (’varjú’)cso-
rának nem vájja ki a szemit.,Reggel:Ki felkel
régvel, messzebb iér., ver(i): Verd e vasat,
meddig lesz veress! Találós kérdés.
csinál(ja):Mics csinyál a nyúl, mikor betőti a
második esztëndejét? Menyëm belé a har-
madik esztëndőbe., szeker: Vadzs négy
lányom, ikresszek, híjják mind i neven, eggyik
a mászikát örökki kergetődnek, sze eccer
szem ura, hagy utuliérőgyenek. (Szekernek e
kerekei.), ugat(ja): Mi jő bé e faluba, s e
kusák nem ōgassák? (Köd). Egyéb frazeoló-
giai egységek (jókívánságok, köszönések,
köszöntések,kínálásifordulatok,fatikusszó-
lásokstb.).isten:Isten segiccse meg magikat
a jóhozz, s a rosztól őröjze meg!, Egészség:
Egísségët, csak béjöttem, haltam, beszél-
nek.,Használ(ja):Használylyátak ez ebédet!,
Kenyér:Kener ne fogyond el szoha asztalrúl.,
Mise:Misére jártál? (fatikusszólástemplom-
ból való kijövetkor)., Mën(ën): Há mentëk?,
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Mene getnek?, Menjen békével!, csinál(ja):Mit
csán? (szólástalálkozáskor).

azelőbbilexikaielemekközéépülnekbe
a néprajzi adalékok, melyek a szótár igazi
enciklopédikus jellegét adják. a szócikkek-
bennr.rövidítésselirányítjarájukafigyelmet
aszerkesztő.Munkafolyamatokat,hiedelme-
ket, ráolvasásokat, népi imádságokat, nép-
szokásokat, népi magyarázatokat őriznek
meg ezek a színes adalékok. Kolc:
Megszirisszük /= megsodorjuk, megfonjuk/
sziritüvel /orsóvalagyapjút/,fëlvesszük asz-
tal koccán /=sarkán/, megbujillyuk /=meg-
festjük/. ,Putina:Felköti hátára putyinát /=
köpülőt/ a tejvel, hogy míg végzi többi mun-
kát, míg járkál, verődik a hátán a vaj ki.,
vacsog: A pokolban azt mondják, hogy a
kígyók rágják az embereket, a hétfejű sár-
kány belécsapkolódik, s szívják, s az ember-
ek sivákolnak, vácognak., lát(ja):Erdő látta,
mező látta, embër látta, megigizte, ullyan
tisztán maraggyon a feje az igizettül
Piéterkének, mind ez annya szülte e világra,
szép Szüz Mária látta, sz meggyovissza! /=
meggyógyítsa/.,dühüs:Menj el ki a Kárvári
hegyre,/ a te áldott szent fijadot,/ dárdával
döfödik az áldott szent szüvit./ vas kescsük-
vel csabbodják az áldott szent orcáját,/ az ők
dühüd nyálikval töpdösik!, Újesztendő: Újév
reggelin: mert az úgy vót, hogy Szilveszter
estéjén szántottak, újév reggelén tettek
búzát a zsebükbe, kukoricát, napraforgót,
esszekeverték, és elindultak azokba a házak-
ba, ahol jártak este köszönteni. Bementek az
ajtón, kivették a zsebükből a magot, s hintet-
ték a házban. Adjon Isten bő bort, bő búzát,
barackot, hosszú farkú malacot, sok kol-
bászt, pálinkát! Akkor a gazda elment, hozott
bort, pálinkát, hozott kalácsot, tiszta kenyér
tésztából vót csinálva, hozott egy kalácsot
nekijek, máshol még pénzt is adtak nekijek.,
Korcsma:Őt sokszor kapták meg a korcsmá-
nál, s azért van annyiszor feltéve a kalendári-
umba Szent János, van, tízszer fel van téve.

a szerkesztő gondosságát mutatja, hogy
azadatközlőknyelvhasználatimegjegyzésétis
beillesztetteaszócikkbe.ángy(a):Ha úgy akar-
ja, hogy édësebb szó lëgyen: ánygyika.,Röhög:
Udzs beszélt /ti.egymagyarországiilletőségű
személy/, én jött kacagjam. Tudzsák-e, mi a

kacagás? A röhögés! Mük udzs mondzsuk:
kacag. De Magyarországon hejába mondod
kacag, ott: röhög. Kacag, ej, nem tudzsa. De
ha mondod röhög, tudzsa. Nálunk mikor mon-
dod röhögsz, az egyféle csunya beszéd.
Nálunk ló röhög.

Tudományos és tudománytörténeti szem-
pontbólegyarántkiemelkedőalkotásszületett
Péntek János kolozsvári nyelvészprofesszor
szerkesztésében. A moldvai magyar tájnyelv
szótárávalaszerkesztőakolozsvárinyelvésze-
timűhelytöbbévtizedesadósságáttörlesztet-
teazzal,hogyaz1950-esévekbenanagyelő-
dökáltal végzettmoldvai nyelvjárásgyűjtések
eredményeinekazótacédulákonlévőanyagát,
illetvemás−nyomtatottéskéziratos−forrá-
sokbólújabbankigyűjtöttlexikaiadataittöbb-
kötetes szótárrá formálta. Ez a tájszótár a
moldvai magyarok közt végzett nyelvjárási,
néprajzikutatásokeredményeitfoglaljaszinté-
zisbe.Megismerhetjükbelőleahelyimagyar-
ság nyelvi világát, román dominanciájú két-
nyelvűségétésnépikultúráját.olyanműszü-
letett,amelynemcsakgondosanszerkesztett
szócikkeivel,hanemgazdagforrásjegyzékével
istovábbikutatásokrasarkallhatja−reméljük,
sarkalljais−azifjabbnemzedékekdialektoló-
gusait,etnográfusait.Mindenki,akiamoldvai
magyarokélete,nyelveirántérdeklődik,renge-
teghasznosésérdekesinformációtmerítheta
háromkötetből.

Ez a szótár méltó folytatása a kolozsvári
korábbinagynyelvésznemzedékmunkájának.
Köszönetérteaszerkesztőnek.

Cs. Nagy Lajos

vörösFerenc:Kárpát-medenceitörténeticsa-
ládnévatlasz. dunaszerdahely–budapest–
Pozsony, Kalligram Polgári Társulás–Pesti
KalligramKft.–KalligramKft.,2017,564p.

a Kárpát-medencei történeti családnévatlasz
a Kalligram Kiadónál 2014-ben megjelent,
jelenkori családnévanyagot bemutató Kis
magyar családnévatlasznak a folytatása. a
magyarcsaládnévföldrajzikutatásokazelmúlt
években különösen vörös Ferencnek és n.
Fodor Jánosnak (l. http://www.csaladnevat-
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lasz.hu) köszönhetően váltak intenzívebbé, a
jelenkori és történeti családnévállomány tér-
beliábrázolásábanúttörőeredményekszület-
tek. vörös Ferenc szervezésében 2010 óta
évről évre megvalósul a témával összefüggő
„anyelvföldrajztólanévföldrajzig”megnevezé-
sű konferenciasorozat. a nyelvföldrajz a nyel-
vekközöttiérintkezésekkövetkezményeitésa
nyelvekenbelülitájiváltozatok,anyelvjárások
sajátosságaitisegyarántvizsgálja.anyelvföld-
rajzimódszeralkalmasanyelvekésanyelvvál-
tozatokközöttikontaktushatásoktérbelimoz-
gásának ábrázolására, segítségével diakrón
nyelvifolyamatokeredményesentárhatóakfel.
atérdimenziójaszerepetjátszikatulajdonne-
vek változásában és alakulásában is. a név-
földrajzanevektérbelimegjelenítéséneksajá-
tosságaival foglalkozik, hozzájárul a társada-
lomnyelv-ésnépiségtörténeti,kontaktológiai,
migrációsstb.kutatásaihoz.

az ismertetett könyv címe jelzi, hogy
Kárpát-medencei történeti névanyagot tartal-
maz, az 1720-as országos összeírás alapján
dolgozzafelakorabeliMagyarKirályságadó-
köteles személyeinek 176 leggyakoribb csa-
ládnevét a nyelvföldrajzi módszer segítségé-
vel.acsaládnévatlaszban452színestérkép-
lap található, amely az egyes családnevek
földrajzielterjedésétmutatja.

a könyv két nagyobb egységre bontható:
azelméletifejezetreésatérképtárra.

az előszó után elméleti jellegű bevezető
tanulmány(14–68.p.),atémáhozkapcsolódó
szakirodalom-jegyzék (69–84. p.), a felhasz-
nált adatbázisok és források felsorolása (85.
p.)következik.

azelméletirészbenamagyarcsaládnevek
kialakulásáról olvashatunk. az öröklődő csa-
ládnevekhasználataazészak-itáliaivárosálla-
mokban kezdődött a 9–10. században, s
onnan terjedt el nyugat felé először a volt
Frankbirodalomterületére,majdkelet feléa
keresztény világ egészére. Magyarországra a
14.századbanjutottel,sa15.századvégére
általánosnakmondható a családnevek hasz-
nálata.a14.és17.századközöttfokozatosan
stabilizálódottakettősnévrendszer.akétele-
műnévadás(családnév+keresztnév)kialaku-
lásaavilágiésegyházinévadássajátosegy-
ségbeolvadásátjelentette,hiszenacsaládne-

vek többnyire a spontán névadásból létrejött
ragadványnévből,akeresztnevekpedigegyhá-
zieredetűszemélynevekbőljötteklétre.a18.
században (1787-ben) ii. József adott ki egy
rendeletet,amelybenacsaládnevekhasznála-
tát kötelezővé tette. a családneveköröklődé-
sét az anyakönyvezés stabilizálta. az öröklé-
sekésegyébnyilvántartásokmiattszükséges-
sé vált, hogy egy-egy embernek egész élet-
ében azonos maradjon a neve. az öröklődő
családnévnagymértékbensegítetteaszemé-
lyek azonosítását, nemzedékről nemzedékre
biztosítottaazállandóságotacsaládokleszár-
mazásánakjelölésében.amagyarnyelvbena
névsorrendszempontjábólacsaládnév(veze-
téknév) áll az első helyen és azt követi a
keresztnév (utónév), ami azzal függ össze,
hogy amagyarban a jelzőmegelőzi a jelzett
szót: a családnév mint kijelölő jelző áll a
keresztnévmintjelzettszóelőtt(pl.Polák Pál
–MelyikPál?aPolák családhoztartozó).

vörös Ferenc a családnevek kialakulásá-
nakfolyamatánkívül foglalkozikacsaládnév-
változtatások kérdéskörével, a névjoggal,
anyakönyvekkel is. Részletesen tárgyalja az
1720-as országos összeírással kapcsolatos
névtani, társadalomtörténeti sajátosságokat.
Rámutata18.századelejiországosösszeírás
különböző tudományterületeken valóhaszno-
síthatóságára. bemutatja a családnevek tér-
belimegjelenítésévelfoglalkozóhazaiésnem-
zetközinévföldrajziszakirodalmat.betekintést
nyújtacsaládnévatlasszalösszefüggőmunká-
latokba.

aKárpát-medencei történeti családnévat-
lasz legterjedelmesebb részét a térképtár
alkotja (87–544. p.). vörös Ferenc a vizsgált
családneveket elsősorban lexikális típusok
(89–514.p.)szerinttárgyalja,deszemantikai
(515–519. p.) és morfoszemantikai (521–
544.p.)típusokatismegkülönböztet.

az egyes családnevek keletkezés-, hang-,
morfológia-,helyesírás-ésművelődéstörténe-
ténekhátterétmegvilágítószövegesmagyará-
zatokhozzájárulnakakartogramokértelmezé-
séhez.akülönbözőnévadásimotivációkalap-
ján,azonbelülacsaládnevekgyakoriságasze-
rintcsökkenősorrendbenlettekcsoportosítva
atérképlapok.akülönbözőjelenségekföldraj-
zieloszlásának ismertetéséhezkétfélekarto-
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gram készült: az egyik az 1910-esmegyebe-
osztásrarávetítve,amásika18.századeleji
településhálózat alapjánmutatjabeazadott
jelenség régiós gyakoriságát. a családnevek
regionálisgyakoriságátatérképlapokontúljó
lettvolna feltüntetnimegyékszerint táblázat-
ban is – a Kis magyar családnévatlaszhoz
hasonlóan–akönnyebbtájékozódásérdeké-
ben.

a szerző hét főbb lexikális típuson belül
ismertetiazegyescsaládnevekkeletkezéstör-
téneténekhátterét, anévváltozatokelőfordu-
lását,stérképlapokonszemléltetianévregio-
nális gyakoriságát. a vizsgált 176 családnév
közöttszerepelneklakó-vagyszármazásihely-
re utalók (pl. Árgyelán, Erdélyi, Hornyák,
Oravec, Somogyi, Szalai, Szilágyi); felmenő
hozzátartozónevéből létrejöttek (Balázs, Gál,
László, Lukács, Orbán, Pál, Simon stb.);nem-
zedékviszonyítók(Kis, Nagy);nép-ésnépcso-
portnevekből létrejöttek (Horvát, Magyar,
Német, Polyák, Rác, Tót, Török stb.);foglalko-
zást és tisztséget jelölők (Juhász, Kovács,
Molnár, Szabó, Szűcs, Takács, Varga, Wagner
stb.); társadalmi helyzetre, státuszra,
valaki(k)hez tartozásra vonatkozók (Barát,
Gróf, Herceg, Király, Nemes, Szabados stb.);
külső vagy belső tulajdonsággal összefüggők
(Fejes, Fehér, Fekete, Fodor, Sánta, Szarka,
Veres stb.). az egyes családneveket számos
alakváltozatban jegyezték le az összeírók az
1720-as összeírásban, pl. a korpuszban leg-
gyakrabbanelőfordulócsaládnévnek14válto-
zatát rögzítették: Kovács, Kovacs, Kováts,
Kouács, Kovats, Kovach, Kóvács, Kovacz,
Kowács, Kovácz, Kouacs, Kovac, Kóvacs,
Kowacs. azösszeírókacsaládneveketabban
aformájukbanjegyeztékfel,ahogyhallhatták
azokat, s az írásképváltozatok hátterében
hangtanialapú regionálismegoszlások isáll-
hatnak(pl.Szűcs ~ Szőcs, Veres ~ Vörös).

a családnévalkotás módja a morfosze-
mantikaitípusoktárgyalásakorkerülelőtérbe,
atérképlapokonaz-i helynévképzős,-fi névré-
szesmagyarnevek(eképzőkbővebbleírásá-
valazelméletirészbenistalálkozhatunk,49–
58.p.);az-ics, -ová, -ský képzősszlávnevek;a
-mann névrészesnémetnevek;az-ul, -uj, -uly
morfémásrománcsaládnevekföldrajzielőfor-
dulásátfigyelhetjükmeg.anévállománybana

magyareredetűcsaládnevekmellett találunk
német, románés szlávnyelvből származókat
is,amiamagyartársadalometnikaisokszínű-
ségéről árulkodik. a családnevek az etnikai
térszerkezet, a népesség- és társadalomföld-
rajzkutatóinaknyújthatnakfogódzókatakora-
beli nyelvhatár meghúzásához. azonban „a
családnévnyelvialkataésanévgazdanyelvi-
etnikaihovatartozásanincsmindigszoroskor-
relációsviszonyban”(47.p.).

acsaládnevektérbelimegjelenítéseáltala
18.századelejinépességmozgásokról,aszlo-
vákság országrészek közötti migrációjáról, a
németajkúlakosságbetelepítéséről,aromán-
ság terjeszkedésének mértékéről is képet
kaphatunk. a „nyelvi-etnikai csoportok tagjai-
nakbe-és/vagyáttelepítése, illetveáttelepü-
lése is jelentős változásokat eredményez a
nevekföldrajzieloszlásában”(21.p.).

a térképtár után következik az elemzett
176 családnév gyakorisági mutatója (545–
547.p.),satérképekjegyzéke(548–560.p.),
amelysegítiazatlaszbanvalókeresést.

akönyvnemcsupánnyelvészettel,névtan-
nal foglalkozó szakembereknek szól, hanem
egyébszakterületek(történet-ésföldrajztudo-
mány, néprajz, szociológia, genealógia stb.)
képviselőiésacsaládnevekvilágairántérdek-
lődőolvasókishaszonnalforgathatják.

Bauko János

aleksandar Pavlović–adriana zaharijević–
gazela Pudardraško–Rigels Halili (urednici):
Figura neprijatelja. Preosmišljavanje srpsko–
albanskihodnosa.beograd,institutzafilozofi-
juidruštvenuteoriju,KPzbeton,2015,467p.

az1998–1999-eskoszovóiháborútörténete,
ill. annak számos máig ható következménye
rendkívüli módon összetettek, komoly társa-
dalmi,kulturáliséspolitikai terhet jelentenek
ajelenbenismindazérintettpolitikaielitekre,
mind a helyi közösségekre – nem utolsósor-
banpedigmélytörténetigyökerekkelbírnaka
konfliktus előzményei. Mindenképp „forró”
témáról van tehát szó, amelynek a puszta
tudományoskutatása is sokrétűkihívásokkal
szembesülhet–azezekkelvalómegbirkózás-
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ravállalkozottaközelmúltbanegyfiatal,szerb
ésalbánnemzetiségűkutatókbólállószerző-
gárda.azismertetettkiadványcíme(Az ellen-
ség alakja: a szerb–albán viszonyok újragon-
dolása)világosan jelzia tematikát,és tényle-
ges fejesugrást jelent a jelzett társadalmi
törésvonalmélyére. a projekt ötlete az egyik
szerző,MilanMiljkovićrészérőlszármazik,aki-
hezaleksandarPavlovićésRigelsHalilicsatla-
kozott,majdkapcsolathálójukmenténkialakí-
tottákarésztvevő30kutatókörét.akutatás
analitikusságamellettkimondottcéljukvoltaz
is a hét fejezetbenmegírt 24 tanulmányban,
hogyanemzetiésetnikaihatárokonátnyúlva,
azokattudományosanmegalapozottkritikával
is illetve beszéljenek a szerbiai, koszovói és
albániai társadalmakról. a kiadásért a
belgrádiEgyetemkeretébenműködőFilozófiai
ésTársadalomelméletiintézet(institutzafilo-
zofiju i društvenu teoriju), illetve a szintén
fővárosibetonegyesületközösenfelelt.

Mindenképpenmegkellemlíteni(amolyan
tudománypolitikai „érdekességként”), hogy a
szerkesztőielőszó(7–11.p.)szerintazalbán
ésaszerbkulturálisminisztériumtólsemkap-
taktámogatástaprojekthez–mígelőbbieset-
ben azt a visszajelzést kapták, hogy „nincs
ennekmég itt az ideje”, addig a szerb intéz-
ménytőlakértrészleteséstartalmaspályázati
anyag ellenére nem jutottak pénzhez.
lényegében külföldi forrásokból biztosították
a finanszírozást a svájci Fejlesztési és
Kooperációs ügynökség (sdc), valamint a
FreiburgiEgyetemnyugat-balkánikutatásokat
támogató programja (RRPP) segítségével. a
szerzők tucatnyi szerbiai, koszovói, albániai,
közép- és nyugat-európai tudományos intéz-
ménybőlérkeztek,illetvevanköztük,akinapi-
lapnál,máspedigfüggetlenkutatókéntdolgo-
zik.

azelsőnagytematikusblokkaKié a föld?
A szerb–albán ellentét kultúrájának kialakulá-
sa a 19. század végétől címetviseli(15–113.
p.). a területi vonatkozású etnicista/naciona-
lista diskurzusok történeti beágyazottságára,
hátterére és fejlődéstörténetére világít rá,
tehátmindenképpegyalapozójellegűfejezet-
telvandolgunk,amelyennekmegfelelőentar-
talmilag igencsak „tömény”. Megjegyezendő,
hogyafejezetazonbancsakaszerbképzetek-

kel foglalkozik, amit akár hiányosságként is
minősíthetünk, noha nyilvánvaló, hogy még
egy népesebb szerzőgárda sem okvetlenül
képesmindenfontostémaszálatfeldolgozni.a
szerb oldal történeti perspektívája viszont
valóban széles és tartalmas. Kezdésként
aleksandar Pavlović a „törésvonal előtti”
szerb–albán viszonyokat taglalja, pontosab-
ban azt, ahogyan egyes 18. és 19. századi
szerbgondolkodók(pl.dositejobradovićvagy
vuk Karadžić) felfedezték az albán kulturális
világot,mentesenmégazazótamegszilárdu-
ló,főlegnegatívelőjelűsztereotípiáktól.srđan
atanasovskiezutánazún.ó-szerbiaképzeté-
nek19.századimegkonstruálásávalfoglalko-
zik, útleírásokban és tudományosművekben
nyomonkövetveafejlődését.ittjólkirajzolódik
azatudománytörténeti,illetvepolitikai(!)sze-
repkör, amelyet a szerb tudományosság ját-
szottazegykoraközépkoriszerbállamhoztar-
tozóterületekszerbkéntvaló„definiálásában”
is.MilanMiljkovićszövegebehozegyújszem-
pontot, ugyanis külön-külön kitér azokra a
domináns és roppant erőfeszítésekkel érvé-
nyesített stratégiákra, amelyekkel a balkáni
háborúkidejénaszerbsajtópróbáltabizonyí-
tani a szerb oldal Koszovóra való „történeti”
jogát. ana Petrov szövegével aztán újabb –
ezúttal még provokatívabb – mélységet kap-
nakatudományosságésapolitikaösszefonó-
dásának történeti jellemzői, ugyanis nem
kevesebbet állít, mint hogy a szerb szellemi
életolyannagyságai,mintpéldáulJovancvijić,
Tihomir Đorđević és ivo andrić evolucionista,
rasszistaéskolonialistagondolatokkalfelvér-
tezve igyekeztek bizonyítani a szerb nép fel-
sőbbrendűségétabalkánon.vladanJovanović
tanulmánya végül komplex látásmóddal
mutatjabeakoszovóialbánetnikumsúlyának
csökkentésére irányuló számos 20. századi
kísérletetakülönfélejugoszlávésszerbállam-
alakulatok részéről, amelyek szerinte kulcs-
szerepet játszottak a koszovói társadalom
kohéziójánakgyengeségében.

amásodikfejezet–címeA jugoszláv kísér-
let: albán–szerb viszonyok keresztperspektí-
vában (115–173.p.)–némiképp„széttartó”,
de mégis egybecsengő áttekintéseket és
elemzéseket tartalmaz. a sort agronbajrami
nyitja, akinek köszönhetően ismét a valóban
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megkerülhetetlen sajtótörténet és -elemzés
kerülafigyelemközpontjába.Egyszerbésegy
albán napilap cikkein keresztül mutatja be,
hogya20.századkülönbözőidőpontjaibana
sajtó–nemzetiéspolitikaiideológiákmentén
–mikénttartottfentetnikaisztereotípiákataz
albánokról ahelyett, hogy tárgyilagos képet
adtak volna a társadalmi állapotokról.
Másodikként atde Hetemi valódi „metapers-
pektívából”vizsgáljaajugoszláviaialbánokon
belüli, ill. a róluk szóló külső diskurzusokat,
mégpedigazorientalizmusésabalkanizmus
elméleteinekhasznosításával–aterületivetü-
lettelisbíródiszkurzívkategóriákfontosságá-
ra derül itt fény. a Marjan ivković, Tamara
Petrović Trifunović és srđanProdanović szer-
zőhármastazelőzőszöveghezhasonlóanbizo-
nyos diskurzusok „mélye” érdekli, nevezete-
sen, hogy különösen a koszovói társadalmi
megmozdulásokra milyen módon reagált a
jugoszláv szocialista elit. a politikum sziszte-
matikusönlegitimizációjánakugyanisszerves
részevoltakülönféleelégedetlenségeknacio-
nalistaveszélyrevalóredukciója,amelynem-
csak az elégedetlen közösségek, hanem a
jugoszlávelitnacionalizációjáhozisvezetetta
80-asévekválságosidőszakára.

aharmadikszakasz–Mivel oktatjuk az új
nemzedékeket? Szerb–albán viszonyok a tan-
könyvekben (175–238.p.)–központjábanaz
oktatás áll, amely köztudottan – a sajtóhoz
hasonlóan–kulcsszerepettöltbeegy-egyálla-
mi ideológia és kultúra közvetítésében. Ez a
fejezettalánalegszervesebbenösszefüggőa
témaválasztások és -feldolgozások tekinteté-
ben. aleksandra ilić Rajković 1887 és 1987
közötttekintiátahivatalostankönyvektörté-
nelemszemléletét,amelyek lényegébengene-
rációrólgenerációramélyítettékésvariáltáka
„nemtudást”azalbánetnikumról–mégatito-
ista Jugoszláviában is az állam önlegitimáló
narratíváidomináltak.Esildalukutanulmánya
aztánazelőzőszöveggelösszhangban–ésez
azelső,méghanemtökéletesenpárhuzamos
témafeldolgozás a kötetben – az 1945 és
1948közöttialbánésjugoszlávviszonyalbá-
niaitankönyvekbenvalómegjelenésételemzi.
ahodzsaialbániaesetébenittisazállaminar-
ratívák egyeduralmáról beszélhetünk, míg a
rendszerváltásutánluku–talánkissémegle-

pőmódon–azanalitikuséskritikusgondolko-
dást serkentő tartalmak előtérbe kerüléséről
számol be. nailjeMalja-imami a koszovói és
dél-szerbiai albán nyelvű oktatás 1945 és
2015 közötti jellemzőit dolgozta fel, amely
tulajdonképpen egy fejlődési ív felrajzolását
jelentimindazonproblémákkal,amelyekkelaz
adott nemzetiségi iskolaügynek meg kellett
küzdenie.shkëlzengashiafejezetzárásaként
az1998–1999-eskoszovóiháborúfeldolgozá-
sátvesziszemügyrekoszovóiésszerbiai tan-
könyvekben.Mivelegyerőteljesenetnikaitöl-
tetűközelmúltbeli fegyvereskonfliktusról van
szó, ezért a szövegek szemszögei drasztiku-
san különböznek, noha azok a módok, aho-
gyan a saját oldalmagasztalását/áldozatisá-
gát,illetveamásikféldiszkreditálásátmegal-
kotják,soktekintetben identikusakvagyana-
logikusak.

anegyedikfejezettel–Kik a kisebbségek,
és hol vannak? A többségi Mások közötti élet
kihívásai (241–297.p.)–érünkelcsakigazán
a jelenkorig, valamint a valamilyen típusú
terepmunkán alapuló esettanulmányokig.
Mivelegyeskonkrét lokalitásokrólés jelensé-
gekrőlvanszó,ezértezarésznemtörekedhet
teljességre,nohakülönösenanéprajzi/antro-
pológiai (de akár a szociológiai) kutatásokat
jellemző „kis helyek–nagy témák” elv okán
kijelenthető, hogy kulcsfontosságú általános
jellemzőkről szerezhetünk tudomást, ami a
szerb–albán viszonyokat illeti. armanda Hisa
egy a szerb sajtót is gyakran foglalkoztató
jelenségetkutat,amelypediga2006ótameg-
levő délnyugat-szerbiai szerb férfiak és albá-
niainőkköztivegyesházasságok.Hisaolvasa-
tában az átalakulásban levő patriarchális
szempontokezekbenazesetekbenfelülírjáka
nacionalizmus/etnicitás (lényegében a társa-
dalmi realitás) által diktált feltételeket, és
mindezegyáltalánakulturálisjelentésekfigye-
lemreméltó (re)konfigurációjával jár együtt.
MarijaMandićésanasivačkiazetnopolitikai
küzdelmek albán nyelvhasználatra gyakorolt
hatásátvizsgáltákaszerbiaifővárosban,ahol
aszármazásésvallástekintetébenheterogén,
azalbánellenességetlegfeljebbcsakközvetve
tapasztaló, valamint fokozatosan asszimiláló-
dó belgrádi albánság a nyelvet csak a
magánszférábanhasználja.végül inisshkreli
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az észak-albániai shkodra (szerbül skadar)
szerb és montenegrói közösségének/kisebb-
ségénekidentitásátkutatta,amelysoránszé-
penmeglátszottakazokakihívások,amelyek-
kel egy balkáni/délnyugat-európai nemzeti-
ségnekmegkellküzdenie.aszövegbőlasaját
identitáskialakításánaknehézségeintúlkide-
rül,hogyakommunistaalbániábanmegélt80
évnyi elnyomást követően még a legutóbbi
népszámlálás idején sem voltak biztosítottak
areálisnemzetiségiképkapásánakfeltételei
– vagyis az albán állam kisebbségpolitikája
mind a mai napig nem érte el a kívánatos
európaistandardokat.

a legelső résztmintegy kiegészítendő, az
Értelmiségiek és háború: a (nem) nemzeti
igazság közvetítői (299–355.p.)címűfejezet
továbbgöngyölítiazetnikaihatárok/konfliktu-
sokésatudományosság/művészetképviselői
viszonyának témakörét. RigelsHalili az értel-
miségiekszerepétmintanemzetigondolatok
ésprogramokfőgenerálóitlátjamindkétrész-
ről.Konkrétankétolyanprogramadószöveget
tárgyal,amelyetaszerb,ill.azalbánakadémi-
ákadtakkiJugoszláviafelbomlásaidején,és
amelyeknagyonhasonlómódon,etnikai/nem-
zetiellentétekbengondolkodvavázoltákfelpl.
Koszovó kérdését. Predrag Krstić nagyon
hasonlótémátboncolgat,amelysoránaszerb
kulturális és intellektuális elit Koszovóról való
reflexióit elemzi az elmúlt harminc évben,
amelymárakét,gyakranegymássalszemben-
álló(„gnosztikus”és„kritikus”)ágrabomlottaz
átjáráslényegilehetőségenélkül.gazelaPudar
draško szövege szorosan kapcsolódik ehhez,
hiszenaztelemzi,ahogyanaszerbértelmiség
reagáltazelmúlt14évfontoskoszovóiforduló-
pontjaira. amellett, hogy Krstićhez hasonlóan
két csoportot határoz meg, rámutat arra is,
hogylegyenbármilyenálláspontúisamagyará-
zat, a „tehetetlenség” mozzanata motiválja,
amelyegybenjelziazértelmiségtársadalombeli
súlyát, valamintszerbianemzetközi jelentősé-
génekmértékétis.

a művészet, pontosabban az irodalom is
kapottegykülön részt:Megöl a túl erős szó:
írók a nemzet frontvonalain (357–403. p.).
Hogyakülönféleszellemimunkásokmennyire
és milyen módon képesek részt venni egy
konfliktus táplálásában, az az eddigiekből is

világosvolt–ezenapontonazonbanlényeges
adalékokatkaphatunkaz irodalomspecifikus
szerepéről. saša Ćirić a 2000 után szerbre
lefordított albániai és koszovói albán írók
műveiben vette szemügyre a „másik” meg-
konstruálását, egyebek között megállapítva,
hogy míg az előbbiek által írt művekben az
albán önizolációtól való félelem a domináns,
addig utóbbiaknál a 1998–1999-es háború
emlékeazelsőrangútéma.Ezésatöbbitézise
finom meglátásokkal gazdagítja nemcsak a
szerb–albán, hanem az albán–albán viszo-
nyokrólvaló ismeretet is.basricapriqiáltalá-
nosabbtémafelvetésselélt,amelysoránmind
aszerb,mindazalbán irodalombanmeglevő
kölcsönös ellenségképek uralkodása mellett
meghatároztaazokataszerzőketazirodalom-
történetben, akik megpróbáltak túllépni eze-
kenatörésvonalakon,hatásukazonbanigen-
csakkorlátozottmaradt.antonberishajvégül
az irodalmat „háborús diskurzusként” tette
elemzés tárgyává, rámutatva egyebek között
arra,hogya„másik”ellenségképénekfelrajzo-
lásához mennyire sokféle diskurzustípust
(politikai, vallási, elméleti stb.) tud átfogóan
mozgósítani az írás. Mi több, „kannibaliszti-
kusnak”nevezieztazirodalmatateljeskörű,
önmagáterősítőreferenciakeretemiatt.

Úgyismondhatnánk,hogynincskonfliktus
(mégakoszovóisem)azetnikaitörésvonalak
zónájánkívülesőegyüttműködésésabékés
egymásmellettéléspéldái,valamint felemás
kísérleteinélkül.EzekrőlvanszóaVan-e végül
együttműködés: határon átnyúló kulturális és
politikai gyakorlatok (407–465.p.)címűutol-
só fejezetben. Jelena lončar két koszovói
műemlékvédelmi,aszerbközösségépítészeti
örökségére is vonatozó törvény létrejöttét és
hatását elemzi arra a következtetésre (is)
jutva, amely gyakori anomáliája a kisebbség-
politikáknak: habár a törvényi keret elvileg
védené a nemzetiségeket, a kidolgozási és
elfogadási folyamat mélyen a szerbekkel
szembenietnicistaésdiszkriminatívalapokon
állt.anabireševaszerb–albánkülönfélekul-
turális együttműködésről szóló nyilvános, a
művészetet fő témává emelő diskurzusokat
(szám szerint négyet) vesz számba,megálla-
pítvaazokjellemzőit, illetveazokatalehetsé-
ges szerepeket, amelyet a közös alkotófolya-
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matrecepciójajátszhatazinteretnikusproblé-
mákkezelésében.utolsószerzőkéntadrijana
zaharijevićkoszovóiésszerbiaifeministamoz-
galmakszerepeitboncolgatja,rámutatvaszá-
mos,főkéntanemetnikai/nemzetiidentitásra
alapuló jellegzetességükre (nehéz kiemelni
ezek közül bármit, sőt zaharijević is inkább
kérdésekkelzárjatanulmányát).

Jóllátható,hogyakötetethaszonnalforgathat-
ja számos tudományos diszciplína művelője,
valaminthogyhamásértnem,bizonyosanaló-
giákkeresésecéljábólatágabbtérségmástár-
sadalmi/kulturális törésvonalaival foglalkozó
szakemberekisfontosadalékokralelhetneka
szövegekben. az információ- és gondolatgaz-
dagságalapjánnyugodtannevezhetjük fontos
tájékozódási alapnak a szerb–albán törésvo-
nal labirintusában való „bolyongáshoz” még
akkor is, ha az egyes témák specialistái hiá-
nyérzetüknekadnánakesetleghangot.akötet
már megjelent albán nyelven (Rigels Halili,
armanda Hysa, adriana zaharijević, aleksan-
darPavlović(ed.):Figura e armikut: ripërfytyri-
mi i marrëdhënieve shqiptaro-serbe. Qendra
Multimedia, Prishtina 2016), 2019-ben pedig
tervben vanazangol változatmegjelentetése
is a Routledge gondozásában (amely viszont
terjedelmilegcsakafele leszazeddigikiadá-
soknak).akiazonbanazehelyütt ismertetett
eredetiszerbkötetetveszikezébe,azazangol
nyelvűrezümékbőlistájékozódhat.

Vataščin Péter

Jozef Šétaffy: zabudnuté prípady inšpektora
Šétaffyho.bratislava,MarenčinPT,2018,144p.

amikormegpillantottamakirakatbanaköny-
vet, azt hittem, fikció. címét magyarra így
lehetne lefordítani:Šétaffy felügyelő porlepte
esetei.aztánperszeláttamaszerzőinevetis:
JozefŠétaffy.akönyvrőlhamarkiderül,hogy
szósincsfikcióról,JozefŠétaffyakétháború
közti (cseh)szlovákiában híres és elismert
pozsonyi detektívfelügyelő volt. az Erdőhátról
(búrszentgyörgyről) származott, nagyapját is
így hívták, amiként a könyvet összeállító és
közreadóunokájátis.

a korabeli képekkel gazdagon illusztrált
kötet Šétaffy felügyelő leghíresebb bűnügyi
eseteitdokumentálja:azeseteketmagaafel-
ügyelőjegyeztele,mintegyarchívumotvezetve
a legérdekesebbekről, és számos ügyét a rá
vonatkozó fényképekkel (pisztoly, bilincs, az
ellopottaranyóra,atetthelyszíne)isillusztrál-
ja.Mondhatni:becsületes,szorgalmas,alapos
volt,mégafeljegyzéseibenis.amelyekdöntő
többségeegyesszámelsőszemélybeníródott,
csaknéhányatadelőharmadikszemélyben–
ezekről viszont tudható (az unoka utószavá-
ból),hogyaz1960-asévekbenlapokbanmeg-
jelent,nyilvánaszerkesztőáltalstilizált,leke-
rekítettkriminovellák, természetesenszigorú-
anatényekhezigazodva.JozefŠétaffy(1897–
1977)tehátmégéletébenmegérte,hogygaz-
dag és gondosan vezetett archívumának
néhánydarabjanapvilágot lásson, sőt,egyes
eseteibőltévéfilmiskészült.Ennekellenérea
sors nemigen bánhatott vele kegyesen,mert
1948 után az egykori pozsonyi potentátum
segédmunkáskéntésportáskéntdolgozott.az
új (szocialista) rendszer nem tartott igényt
tehetségéreéstudására.

Pediglegendakéntemlegették,nemcsak
apozsonyiak.nemszokványosfelügyelővolt,
hanemvalóságosfilm-ésregénybelialkat:a
legszívesebbena terepentartózkodott, járta
Pozsonyzegzugosutcáitéstereit,főkéntper-
sze kocsmáit. a magyarokkal magyarul, a
németekkelnémetül,aszlovákokkaléscse-
hekkelszlovákulbeszélt.azelőkelőéshiva-
tali élet képviselői is messziről köszöntek
neki. a városban kivétel nélkül mindenki
ismerte.információitún.tippgäberektől,tipp-
adóktólgyűjtötte,ismerteavárosésaszéle-
sebbkörnyékkistolvajait,kasszafúróit,betö-
rőit, de jóban volt a portásokkal, kocsmáro-
sokkalésbolttulajdonosokkal is.Havalami-
lyenbonyolultabbvagykényesebbbűncselek-
mény történt, biztos, hogy ő kapta meg a
kivizsgálását és a felderítését. olyannyira
hatékonyan dolgozott, hogy a városi rendőr-
ségpresztízsealakosságkörébenfolyamato-
sanemelkedett.Egyébkéntnemcsakapolgá-
rok,hanemazelkövetőkisnagytiszteletben
tartották, partnerükként kezelték. Tudták,
hogyhasegíteneka felügyelőnek,őkésőbb
alkalomadtánviszontsegítiőket.azaszóbe-
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szédjárta,hogyhaabűnözőmegtudta,hogy
Šétaffyraosztottákazügyet,magától jelent-
kezett nála s adta fölmagát,mert egyrészt
tudta, hogy úgyis kézre kerül,másrészt biz-
tosra vehette, hogy beismerő vallomását a
felügyelőabíróságitárgyalásona javárafor-
dítja.JozefŠétaffyaközkedveltségétegyéb-
kéntjóéskedélyestermészeténekisköszön-
hette:humorralmegáldott,szerény,alázatos
személyében mindenki, akivel leállt vagy
leült beszélgetni, kiváló debattert ismerhe-
tettmeg.Ennekperszeakönyvbenisnyoma
van:élvezetes,gyorsanpergő,nagyonjólelő-
adottszellemestörténetekleírójáttisztelhet-
jükszemélyében.

Természetesen jóban volt a sajtóval is: a
két háború közti időben Pozsonyban történt
bűncselekményekrőlszólóújságcikkekrendre
megemlítik nevét és tájékoztatnak ügyeiről.
nem csak a német és szlovák helyi sajtó,
hanempéldáulaPrágai Magyar Hírlap is,mely
azegyikesetétezzelaszenzációéhescímmel
és szalagcímmel hozta: Szerelmi dráma a
pozsonyi Kórház-uccán. Nyílt uccán agyon
akarta lőni férjét egy uriasszony. A közbelépett
detektívfelügyelő megmentette a férj életét.
Egy1935.október26-iesetrőlvanszó,melyet
akönyvHázastársi szerelem és gyűlölet cím-
melközöl(65–70.p):Šétaffyéppenaszolgá-
lati autóra várt a Két oroszlánhoz néven
ismert rendőr-főkapitányság épülete előtt,
amikorészrevette,hogyasarkisponer ruha-
bolt (maegybanknakadhelyet)előttegynő
fegyvertrántegyférfira.azesetperszebonyo-

lultabbésérdekesebb,mintarólaszólótudó-
sítás,amilegalábbkéttanulsággalszolgál.az
elsőaz,hogyasajtóhírmindig (kényszerűen)
leegyszerűsítő a dokumentált valósághoz
képest, amásik, hogy a friss információszol-
gáltatás már ekkor is nagyon fontos volt: a
szombatilövöldözésrőlaPMH másnapi,vasár-
napiszámahoztaahírt.

aMarenčinPTévekótarendszeresenfog-
lalkozik Pozsony múltjával: e célból külön
könyvsorozata van,melynagyközkedveltség-
nek örvend, nemcsak a pozsonyiak körében,
hiszenakiadványokPozsonytörténeti,művé-
szet- és művelődéstörténeti feldolgozásához
nyújtanak – többnyire megkerülhetetlen for-
ráskiadványok gyanánt – hasznos fogódzót.
botorság volna most itt bővebben szólni
Šétaffydetektívfelügyelőegyeshírhedtesetei-
ről,akönyvugyanisvalóbanolyan,mintkrimi-
történetekgyűjteménye:ameglepőfordulatok-
banésváratlanfejleményekkeljáróelbeszélé-
sek nagyon szórakoztató olvasmánynak bizo-
nyulnak, s bizony, a könyv letehetetlen. de
nem iskell letenni: egypihenősnapnyugod-
tan szánható rá, megéri. a két háború közti
Pozsonyirántérdeklődőknekpedig–mintegy
kedélyesen sétafikálva – bemutatja a város
kevésbéismertszeletét,mondjukígy:azárny-
oldalát.avödriciörömtanyákonésaMagasúti
söntésekben olyannyira otthonos detektív az
olvasóhoz is közelebb, szinte testközelbe
hozzaabűnösvárost.

Csanda Gábor
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