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TanulmányokTanulmányok

MarTin ZückerT

Államfordulatésfelekezetiformálódás
azegyházakésanémetnépcsoportok

csehszlovákiában1918után1

MarTin ZückerT
StatechangeandconfessionalForming.ThechurchesandtheGermanPopulationinczechoslovakiaafter
1918

keywords:religioushistory,Firstczechoslovakrepublic,confessionalandethnicminorities,nationalism

„Hazánk, Ausztria létének, folytonosságának nem a mindenkori államalakulat teste köl-
csönöz értelmet, hanem a Szent Német-római Birodalom gondolatának eredendően a
nyugati civilizációban gyökerező, teremtő szent szellemisége, melynek lényegét legin-
kább az egyház által képviselt corpus mysticum földre vetett árnyékaként tudnám meg-
ragadni; mindez a történelem tanúságának tükrében értendő, figyelembe véve, hogy
hazánk Közép-Európa szívében, ugyanakkor a német területek perifériáján található,
peremvidékein fiatal, idegen kultúrák által körbefogva. A küldetés ezen kultúrák szelle-
mi gyújtópontjává, mintegy mágneses központjává válni, egyszersmind hidat alkotni
közöttük, azokat illeti meg, akik egy évezreden át, egészen a közelmúltig azt tekintették
feladatuknak, hogy az össznémet nép, és ezáltal az egész keresztény Nyugat úttörői,
előőrsei és határőrei legyenek, akár az oktatás és tudomány, a gazdaság és a kultúra
révén, vagy ha éppen arra került sor, nemritkán a vérrel, vassal való védekezés által is.
Ausztria elsősorban a katolicizmusnak tartozik hálával, hogy mindez így alakulhatott!”2

ezekkelaszavakkalszóltközönségéhezazAllgemeiner Deutscher Katholikentag kere-
tében,1933szeptemberében,bécsbenelhangzottbeszédébenkurtSchuschniggoszt-
rák igazságügyi miniszter, az ausztrofasiszta osztrák állam későbbi kancellárja.
Schuschniggnagyszámúhallgatósághozintézettszónoklatában–azelsőgyűléssorán
megtartottbeszédavárosifutballstadionbanhangzottel–,melynek„anémetnépkül-

1 atanulmányeredetilegakövetkezőhelyenkerültpublikálásra:Střed3(2011),1,39–59.p.,
jelenírásennekaktualizáltverziója

2 dieSendungdesdeutschenvolkesimabendlande.redekurtSchuschniggsanlässlichdes
allgemeinen deutschen katholikentags in Wien 1933. in Allgemeiner Deutscher
Katholikentag,Wien,1933.Hrsg.vomverlagdeskatholikentagskomitees.Wien,1934,63.p.
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detéseanyugatikultúránbelül”címetadta,aztakérdéstjárvakörül,hogymilyensze-
rep illeti meg a „nyugati missziót”, valamint a német és katolikus orientációt
ausztriában. Schuschnigg a korabeli szekularizációs törekvéseket bírálva, egyszers-
mindabirodalmigondolatrahivatkozvaazausztriaelőttállóutatanémetségbenésa
katolicizmusban látta kijelölve, ugyanakkor az ország szerepét egyfajta „gyújtópont-
ként”és„mágnesesközpontként”határoztameg.3 jóllehetegyesetleges„felekezetek
köztiháborúskodást”őmagaisvégzetesnekítélt,álláspontjaegyértelművolt:

„Másfelől tudjuk, hogy Ausztria katolikus erőinek hadrendbe állítása, mind a múltban,
mind a jelenben, nemcsak saját országunk, hanem az össznémetség – és ezáltal az
egész nyugati kultúra – érdekeit is szolgálja, és hogy a katolikus Ausztria nélkül a német
nép küldetése a keresztény nyugati világban, valamint az igaz Szent Német-római
Birodalom újjászületése – egyszersmind az ezer sebből vérző Közép-Európa békéje –
nem valósítható meg.4azt,hogypontosanmitisértettSchuschniggaz„ezersebbőlvérző
közép-európa”alatt,továbbáhogymikénthatároztameganémetnépetésmibenlátja
küldetését,nemfejtetteki–ezáltalistágértelmezésiteretnyitvameghallgatóságaelőtt.
az1933. szeptember7-eés12-eköztbécsbenmegrendezettAllgemeiner Deutscher
Katholikentag vezérfonalául„aziszlámhatalmihódításnakellenállóbécs”5 mottója,illet-
veazerrevalóemlékezésszolgált,mindezanyugatikereszténycivilizációünnepeként
aposztrofálva,egyafféleössznémetkatolicizmusvíziójánakszínreviteleésmegerősítése
céljából.anemzetiszocialistáknémetországihatalomrajutásaazonbanmeghiúsítottaaz
össznémetdimenziógondolatát.afordulatotkövetőennemcsakazideológiaiellentétek
kezdteknyilvánvalóváválni,hanemaz is fennakadástokozott,hogyamintegy36 000
résztvevő,akianémetbirodalombólérkezettvolna,abirodalomáltalbevezetettezermár-
kás szankciónak köszönhetően (az ún. Tausend-Mark-Sperre) nem tudott ausztriába
érkezni:a rendelet,amelyazausztriábautazónémetpolgárokatezerbirodalmimárka
kifizetésére kötelezte, a németországi katolikusok távolmaradását eredményezte.6
Mindezekellenére,ernstHanischmegállapításárarácáfolvakorántsemjelenthetjükki,
hogy a rendezvény egyfajta „osztrák katolikus nappá” zsugorodott volna.7 a
Magyarországról, a bánátból, dél-Tirolból, elzászból, bukovinából, valamint a
„csehszlovákiavalamennyinémet lakosságú régiójábólérkező17 000 résztvevő”8 egy
olyan,tágabbkeretetadottatöbbnaposrendezvénynek,amelytúlmutatottapolitikailag
instabilháborúutániausztriadimenzióján.anémetországbanmegjelenőDie Getreuen
(ahithűek)című,akülhoninémetkatolikusokbirodalmiegylete(reichsverbandfürdie
katholischenauslandsdeutschen)általkiadottlapebbenazösszefüggésbenegyenesen
arendezvényvolksdeutschjellegéthangsúlyozta,hozzátéve,hogyazeseménysorozataz

3 uo.,63–64.p.
4 uo.,64.p.
5 uo.acélkitűzésekrőléselőkészületekrőll.5.p.
6 ernst Hanisch:Wien. Heldenplatz in etienne François, Hagen Schulze (szerk.):Deutsche

Erinnerungsorte,i.kötet,München,2003,105–121.p.,itt110.p.
7 uo.
8 Allgemeiner Deutscher Katholikentag,Wien,1933,38.p.
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„imperium Sacrum” emléke iránt kinyilvánított hűség és egy megújult „katolikus
Szövetség”igényénekjegyébenzajlott.9

azallgemeinerdeutscherkatholikentagbécsirendezvénysorozataösszességében
egya„kereszténynyugat”mellettikiállás,ugyanakkoregy„barokkpompájúbirodalmi
katolicizmus”színrevitelevolt.Mindentegybevetveinkábbirányulta„szekularizmusés
ausztromarxizmus”,mintsem közvetlenül a protestantizmus ellen.10 Mindazonáltal a
felekezetiségdeklarálthangsúlyozásaésanemzetieszmékkelvalóegybekapcsolása
ugyancsakfontosszerepetjátszott:az1933-eskatholikentag,mintafféletünetértékű
pillanatfelvétel,egyértelművétette,hogykelet-közép-európanémetajkúlakosságaa
HabsburgMonarchiamegszűnteutánisausztriafeléorientálódik,ésazottkibontako-
zó,ademokráciábólegy integrálkatolikus, tekintélyelvű rendiállamfelé tartómodell
kialakulásátélénkfigyelemmelkíséri(mintahogyazacsehterületekkatolikusértelmi-
ségétilletőenismegfigyelhető).11 az,hogyakatholikentagakülföldönélőnémetajkú
lakosságotisképesvoltmegszólítani,mindemellettarendezvényössznémet,katolikus
szellemiségétisnyomatékosította–amelyreakáregy,akiépülőfélbenlévőnemzetiszo-
cialistanémetországtólvalóelhatárolódásigesztuskéntistekinthetünk.nemvéletle-
nül kapott központi szerepet a „birodalmi gondolat”, amely a német-római
birodalomhoz kötődő képzetekből táplálkozott. a harmincas években mindemellett
egyfajtakeveredésismegfigyelhetőarégebbikeletűeszmékésanemzetiszocialista
propagandaelemeiközt.12 közbenmindkéteszmerendszerkiemeltfigyelemmelillette
akülföldönélőnémetajkúnépcsoportokat–ésezáltalezennépcsoportoktulajdon-
képpenistátuszának(politikailagigencsakkényes)kérdésétis.

azelsőcsehszlovákköztársaság,melyben1918utánapolitikaierőviszonyokmel-
letta felekezetiarányok is jelentősenátalakultak,azonterületekegyikevolt,aholaz
ausztriai fejlemények különösen élénk visszhangra találtak. a megszűnt Habsburg
Monarchiautánvisszamaradtközösvalláspolitikaitapasztalatitér–mintpéldáulaz„el
rómától mozgalom” (los-von-rom-bewegung) fejleményei vagy éppen a Magyar
királyságbanvégbemenőhosszútávútörténéseksora–azutódállamokbankialaku-
lásnakindulóújfolyamatokhatásárafokozatosanvesztettjelentőségéből.ezttovább
erősítetteanémetbirodalomterületénműködőfelekezetiegyletek,ígypéldáulapro-

9 Helmutburgert:derallgemeinedeutschekatholikentaginWienvom7.bis12.September
1933. in Die Getreuen. Zweimonatsschrift des reichsverbandes für die katholischen
auslandsdeutschen.jahrgang10,Heft6(1933),185–188.p.

10 ernst Hanisch: der Politische katholizismus als ideologischer Träger des
„austrofaschismus“. inemmerichTálos,Wolfgangneugebauer (Hrsg.):Austrofaschismus.
Politik, Ökonomie, Kultur 1933–1938.5.,völligüberarbeiteteundergänzteauflage.Wien,
2005(PolitikundZeitgeschichte,band1),68–87.p.,itt:76.p.

11 jaroslavŠebek:Mezi křížem a národem. Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v
meziválečném Československu.brno,2006,200–205.p.

12 vö.példáulakövetkezőkortársmegközelítéssel:ottobrunner[=alfredMissong]:dasreich
alsMythosundalsWirklichkeit. in alfredMissong:Christentum und Politik in Österreich.
Ausgewählte Schriften 1924–1950. Hrsg. von alfred Missong jun., in verbindung mit
corneliaHoffmannundGeraldStourzh.Wien,köln,Graz,2006,179–183.p.
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testáns „Gustavadolf verein” vagya „reichsverband für die katholischenauslands-
deutschen”hatásais–ezek,bárigaz,hogyközép-európa-szerte(ill.azontúlis)már
azelsővilágháborútmegelőzőenmegkezdtéktevékenységüketésérdekeikérvényesí-
tését – ez idő tájt fokozatosan a nemzetiestés erőterébe került, ami általmaguk is
egyreinkábbnacionalistairányultságúágensekkéváltak.

e tanulmánycélja,hogyazausztriaiésnémetországi felekezetiszervezetekneka
csehszlovákiai német népcsoportokat érintő egyházi történésekre gyakorolt hatását
vizsgálja,továbbáhogyezennépcsoportokfelekezetiésnemzetiségihovatartozásának
arányrendszerételemezze.Mígezutóbbi szempontkapcsánmárszámospublikáció
született(igaz,ezekperspektívájaáltalábanafelekezetihovatartozáskérdéséreszorít-
kozik),13 addigazegyházpolitikaifejleményeknemzetközi,közép-éskelet-európanem-
zetiségi kisebbségeire gyakorolt hatásáról (és a németországi felekezeti szervezetek
konkrétszerepvállalásáról)akétvilágháborúközöttiidőszakkontextusábanmindmáig
aligszülettekelemzések.14

jelentanulmányra,melymindezenaspektusokösszjátékátvizsgálja,éppenezértcsu-
pánegyfajta szondázásként tekinthetünk,amelyetakésőbbiekben továbbiországokkal
foglalkozótanulmányokésalokáliskövetkezményeketistaglalómikrotörténetikutatások
kell, hogy kövessenek. elsőként azt vizsgáljuk, hogy milyen hatást gyakoroltak
csehszlovákiábanaz1918utánmegváltozottpolitikaikeretfeltételekazországbantapasz-
talhatófelekezetiviszonyokra.kiindulópontkéntmindeközbenazafelismerésszolgál,hogy
akétháborúköztikorszakkelet-ésközép-európájábananemzeti(ségi)ésszociálisvonat-
kozásoktársadalmidinamikájaerősebbnekbizonyult,mintafelekezetikötődésekhatása,
nohaezutóbbiakatársadalombanvégbemenőváltozásifolyamatokhatásáramagukis
átalakulóbanvoltak.leginkábbatöbbetnikumúországokban,mintamilyenazelsőcseh-
szlovákköztársaság isvolt, figyelhetőmeg,hogyamindennapoketnicizálásafelekezeti
tekintetbenkülönbözőkonkurenciahelyzeteketeredményezett,melyekhatásaatöbbség
éskisebbségköztmegképződőkomplexviszonyrendszerekbenisvisszaköszönt.

vallásésnemzet

amáremlítettbécsikatholikentagnyitóünnepségén„azegyesnémetnemzetségekhez
éstelepülésközösségekképviselőihez”intézettszavakutánazsúfolásigmegteltkarls-

13 vö.azegyesfelekezeteknekszenteltszócikkekkel.inMartinSchulzeWessel,MartinMartin
Zückert (Hrsg.):Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder
und Tschechiens im 20. Jahrhundert. München,2009.

14 a kivételek egyike: roland löffler: Protestantismus und auslandsdeutschtum in der
Weimarer republik und demdritten reich. Zur entwicklung vondeutschtumspflege und
volkstumstheologie in deutschland und den deutsch-evangelischen auslandsgemeinden
unter besonderer berücksichtigung des „jahrbuchs für auslandsdeutschtum und
evangelische kirche“ (1932–1940). inMartin Geyer, Hartmut lehmann (Hrsg.):Religion
und Nation – Nation und Religion. Beiträge zu einer unbewältigten Geschichte.Göttingen,
2004(bausteinezueinereuropäischenreligionsgeschichteimZeitalterderSäkularisierung
3),298–335.p.
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platzonegyacsehországinémeteketképviselőküldöttisfelszólalt,akövetkezőketnyi-
latkozva: „Számunkra, szudétanémet katolikusok számára, akik ezrével siettünk ide,
hogy részesei lehessünk az Allgemeiner Katholikentag eseményeinek, hatalmas
élményt jelent, hogy itt, Bécsben, az európai kultúra központjában a Szentatya képvise-
lője előtt hűségesküt tehetünk az egyház mellett. […] Szeretnénk a katolikusként ránk
eső feladatokat ellátni, ugyanakkor ezeket a feladatokat mint nehéz időket átélő népünk
képviselői is teljesíteni szeretnénk.”15

a szónok tehát beszédében közvetlenül is összekapcsolta a vallási és nemzeti
vonatkozásokat.azefféleösszevegyüléseketvizsgálvaazutóbbiévekbenmindinkább
intenzívfigyelmetkapottavallásnakamodernitáskereteiköztmegváltozottszerepe.16
MartinGeyerésmásokanemzetfelfogásokkapcsánkialakultviszonyokkontextusában
egy „a vallás és vallásosság terén végbemenő transzformációs folyamatról” beszél-
nek.17 anemzetésvallásköztmegképződő,atársadalomirányításáértvívottkonkuren-
ciaviszonyokon túl a közelmúltban főkéntanemzetfogalom (elsősorban rítusokáltal
történő)ilyen-olyanvallásiszerepfelfogásokatadaptálóképességekapotttudományo-
saniskomolyabbfigyelmet.18

avalláselnemzetiesítésemindemellettgyakrana„nemzetszakralizációjával”talál-
tamagátszemben.19 Mindezpéldáulanemzetiésavallásiszimbolikanyelvénekegy-
másbafonódásánálisegyértelműentettenérhető.aSzentvencelköréépülő,eredeti-
legvallásihagyományacsehnemzetimozgalomhatásáraegynemzetijelentésréteggel
forradt egybe. a vencel-kultusz hangsúlyozása a húszas évek csehszlovákiájában –
melyet1918utánazújonnanmegalakultállambanegykatolikuselleneshullámelőzött
meg–akatolikuscseheknekanemzetállambavalóerőltetettintegrálásátvolthivatott
elősegíteni.Mindezaz1929-ben,avencelhalálánakezredikévfordulójaalkalmából
rendezett,államiszervekáltalistámogatottünnepségekbeniskifejezéstnyert.20

a19.századvégefelétöbbrégióban is felerősödtekazokafolyamatok,amelyek
arratörekedtek,hogyafelekezetiésanemzeti(ségi)hovatartozásokat,ill.szerepfelfo-

15 „dieeröffnungsfeieraufdemkarlsplatz“.Reichspost,nr.252vom9.September1933,6.p.
16 vö.MartinSchulzeWessel:religionundnationalismusinderGeschichteTschechiensund

der Slowakei im 19. und 20. jahrhundert. Zur einführung. in kristina kaiserová, eduard
nižňanský,MartinSchulzeWessel (Hrsg.):Religion und Nation: Tschechen, Deutsche und
Slowaken im 20. Jahrhundert. essen,2015(veröffentlichungenderdeutsch-Tschechischen
unddeutsch-SlowakischenHistorikerkommission20),7–15.p.

17 Martin Geyer: religion und nation – eine unbewältigte Geschichte. eine einführende
betrachtung.inuő.,Hartmutlehmann(Hrsg.):Religion und Nation – Nation und Religion.
Beiträge zu einer unbewältigten Geschichte.Göttingen,2004(bausteinezueinereuropäi-
schenreligionsgeschichteimZeitalterderSäkularisierung3),11–32.p.,itt:15.p.

18 uo.,16.p.
19 Hartmutlehmann:dieSäkularisierungderreligionunddieSakralisierungdernation im

20. jahrhundert:varianteneinerkomplementärenrelation.inHans-christianManer,Martin
SchulzeWessel (Hrsg.):Religion im Nationalstaat zwischen den Weltkriegen 1918–1939.
Stuttgart, 2002 (Forschungen zurGeschichte undkultur des östlichenMitteleuropa16),
13–27.,13–27.p.

20 PetrPlacák:Svatováclavské milénium. Češi, Němci a Slováci v roce 1929. Praha,2002.
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gásokategybevágó,valamintegymásnakkongruensmódonmegfeleltethetőkategóri-
ákként tüntessék fel. ezt az eszmét segítette például 1918 előtt a „los-von-rom-
bewegung”aHabsburgMonarchianémetlakosságánakkörében.21 említésreérdemes
továbbáacsehszlovákegyházalapítása1920-ban–egy,akatolikusegyházróllevált
csehfelekezetrőlvanszó,melynekdeklaráltcéljavolt,hogy„avallásterénazállamal-
kotónemzetreprezentánsa”lehessen.22 avallásiésnemzetihovatartozáspontosegy-
másrarétegződésemindazonáltalcsakalegritkábbesetekbentudottmegvalósulni.

acsehtartományokbanvagySzlovákiábananemzetimozgalmak,felekezetitörekvé-
sekésállamalakítódinamikákszétszórtságaéserősenkevertjellegerévénolyanújfajta
konstellációkjötteklétre,melyeknekköszönhetőenbizonyoscsoportokranézveafeleke-
zetiésetnikaihovatartozás,ill.attribúcióegyfajtakombinációjaáltalakárújfajtakollektív
önképekés-meghatározásokiskialakulhattak.ezadinamizmusugyanakkorahagyomá-
nyozódott, egészen a korai újkorig visszavezethető felekezeti diaszpóra-létben, annak
körülményeiben–amelyekezidőtájtmagukiséppenátalakulófélbenvoltak–gyökere-
zett. ennek szellemében fogalmazott erichWehrenfennig, a „cseh,Morva és Sziléziai
németevangélikusegyház”elnökeazáltalavezetetthitközösség(melyakétháborúközt
acsehterületeknémetlakosságánakmintegyötszázalékátöleltefel)helyzetéről:„egy-
házunk feladata az evangéliumhoz való ragaszkodás és annak hirdetése, hogy mindez
egy kettős diaszpórában, evangélikus és német kisebbségként – és az evangélium forrá-
sából erőt merítve a bölcsesség útján járni, katolikus német néptársaink és az ország
más nemzetű egyházainak nagy többsége közepette [...].”23

acsehszlovákállamalapításkövetkezményeiazegyházakrészérőlbizonyosfokú–
aszervezési-szervezetiaspektusokonistúlmutató–alkalmazkodóképességetismeg-
követeltek.ebbenaviszonyrendszerbenanemzetikérdésmeghatározó jelentőségre
tettszert.MindezpéldáulSziléziacsehterületein,azaugsburgiHitvallásúevangélikus
egyházrendhagyóesetében24 –vagyéppenafőkéntkelet-Szlovákiábanéskárpátalján
relevánsgörögkatolikusésortodoxproblematikaesetébennyilvánultmeg.25 arómai
katolikusvallásazelsőcsehszlovákköztársaságbanegyértelműentöbbségifelekezet-
nekszámított,ugyanakkormégsemvoltképesegyazállamotmeghatározótényezővé

21 karl-reinhart Tschauner:Die Los-von-Rom-Bewegung. Gesellschaftspolitische und kirchliche
Strömung in der ausgehenden Habsburgermonarchie.Szentendre,1999.kristinakaiserová:
Konfesní myšlení českých Němců v 19. a počátkem 20. století. ÚvalyuPrahy.2003.

22 Martin Schulze Wessel: konfessionelle konflikte in der ersten Tschechoslowakischen
republik:ZumProblemdesStatusvonkonfessionenimnationalstaat. inManer,Schulze
Wessel(Hrsg.):Religion im Nationalstaat,73–101.p.,itt:78.p.

23 ernst lehmann: Die evangelischen Sudetendeutschen. düsseldorf, 1970 (die
unverlierbarkeitevangelischenkirchtumsausdemosten2/1),utánidézve,23.p.

24 elżbietaPałka:Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaolziu. Od polskiej
organizacji religijnej do Kościoła czeskiego.Wrocław,2007.

25 róbert letz: die griechisch-katholische kirche in der Slowakei zwischen nationaler eman-
zipationundekklesialerSelbstbehauptung. inHans-christianManer,norbertSpannenberger
(Hrsg.): Konfessionelle Identität und Nationsbildung. Die griechisch-katholischen Kirchen in
Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert.Stuttgart,129–151.p.
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nőni.26 csehszlovákiamegalakulásaaHabsburgMonarchiátólvalópolitikaiésideoló-
giaielhatárolódásigényénekszellemébenmentvégbe.ennekrészétképezteazújelit
egyértelműelhatárolódásaaz1918-igazállamiságszempontjábólkonstitutívkatolikus
vallástól is.27 a katolicizmustól való eltávolodási törekvésekkel egy időben egyfajta
közeledéskezdettkialakulniaHus-hagyományhoz,valaminta(részintnemzetikeretek
köztértelmezett)protestánshagyományfelé.Mindezenjelenségekanemzetiszimbo-
likátésanemzetállamtörténelemszemléletét ismeghatározták.aprotestánsegyhá-
zakbaésacsehszlovákegyházbaátlépőhívekkezdetbenmagasszámaegyidőután
fokozatos csökkenésnek indult – egy összességében releváns, bár országos szinten
alapvetőnek nemmondható aránybeli változást eredményezve a lakosság felekezeti
szerkezetében.28 amódosultarányokazonbanegyházonbelülikonfliktusokésazezek
soránfelszínrekerülőnemzetitörésvonalakformájábanisérzékelhetővéváltak.acseh
dominanciájúcsehszlovákegyházegyolyan,katolicizmusonbelülkialakultellenmoz-
galombólfejlődöttki,amelyhamaregyúj,nemzetiszínezetetkapott.29 acsehkatoliciz-
musareformerőkkiválásátkövetőenegyértelműenkonzervatívabbávált.acsehorszá-
ginémetkatolicizmusaz„elrómátólmozgalom”körülikonfrontációknakköszönhető-
enjelentősenmeggyengült,ésahosszúideigmeghatározóállamkatolicizmusárnyéká-
banjellegtelennekszámított.aharmincasévekbenaztánkialakultegydöntőenfiatalok
általmeghatározottreformmozgalom,amelyazegyházimegújulásikísérleteketarendi
államgondolatiságával,valamintavélt(nemzeti)marginalizációelleniharcigényével
kapcsolta össze.30 a szlovák egyházi hierarchia mindemellett egészen 1918-ig erős
magyarhatásalattállt,ígyaprágaivezetéselsősorbanarratörekedett,hogyamagyar
püspököket szlovák ajkúakkal helyettesítse. a szlovák politikai katolicizmus andrej
Hlinkavezetésealatt–nemutolsósorbanadöntőenevangélikus,azállamszempont-
jából meghatározó népcsoportok ellenében – egy fokozatosan egyre agresszívebb
autonómiamozgalommáfejlődött.31

26 Pavel Marek: das verhältnis zwischen Staat und kirchen. in Schulze Wessel, Zückert:
Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens,
3–46.p.FrantišekX.Halas:Sekularizcev evropěavztahmezináboženstvímaspolečností
v prvníčeskoslovenskérepublice.inSpolečnost v přerodu. Češi ve 20. století. Sborník refe-
rátů z cyklické konference Demokracie 2000.Praha,2000,117–134.p.

27 jiřírajmundTretera:Stát a církve v České republice.kostelnívydří,2002,35.p.
28 jaroslavŠebek:nationalisierendeTendenzen imkonfessionellenbereich.beispieleausdem

katholischen Milieu der ersten Tschechoslowakischen republik. in Martin Zückert, laura
Hölzlwimmwer(Hrsg.):Religion in den böhmischen Ländern 1938–1948. Diktatur, Krieg und
Gesellschaftswandel als Herausforderungen für religiöses Leben und kirchliche Organisation.
München(veröffentlichungendescollegiumcarolinum115),31–47.p.,itt:34.p.

29 MartinSchulzeWessel:dieTschechoslowakischekirche.inSchulzeWessel,Zückert(Hrsg.):
Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens.
135–146.,itt:135–138.p.

30 Šebek:Nationalisierende Tendenzen im konfessionellen Bereich, 39–44.p.
31 jörg k. Hoensch: Dokumente zur Autonomiepolitik der Slowakischen Volkspartei Hlinka.

München,Wien,1984(veröffentlichungendescollegiumcarolinum44).
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azevangélikusegyházaksorsánakalakulásaméginkábbszemléltetianemzetiés
felekezetiérdekekszéttagozódottságát.acsehTestvérekevangélikusegyháza,amely
azaddigcsehdominanciájúaugsburgiéshelvéthitvallásúközösségeketkívánta fel-
ölelni,már1918-banmegalakult.ezekkövetkezményeképpenanémetdominanciájú
közösségekmegalapítottákanémetevangélikusegyházat.32 Szlovákiábaneza fajta
nemzetiirányváltás,melyazaddigifelekezetistruktúrákmódosulásátiseredményezte,
nemtudottsikerreljárni.ehhezazishozzájárult,hogyakálvinistahívek–országostáv-
latbólszemlélve–túlságosanisMagyarországirányábaorientálódtak.33 azösszmagyar
egyházból való kiszakadás csak vontatottan, nagy erőfeszítések árán sikerült. az új,
mintegy150 000hívőtszámlálóhelvéthitvallásúközösségbenamagyarokdominál-
tak.34 a10 000szlovákajkúkálvinistahívőstátuszátilletőkérdéshosszúévekigvita
tárgyát képezte. a csehszlovák köztársaság 1933-as évkönyve visszatekintésében
különhangsúlyozta,hogyaháborútkövetőenaszlovákkisebbség jogaivédelmének
érdekében szükség volt az állam beavatkozására.35 amagyar evangélikus egyháztól
valóelszakadásérdekébenaszlováklutheránusokmár1919elejénegyönállószlová-
kiai főtanácsot hoztak létre Zsolnán, amely a Szlovákiai augsburgi Hitvallású
evangélikusegyházelődjénektekinthető.36 atöbbségükbennémethatásalattállóegy-
házközségekacsehországinémetevangélikusegyházhozvalócsatlakozásratöreked-
tek. ez azonban az állami hatóságok tiltásába ütközött.37 lényegében az egész két
háborúköztiidőszakbantisztázatlankérdésnekszámított,hogyanemzeti(ségi)csopor-
tokmilyenformábanalkothatnakautonómszerveződéseketegy-egyfelekezetiközös-

32 karl Schwarz: der untergang der donaumonarchie und seine auswirkungen auf den
Protestantismus. ein überblick. in Peter Švorc, Michal danilák, Harald Heppner (Hrsg.):
Veľká politika a malé regióny. Malé regióny vo veľkej politike, veľká politika v malých regió-
noch. Karpatský priestor v medzivojnovom období (1918–1939).Prešov–Graz,2002,30–
48.p., itt:36–40.p.vö.a legutóbbi időből:MartinZückert:abgrenzungund integration.
lutherische Traditionen und evangelisch-lutherische kirchen in der Tschechoslowakei. in
joachimbahlcke,beateStörtkuhl,MatthiasWeber (Hrsg.):Der Luthereffekt im östlichen
Europa. Geschichte-Kultur-Erinnerung.berlin/boston,2017,267–273.p.

33 klausFitschen:Protestantische Minderheitenkirchen in Europa im 19. und 20. Jahrhundert.
leipzig,2008(kirchengeschichteineinzeldarstellungeniv/4),136.p.

34 janPešek:národnostnéproblémyvnútri reformovanejkresťanskejcirkvinaSlovenskupo
roku1945.inHistorické študie 44 (2006),89–104.p.,itt:89.p.

35 Národnostní moment v  evangelických církvích ČSR, zejména na Slovensku a Podk. Rusi.
ročenkaČeskoslovenskérepubliky.jg.12(1933),250.p.

36 PeterŠvorc:Slovenskíevangeliciv prvýchtrochdesaťročiach20. storočia.indavidP.daniel
(Hrsg.): Evangelici a  evanjelická teológia na Slovensku. Zborník pri príležitosti sedemde -
siatky Doc. ThDr. Andreja Hajduka a Doc. ThDr. Daniela Štefana Veselého.bratislava,1999,
214–232.p.,itt:228.p.

37 andreasMetzl:Gründungunduntergangder„deutschenevangelischenkirchea.b.inder
Slowakei“ mit besonderer berücksichtigung der Preßburger Gemeinde (1918–1945). in
karpaten-jahrbuch2011,79–89.p.k.Schwarz:Der Untergang der Donaumonarchie und
seine Auswirkungen auf den Protestantismus,36–40.p.és39.p.
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ségenbelül.adilemmaközpontjábanamintegy35 000szlovákiainémetlutheránus
ésaszlováktöbbségviszonyaállt.

ahogyanazeddigiekbenbemutatottvázlatosáttekintésisszemlélteti,1918utánameg-
változottállamszerkezetikonstellációkrévénegyújfajtatársadalmiközhangulatjöttlétre,és
anemzetiidentitásokhangsúlyoselőtérbekerüléseafelekezetekéletébenésegymáshoz
valóviszonyukbanis(kényszerű)változásokathozott.Mindeközbenperszeazsemhagyható
figyelmenkívül,hogymára19.századsoránmegjelentekolyantörekvések,melyekanem-
zeti és felekezeti hovatartozás egybemosását, egymásnak valómegfeleltetését tűzték ki
célul,igaz,ezeketállamiközbeavatkozássalrendszerintsikerültmeghiúsítani.38

azújfeltételekakisebbségekészlelésére,azokmegítéléséreiskihatássalvoltak.
Mindezelmondhatóazújonnanalakultállamésazegyesetnikaicsoportokviszonyáról,
ugyanakkorafelekezetiésetnikaikötődésekteréntapasztalhatótöredezettségről is.
ittkell,hogyemlítésttegyünkkéttovábbi,avizsgáltszociálismezőt1918utánmegha-
tározótényezőrőlis.csehszlovákialétrejöttemindenekelőttújpercepcióssémákatés
kereteketteremtettacsehtartományok,valamintSzlovákiaetnikaiésfelekezeticso-
portjai közt.Mindez leginkább a két országrészben élő német népcsoportot illetően
mondhatóel,alapvetőenviszontacseh–szlovákkapcsolatokvagyazevangélikusegy-
házakköztiviszonyokvonatkozásábanisérvényesezamegállapítás.Mindezenjelen-
ségekentúlaz(elsősorbannémetországiésausztriai)egyházikörökhatásgyakorlása
említendő: ezek egyre intenzívebben keresték a kapcsolatot csehszlovákiával.
különösképpen a protestáns egyházak esetében figyelhetőmeg, hogy a közeledési
kísérletekkorábbi,történelmileghagyományozott(ezidőtájtugyanakkorátalakulófél-
ben lévő) mintázatokra épültek. az európa keleti részében élő német kisebbségek
1918utáni„felfedezésének”azaktuálpolitikaiszintésatudományosrétegmellettvolt
mégegytovábbi,mindmáigaligkutatott,afelekezetiszerveződéstérintődimenziójais.

Felekezetésetnikaikisebbség

az augsburgi Hitvallású evangélikus egyház 1921 évi, trencsénteplici (Trenčianske
Teplice) zsinatán a „német kisebbség” a következő jogi ellenvetést fogalmaztameg:
„Önök, mint a többség képviselői, magától értetődően alkalmazzák e természet adta
jogot népük érdekében. A továbbiakban egy szilárdan szlovák nemzeti egyház építését
célozzák meg. Nyilvánvalóan helyesen járnak el. […]. Viszont ugyanezt kívánjuk
magunknak és néptársainknak is. Mi is egyházi önállóságunkat követeljük.“39

ezaköveteléscsehszlovákiábannemkerültteljesítésre.carleugenSchmidtpozso-
nyiplébánosmár1919-ben,aszlovákdominanciájúegyházifőtanácsbeiktatásaután
akövetkezőösszegzéstvontale:„ebben az egyházban a németek számára csupán az

38 FriedrichGottas:dieGeschichtedesProtestantismusinderHabsburgermonarchie.inadam
Wandruszka,Peterurbanitsch(Hrsg.):Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band IV: Die
Konfessionen.Wien,489–595.p.,itt546és565.p.

39 carl eugen Schmidt: Die lutherische Kirche der Slowakei und der Kampf der
Kirchengemeinde Preßburg.Preßburg,1922,25.p.

államfordulat és felekezeti formálódás 11
FóruM

Társadalom
tudom

ányiSzem
le,XX.évfolyam

2018/4,Som
orja



elnémított, pusztán megtűrt kisebbség nyomorúságos szerepe jut.”40 ugyanakkormeg-
gondolandó, hogy ez amegítélés az egyház szervezeti struktúrájában tapasztalható
nemzeti(ségi)hatalmiviszonyokravonatkozott,ésmintilyennemfeltétlenülkell,hogy
kölcsönösfüggőségbenlegyenazegyeshitközségekenbelüliinteretnikusviszonyokkal
vagyazadottegyháziszemélyekszámával,illetveszerepével.41

csupánPozsonybansikerültkétszeniorátust–egyszlovákot,valamintegynémet–
magyartkialakítani.42 agyakorlatbanmégisegyfajtaerőltetettszegregációvolttapasz-
talható.Hamarosanlétrejöttegy„németpapiegylet”–ugyanakkorelégegypillantást
vetnünkanémetországbankiadottEvangelische Diaspora címűfolyóiratvagyéppena
késmárkonmegjelenőKarpathen-Post írásaiba,hogy láthassuk,aharmincasévekre
már további gondosan megalapozott szakadási elképzelések is készenlétbe lettek
helyezve,melyekadott esetben, helyi szintenakármeg is valósultak.43 az érintettek
komolyveszélykéntéltékmeg,hogyazetnikaikisebbségeketegyadottegyházonbelül
többségiuralomalárendelték,ésanémetközösségek„abeszivárgószlovákok”erodá-
lóhatásánakvannakkitéve.azelgondolást,hogyahelybélilelkészekatöbbnyelvűség-
revalótekintettelazadottkisebbségetishivatottaklettekvolnaszolgálni,csakhamar
vándorprédikátorok alkalmazása váltotta fel: ezek feladata a szlovák közösségeken
belüliszórványnémetek,valamintanémetközösségekszlovákajkúhíveitvoltakhiva-
tottaklátogatni.44 alighaadokotcsodálkozásra,hogy1939-ben,közvetlenülaSzlovák
Állam megalakulását követően a német kisebbségnek sikerült végleg elszakadnia,
megalapítvaa„SzlovákiainémetaugsburgiHitvallásúegyházat”.45

40 Die evangelischen Karpatendeutschen. inZusammenarbeitmitkarlkautzundemmerich
StreckverfaßtvonadalbertHudak.düsseldorf,1972 (dieunverlierbarkeitevangelischen
kirchentumsausdemosten,band2/Heft2)alapjánidézve,17.p.

41 az egyes településekhez jó listát kínál: andreas Metzl und Mitarbeiter: Unvergessene
Frömmigkeit. Die letzten deutschen evangelischen Kirchengemeinden in der Slowakei.
bratislava,2016(actacarpatho-GermanicaXXii).

42 andrej Žitňan: evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v  rokoch 1918–
1938.Historické rozhľady,3(2006),141–167.p.

43 Trennung national gemischter Gemeinden in der Tschechoslowakei. Die evangelische
Diaspora. Zeitschrift des Gustav-Adolf-Vereins, 19.jg.(1937),56–58.p.–actioevangelica.
Gründungsversammlung des deutschen evangelischen bundes in Topportz. Karpathen-
Post,jg.54(1933),Folge46,1.p.

44 adalbertHudak:Die Kirche unserer Väter. Weg und Ende des deutschen Luthertums in der
Slowakei. Stuttgart, 1953, 69. p. Slowakei. Die evangelische Diaspora. Zeitschrift des
Gustav-Adolf-Vereins,jg.16(1934),179–180.p.

45 k. Fitschen: Protestantische Minderheitenkirchen in Europa, 137. p. ondrej Žilák: dejiny
ecavnaSlovenskuvrokoch1918–1948.inPavoluhorskai(Hrsg.):Evanjelici v dejinách slo-
venskej kultúry, 3.liptovskýMikuláš,2002,110–125.p., itt:121.p.azönállószlovákiai
németevangélikusegyházmegalapításátcélzótervekmáraz1938őszénelfogadottmün-
cheni egyezményt követő időszakban egyre konkrétabb formát kezdtek ölteni. vö.
SelbständigedeutscheevangelischelandeskircheinderSlowakei.vorsprachedervertreter
derevangelischenkirchebeimMinisterpräsidenten.Karpathen-Post,jg.60(1939),Folge5
vom3. Feber1939,1.p.
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acsehországrészeknémetajkúprotestánsaiahúszasévekbenelutasították,hogy
„acsehszlovákiaievangélikusegyházakegyházszövetségének”tagjailegyenek–hiva-
talosanjogiésformaiokokrahivatkozva,valójábanviszontegy,„azegyházszövetségen
belüliegyoldalúnemzetipolitikától”tartva.46 amagyartöbbségűhelvéthitvallásúevan-
gélikusközösségszinténtávolmaradtazegyházszövetségtől.47

anemzetiérveknyilvánvalóanfontosabbáváltak,mintafelekezetierőkegyállamon
belüliegyesítésénekszándéka–azállammindeközbenfokozatosanarratörekedett,
hogyazegyházakhozfűződőviszonyátújrafogalmazza,ezáltalóhatatlanulelosztásért
folytatottharcokatiseredményezve.anémetprotestánsoksajátstátuszukatilletőena
„kettős diaszpóra”meghatározással illették önmagukat. a felekezeti kötődés fontos
maradt, ugyanakkor nyilvánvalóan csak egy nemzeti-politikai újrafogalmazás révén
tudottmagánakakisebbségistátuszszorításábólutattörni.Mindeztazújirányvonalis
tanúsítja, melyet az egyház a müncheni egyezmény következményeképpen a cseh-
morvahatárterületeknekanémetbirodalomhozvalócsatolásautánkezdettelkövetni.
Wehrenfennig,anémetevangélikusokelöljárójaezidőtájtígyérvelt:„egyházunk csat-
lakozott a birodalom egyházához, és állandó kapcsolatban áll a Német Evangélikus
Egyházzal. Szándékunk az, hogy egyház legyünk, illetve a diaszpóra-létből mindinkább
egy önálló egyház irányába fejlődni, miközben nem győzzük hangsúlyozni ez utóbbi
fogalom rangját és méltóságát.”48

azt,hogyezekbenazévekbenafelekezetimeghatározottságokésazezekbőleredő
társadalmimodellektovábbraisjelenvoltak,mégakkoris,hailyen-olyannemzetiirá-
nyultságukatnemhagyhatjukfigyelmenkívül,acsehszlovákiaikatolikusegyházkora-
belihelyzete isszépenszemlélteti.az1935-ösprágaiÖsszállamikatolikusnapkap-
csánakutatásoksorántöbbszörisfelmerültakérdés,hogyazországlegkülönbözőbb
etnikumúkatolikusainakezazösszejövetelevajonmennyibentekinthetőakeresztény
párbeszédkereséséskiegyezésszimbólumának.49Mindeközbenmásjellegűkezdemé-
nyezések,amelyekesetenkéntnagyobbhatássalbírtak,kimaradtakatörténetíráslátó-
köréből. Így például amorvaországi velehradbanmegrendezett egyesületi kongresz-
szussorozat,melyacirill–metódihagyományraépítveaszlávkereszténységegyesíté-
sétvolthivatottelőremozdítani.Mindeztámogatólaghatottacseh–szlovákközeledés-
re,másrésztviszontacsehkatolicizmus„elszlávosodását”iseredményezte.50 Számos
németajkúcsehszlovákiaikatolikusszámáramindemellettazausztriáhozvalókötődés

46 erichWehrenfennig:diedeutscheevangelischekircheinböhmen,MährenundSchlesien
nachihrem3. kirchentage.Die evangelische Diaspora. Zeitschrift des Gustav-Adolf-Vereins,
jg.9(1927),15–21.p.,itt:17.p.

47 reinhardSteffler:Die neuen Nationalkirchen der Tschecho-Slowakei.leipzig,1931,133.p.
48 erichWehrenfennig:Wirsindbrüder.inWalterendesfelder(Hrsg.): Evangelische Pfarrer im

völkischen Freiheitskampf der Ostmark und des Sudetenlandes.berlin,1939,123f.p.
49 ernstnittner:GesamtstaatlicherkatholikentagPrag1935.einfastunbeachtetesjubiläum.

Bohemia 26(1985),2.füzet,331–346.p.
50 FranzMachilek:„velehradistunserProgramm“.Zurbedeutungderkyrill-Method-ideeund

der velehradbewegung für den katholizismus in mähren im 19. und 20.  jahrhundert.
Bohemia,45(2004),Heft2,353–395.,385–389.p.
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váltmeghatározóvá,aholelsősorbanafiatalkatolikusértelmiségiekneknyíltalkalmuk
arra,hogyegy tekintélyelvű rendiállam ideájávalmegismerkedhessenek.abécshez
valóerős,történetileghagyományozódottkötődéskezdetbenmeghatározófontosságú-
nakbizonyult,mindeztazonban(igaz,egészenmáselőjelekközepette)anémetország
felévalóorientációigényeváltottafel.

a marginalizációtól való (ill. ekként megélt) félelem elleni harc egy szimbolikus
helye,amelyegyszersmindazegyházkereteiköztmegképződőtömegélményt,anem-
zetiirányvonalatésafelekezetikötelékekmegszilárdításátvolthivatottszínrevinni,a
már említett 1933 szeptemberében megrendezett bécsi „allgemeiner deutscher
katholikentag” volt.51 Mindazonáltal máig nem született egyetlen átfogó és alapos
munkasem,amelyarendezvényausztriahatáraintúlmutatójelentőségét(máramiaz
adottfelekezetikötődésű„külhoninémetek”mobilizációjátilleti)tárgyalná.

egyévvelkésőbbaközép-szlovákiainémetprónán(németüldeutsch-Proben,szlo-
vákul nemecké Pravno, 1946-tól nitrianske Pravno) került megrendezésre az első
kárpátnémet katolikus nap (erster karpatendeutscher katholikentag). igaz, hogy
kisebb léptékben zajlott,mint a bécsi rendezvény, viszont a 15  000 látogató révén
mégiscsaktömegrendezvényjellegevolt.akatolikusegyházSzlovákiánbelülidominan-
ciájánakláttatásacsupánegyalárendeltszempontkéntjelentmeg.Sokkalinkábbarról
voltszó,hogyegy,anyelvimarginalizációtólfélőcsoportbátranéstudatosankívánta
magát a nyilvánosság előtt prezentálni. azEvangelische Diaspora című lap az ese-
ménytaszudétanémetHenlein-mozgalomkövetkezményekéntértelmezte,megjegyez-
ve, hogySzlovákia német ajkú katolikusai hovatovább „rosszallóan tekintenek […] a
szlovákiai németség eddigi, evangélikusok általi irányítására”.52 acikkszerintanémet
katolikusokfelébredtekszendergésükből,amibe„a nem németek általi egyházi veze-
tés ringatta őket”.ebbenazértelmezésikeretbenszemléletesséválikanemzetidiskur-
zusokésafelekezetiviszonyokpotenciáliskeveredése.azinkábbevangélikusorientált-
ságú, aSzepességbenmegjelenőKarpathen-Post ugyancsak foglalkozott a témával,
elsősorbanazeseménynekanémetországikatolikusokragyakorolthatását,valaminta
kárpát-régióbelinémetekköztiesetlegesközeledésitendenciákatelemezve.53

Felekezetikonkurenciaésanacionalizmusdinamikája
a fokozódó nacionalista diskurzusok árnyékában a két világháború közti időszak az
egyházésanyanyelvköztiviszonyproblematikájávalvalófoglalkozáskicsúcsosodását
hoztamagával.aprotestantizmusebbenakontextusbanmintegyazetnikaikisebbsé-

51 richard barta: katholikentage.Wege und irrwege des österreichischenkatholizismus. in
norbertleser(Hrsg.):Religion und Kultur an Zeitenwenden. Auf Gottes Spuren in Österreich.
Wien,München,1984,357–370.p., itt:365.p.StefanMoritz:Grüß Gott und Heil Hitler.
Katholische Kirche und Nationalsozialismus in Österreich.2. auflage.Wien,2002,39f.p.

52 chronik.Die Evangelische Diaspora. Zeitschrift des Gustav-Adolf-Vereins, jg. 17 (1935),
112–113.p.

53 bemerkungen zum ersten karpathendeutschen katholikentag in deutsch-Proben.
Karpathen-Post,jg.55(1934),Folge37,3.p.
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geketoltalmazóésegyfajtanemzetalkotóerővelbírófelekezetjelentmeg,mígakato-
licizmus (annak globális jellegéből és a latin misenyelvből fakadóan) rendre afféle
„nemzetietlenítő” egyházként lett láttatva.54 ezekhez az értelmezésekhez kapcsolód-
nakazokazinterpretációkis,amelyekaprotestánsságnak(amelyországosszámará-
nyáttekintvekisebbségbenvolt)acseh-szlováknemzetimozgalmaksoránjátszottsze-
repéttaglalják:az1918-asturócszentmártonideklarációtaláíró106szlovákszemély
háromnegyedeugyanakkorevangélikusvallásúvolt.acsekélyszámúhívőellenérea
protestantizmusalaicisztikusjellegűcsehszlovákiábanmégiscsakmeglehetősenmeg-
határozó tényezőnek számított.55 a katolikus néppárt keretei közt kibontakozásnak
induló szlovák autonómiatörekvésekmegszervezése a húszas évektől kezdve olyan
konfliktusokatisszültaszlovákkatolikusokésprotestánsokközött,melyekatörténeti
interpretációktólsemvoltakmentesek.eztszemléltetiazavitais,amelyMartinrázus
Odkaz mŕtvych (Holtaküzenete)címűregényekörülalakultki,melybenazellenrefor-
mációidőszaka,illetveazakkoriFelső-Magyarországonmegnyilvánulóvallásilagmoti-
válterőszakformáijelennekmeg.56 az1938-asmüncheniegyezménytkövetőenvégbe-
mentszlovákiaipolitikaifordulatetekintetbenegykonkrétegyházpolitikaikövetkezmé-
nyekkelbírókatolikusfordulatisvolt,melykövetkezményekegészenazállamialkalma-
zottakszámánakkvótaszámokhozvalóigazításáigterjedtek.57 eztazátalakulástmind-
emellettperszeegyébpolitikai-ideológiaitényezőkisbefolyásolták.ahogyaztaszepes-
séginémetek,ill.azőetnikaikisebbségkéntkirajzolódószerepükisszemlélteti,amise-
nyelvszerepénekfelekezetimotiváltságúértelmezéseiolykorigencsakegyirányúmeg-
közelítésekhezvezettek,mintahogyaztegy1928-aséviútleírásisegyértelművéteszi.
Hildereimesch-dominik,egynémetországicélközönségnek írószerzőekképpen íra
katolikusdominanciájúMichelsdorf(StrážepodTatrami)sorsáról:„michelsdorfi látoga-
tásom során azt tapasztaltam, hogy mára egyetlen kő és egyetlen hang sem emlékez-
tet arra, hogy a faluban egykoron virágzott a német kultúra. Egy szegényes szlovák falut
láttam, szegényes, eltompult lakókkal – egytől egyig hithű katolikusok.”58 Másképpala-
kultaszerzőlátogatásakislomnicon(lomnička,kleinlomnitz),melynektemplomaiban
évszázadosmúltravisszatekintőénekeskönyvekvoltakhasználatban:„ezen evangéli-
kus énekeskönyvek lapjait vasárnaponként a helyi parasztok forgatták, ezáltal is segít-
ve azokat németségük megtartásában.“ Majdatovábbiakban:„Az országhatárokon túl

54 r.Steffler:Die neuen Nationalkirchen der Tschecho-Slowakei,92f.p.
55 Peter Švorc: Slowakische Protestanten und ihre rolle im politischen leben der

Tschechoslowakeiamanfangder20erjahredes20. jahrhunderts.inkarlSchwarz,Peter
Švorc(Hrsg.):Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei. Kirchen- und
konfessionsgeschichtliche Beiträge.Wien,1996(StudienundTextezurkirchengeschichte
undGeschichte,Zweitereihe,band14),195–210.p.,itt:200.p.

56 PeterMacho:rázusovodkazmŕtvychavnímanienásiliav medzikonfesionálnýchvzťahoch.
Historický časopis,56(2008),3,419–442.p.,itt:422.p.

57 ladislavSuško:evanjelickácirkevaugsburskéhovyznanianaSlovensku1938/39v zrkadle
cirkevnejtlače.Historický časopis, 49(2001),1,63–84.p.,itt:79.p.és83f.p.

58 Hildereimesch-dominik:deutscherProtestantismus inderZips (Teil i).Die evangelische
Diaspora,jg.10(1928),154–160.p.,itt:159.p.
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a német protestantizmus egyet jelent a kultúrával és az életerővel. A hithűség a néphez
való hűség anyja. Mennyire éreztük mindezt a Szepességben, ebben a félreeső evan-
gélikus falucskában!”59

ezenértelmezések(melyekérvényességemásrégiókatisfigyelembevévekönnyen
megcáfolható) jelentősége a bennük kibontakozó észlelési mintázatokban rejlik,
melyekben felekezeti viszonyok és etnikai szempontok vegyülnek egymással. ez a
jelenségugyanakkorkorántsemcsakamúltravonatkozóleírásokbannyilvánultmeg.a
nemzetierőkmobilizációjanyilvánvalóanúj,egyházonbelüli törekvéseknek isutakat
nyitott.Mindezakáranémetnyelvűevangélikusközösség felé valóközeledésben–
vagyéppenazúj,lappangófélbenlévőjelenségekkialakulásáravalóérzékenyfelfigye-
lésalakjábanis–tettenérhetővolt.ezutóbbirajópéldadesideralexykárpátnémetlel-
készDer Protestantismus der Slowaken címűírása1931-ből,melybenaszerzőapro-
testantizmusnakakatolikusdominanciájúországragyakorolthatásávalfoglalkozik:„és
a szlovákok példája mutatja, hogy egy szláv nép teljes egészében megnyerhető volt –
és máig is az – a protestantizmus számára.”60

különösképpen csehszlovákia német ajkú lakosságát illetőleg, és ezen belül is
leginkábbaharmincasévekvonatkozásábanfigyelhetőmeg,hogyakortársakszem-
szögébőltekintveavallásimezőbenkülönfélemozgásokindultakbe.Mindeztnéhány
példávalkívánjukszemléltetni,melypéldákugyanakkoranémetországifelekezetiszer-
veződésekhez való kötődésekre is rávilágítanak. 1936-ban,mielőtt a Gusztáv adolf
egyesület (Gustav-adolf-verein) „nagy szeretetadományának” átadására került volna
sor,háromjavaslatszületettadíjazástilletően:azosztrákbruckanderMurvárosa,a
brüsszeli protestáns hitközség – valamint a pozsonyligetfalui (engerau / Petržalka)
németevangélikusgyülekezet.ligetfaluazértkerülhetettazajánlásokközé,mertnem
rendelkezett önálló templommal, amely tényaz indoklásbankomoly veszélyként lett
megjelenítve:„Róma fáradhatatlan. Néhány éve egy katolikus kolostor építése zajlik. A
vegyes házasságok nyugtalanságokat eredményeznek. Eközben a szekták is jelen van-
nak, mindez pedig a felekezetnélküliséghez vezet.”61 Mindenesetre két évvel később
márolyanhírekérkeztekligetfaluból,melyekarróltanúskodtak,hogyahelyiegyházkö-
zösségésanémetkulturálisegyletszorosegyüttműködésbenállegymással:„az egy-
házi és a nemzeti feladatok ellátása kéz a kézben jár egymással.”62

Másfelőlakatolikuskülhoninémetekbirodalmiegyletének(reichsverbandfürdie
katholischenauslandsdeutschen)támogatásalehetővétette,hogykétközép-szlovákiai
település,Hedwig(Hadviga)ésbries(brieštie)egy„népimisszió”keretében„szükség-

59 Hildereimesch-dominik:deutscherProtestantismus inderZips (Teil ii).Die evangelische
Diaspora,jg.11(1929),29–32.p.,itt:32.p.

60 desideralexy:derProtestantismusderSlowaken.Die evangelische Diaspora,jg.13(1931),
85–89.p.,itt:89.p.

61 GerhardHeinzelmann:Gemeinsamesliebeswerk1936.vortraggehaltenaufderkasseler
Hauptversammlung des Gustav-adolf-vereins.Die evangelische Diaspora, jg. 18 (1936),
342–345.p.,itt:345.p.

62 Tschechoslowakei.Die evangelische Diaspora. Zeitschrift des Gustav-Adolf-Vereins, jg.20
(1938),129–169.p.,itt:165.p.
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templomot”,továbbánémetnyelvűprédikációtésoktatástkapott,mindeztabbólacél-
ból,hogyahelybeliek„nemcsak vallásukhoz, hanem egyúttal németségükhöz is” visz-
szatérhessenek.63 azilyentípusúszámadásokegyszersmindaztisérzékletesséteszik,
hogymilyenkulturálisvezéreszmékhatottakakülföldinémetnépcsoportokranémetor-
szágifelekezetiszervezetekirányából.azt,hogykorántsemcsupánperemcsoportokat
érintő,mellékes jelentőségűaktivitásokrólvoltszó,azatény isalátámasztja,hogya
németpüspökikonferencia(Hermann)Wilhelmberningosnabrückipüspökötahúszas
évekbenhivatalosanismegbíztaegybeszámolókidolgozásával,melynektémájaa„lel-
kipásztoriteendőkakülhoninémetségkörében”volt.apüspökaz1925-össtuttgarti
németkatolikusnapkeretébenekképpenfogalmazott:„a nemzethez való hűség rend-
szerint kéz a kézben jár a valláshoz való hűséggel.”64

az eddigiekben szemléltetett aktivitások kapcsán a jövőben tisztázandó kérdés
volna,hogyaziméntleírt,németországbólérkezőkezdeményezésekmilyenkapcsolat-
banálltakaz1933utánipolitikafejleményeivel.nyilvánvalóankülönféleaktőrökszé-
lesebbskálájárólvanszó,olyanszereplőktőlkezdve,mintpéldáulGeorgSchreiberpre-
látusésreichstag-képviselő,akiazelsővilágháborúutánintenzívenfoglalkozotta„kül-
honinémetségésakatolicizmus”problémakörével,1933utánviszontveszítettbefo-
lyásából,majd1935-benkényszernyugdíjaztatták65 –egészenaDie Getreuen (ahithű-
ek) című, a katolikus külhoni németek birodalmi egylete által kiadott lapig, amely
1934-benegyadolfHitlertábrázolóképpeljelentmeg,1936-banpedigaz„egyházés
nemzet”c.tematikusblokkjátHitler-idézetekkeltámasztottaalá.66

afenttárgyalt,áttéréstőlvalófélelmekmellettismételtennyilvánosságotkapotta
születésiarányszámkérdése,ésebbőlkifolyólagafelekezetierőviszonyokátrajzolódá-
sánakproblémájais.amáremlítettnémetprónaikárpátnémetkatolikusnappalkap-
csolatbanaztnyilatkoztaegyprotestánshívő,hogy„a katolikusok nemcsak számbeli-
leg vannak többségben az országban, hanem biológiailag is egészségesebbek.”67 a
müncheniegyezménytmegelőzőkiélezettpolitikaihelyzetafelekezetiviszonyokterén
a cseh országrészekben élő németek körében is változásokat eredményezett: 1938
elejéntöbbújságisa„Tömegeskilépésakatolikusegyházból”címalatttudósítottarról
atényről,hogytöbbhelyüttnémetnyelvűkatolikusokegészcsoportjatértátanémet
evangélikusegyházhoz.eztrendszerintanémetpapokhiányávalvagyazadottközsé-
gekbentapasztalhatócsehdominanciával indokoltákmeg.aprágaiközpontihatósá-
goknálvégzettvizsgálatugyanakkorrelativizálnilátszikazáttérésimozgalomhordere-

63 länderbericht Tschechoslowakei. Die Getreuen. Zweimonatsschrift des Reichsverbandes
für die katholischen Auslandsdeutschen,jg.11(1934),Heft4,118.p.

64 Georg Schreiber:Das Auslandsdeutschtum als Kulturfrage. Münster, 1929 (deutschtum
undausland,17./18.Heft)utánidézve,188.p.

65 vö. Georg Schreiber adalékával: deutsche biographie, https://www.deutsche-
biographie.de/gnd118761676.html#ndbcontent(20181.11.).

66 Die Getreuen. Zweimonatsschrift des Reichsverbandes für die katholischen Auslands -
deutschen,jg.11(1934),Heft1,S.1undjg.13(1936),Heft1,5.p.

67 Slowakei.Die evangelische Diaspora. Zeitschrift des Gustav-Adolf-Vereins, jg. 17 (1935),
112–113.p.
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jét–ahíradásokrendszerintnéhánytucatnyiátlépőrőltudósítanak.Mindazonáltala
politikailagzaklatott időszakközepetteeza jelenségmégiscsakképesvolt feltűnést
kelteni. Ha tekintetünket az egyes hitközségek helyzetére irányítjuk, világossá válik,
hogyazegyházonbelülifeltételeknemváltoztak–gyakrantalálkozunkazzal,hogya
csehésanémethívőkszámárakülönistentiszteletekettartottak.akorabelinaciona-
listadinamikaugyanakkorolykorolyan jelenségeket iseredményezett,mintamelyek
például aMährisch Trübau (Moravká Třebová)melletti oehlhütten (lhota u konice)
településenvoltak tapasztalhatóak,aholazáttérthíveketbusszalkellettaMährisch
Trübau-iistentiszteletreszállítani.aleitmeritzi(litoměřice)egyházmegyeegyafiatalok
pasztorációjávalmegbízottpapjamegintcsakaztvallotta,hogyakatolikusfiatalságnak
aszudétanémetjugendverbandhozkellenecsatlakoznia,mivelellenkezőesetbenegy
akatolikusegyházellenfolytatott„harc”veszélyefenyeget,melybőlviszont„csakis a
protestánsok húznának hasznot, egy olyan képet kialakítva magukról, mely szerint egy-
házuk nemcsak hogy nem gátolja a német népet egyesülésében, hanem egyenesen
támogatja is azt”.68

Zárómegjegyzések

1918utáncsehszlovákiábanapolitikaiváltozások,valamintrégebbikeletűfelekezeti
vitákés reformtörekvésekkombinációjaképpenúj társadalmihajtóerőkalakultak ki,
melyekazetnikaiésfelekezetihovatartozásokösszemosódásáhozisvezettek.emellett
olyantörekvésekismegjelentek,amelyekafelekezetiszerveződéstilletőenaterritori-
áliselvvelvalószakításésanemzetielvalapjántörténőszerveződésszükségességét
hangsúlyozták.Mindezekmögöttegynacionalizálódásifolyamatállt,melyelsőkéntaz
evangélikusegyházakbanjelentkezett,akésőbbiekbenazonbanakatolikusegyházat
isutolérte;etekintetbenelég,hacsakanemzetielvalapjánkörülhatároltcsehországi
püspökségek követelését említjük. a nemzetpolitikai célkitűzések és elhatárolódási
törekvések egyházi szférára gyakorolt hatása a német ajkú népcsoportok esetében
különösenerősnekbizonyult,olyannyira,hogyazazegyházakonbelülierőviszonyokra
isvisszahatott.egymindeddigaligkutatottproblématerületrőlvanszó,melyesetében
akésőbbiekbenaz ismegválaszolandókérdés lenne, hogymilyenhatással bírtaka
németországiegyházi szerveződésekvagyéppenanemzeti, felekezetiés történelmi
vonatkozásokésmeghatározottságokegymássalvalókeveredéseiközép-európában.a
felekezetekköztikonkurencia,továbbáazokegymásragyakorolthatásaolyantársadal-
mi folyamatokat indítottbe,melyekazegyházközségeketésazokönképét iserősen
befolyásolták.ezekkihatásátjelentanulmánybancsupánkörvonalaibantudtukfelvá-
zolni.egy,atovábbikutatásokszempontjábólugyancsakrelevánskérdésazlehetne,
hogyazemlítettfolyamatokesetébenmennyibenbeszélhetünkegyfajtakettősmobili-
zációsstratégiáról,amelynekközpontjátképezőetnikai-felekezetiépítkezésegyrészta

68 Státní oblastní archiv litoměřice. levéltári állomány: biskupství litoměřice, ordinariát,
karton35.Sign.1092.norbertkocholatyleveleantonWeberleitmeritzipüspöknek,1938.
4.4-ikeltezéssel.
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nemzetilételvesztésénekfélelme,másfelőlpedigaszekularizációtólvalófélelemellen
irányult.69

afentiáttekintésközpontjábanakétvilágháborúcsehszlovákiátjellemzőegyházi
ésetnikaistruktúrákvizsgálata,illetvemindezekközép-európaikontextualizációjaállt.
azt,hogyeffélekérdésekvizsgálatakormindigszükségesatágabbtörténelmiössze-
függésekbeágyazásais,acseh,MorvaésSziléziainémetevangélikusegyházegyházi
elöljárójának egy 1927-ből származó közleménye is nyomatékosítja: „Zárásképpen
pedig vessünk egy boldog pillantást Graupenre. (krupka) Az ottani katolikus Szent
Anna-templom lehulló vakolata ugyanis egy különös festményt tárt napvilágra: szemtől
szemben a szószékkel a büszke tartású, életnagyságban ábrázolt Luthert, a főeretne-
ket látjuk. A leletet a prágai műemléki hivatal védő keze oltalmazza. Az evangélikus
hívek sokaságának, akik ide sietnek, hogy szembesüljenek a történelemmel, a követ-
kező üzenetet fogalmazza meg a kép: az evangélikus egyház itthon van a Szudéta-vidé-
ken, és itt is marad minden harc és gond ellenére, az isteni bizonyosság biztonságá-
ban.”70

(Csanda Máté fordítása)

MarTin ZückerT
STaTe cHanGe and conFeSSional ForMinG.THe cHurcHeS and THe GerMan PoPulaTion in
cZecHoSlovakia aFTer 1918

Thisstudyanalyseshowthepoliticalchangeafter1918influencedtheconditions
ofchurches in relation toethnicaffiliations. itshows,withanemphasison the
Germansinczechoslovakia,howactivitiesofforeignconfessionalgroupsaltered
thetermsintheexaminedchurches.Thepapercontainsanoverviewthatshould
befollowedbyfurtherdetailedanalysesoftherelationbetweenconfessionaland
ethnicminoritiesintheinterwarperiod.

69 lucian Hölscher: Säkularisierungsängste in der neuzeitlichen Gesellschaft. in Manfred
Gailus, Hartmut lehmann (Hrsg.): Nationalprotestantische Mentalitäten. Konturen,
Entwicklungslinien und Umbrüche eines Weltbildes. Göttingen, 2005 (veröffentlichungen
desMax-Planck-institutsfürGeschichte214),133–147.p.

70 erichWehrenfennig:diedeutscheevangelischekircheinböhmen,MährenundSchlesien
nachihrem3. kirchentage.Die evangelische Diaspora. Zeitschrift des Gustav-Adolf-Vereins,
jg.9(1927),15–21.p.,itt:21.p.
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SZTancS GÁbor

„SelbständigeZipserrepublik”
aszepességinémetségparciálismozgalma1918őszén

GÁbor SZTancS
„SelbständigeZipserrepublik”.ThePartialMovementofGermansoftheSzepesregioninautumn1918

keywords:Zipser,self-determination,autonomy,thekárolyiGovernment,Szepesség,Spiš

a magyar történetírásban 1918 őszének döntéskényszerei, alternatívái, a történeti
országfelbomlásánakokaiésösszefüggéseialegtöbbetvitatottkérdésekközétartoz-
nak: a dualistaMonarchiából való kiválás; az őszirózsás forradalomáltal hatalomra
kerültújerőknekaMagyarnemzetiTanácsáltalnyomatékosítottösszefogása;stb.a
Magyar népköztársaság kikiáltását követően a károlyi-kormány a világháború utáni
zavaros időkben, a békekonferencia összehívásaelőttmegegyezésekre törekedett a
történeti magyar államból éppen kiválni készülő nemzetiségekkel, nemzetekkel. az
országintegritásátabékekonferenciáigúgyakartamegőrizni,hogyelőzetesmegálla-
podásokkalalternatívátdolgozzonkiazállamterületfelosztásátcélulkitűzőgyőztesek
forgatókönyvével szemben.ugyanakkormegkívántaóvniazegyreerősödőbolseviz-
mustólanagyhatalmakáltalfelosztanikívántMagyarországot.

avesztesháborúutánmársokmindenelképzelhetővolt,amiazelőttcsaka„túlhaj-
tottfantáziaszüleményének”voltminősíthető.acsehszlováktérszerzéskezdettegyre
inkábbkézzelfoghatórealitássáválniafelvidékivármegyékben.acsehszlovákállamba
való„erőszakos”bekebelezésellen1918októberében,novemberébenésdecemberé-
benazonbannemcsakazészakivárosokmagyarérzelműpolgárságaemeltefelasza-
vát,hanemeterületeknémet,sőtnemritkánszlováklakosságais.

decemberfolyamánnyilvánvalóvávált,hogyanemzetiségeketilletőenazaddigfoly-
tatottpolitikacsődbejutott.aminisztertanácsdecember28-iülésénjászioszkártárca
nélkülinemzetiségiminiszter,nyíltanbejelentette: „atótokkalésrománokkallehetetlen
megegyezni.”1 az új helyzet új politikát követel. jászi ekkor veti fel, mintmegoldási
javaslatot,anemzetiségekegymásközöttiellentéteinekkihasználását:„[…]helyesnek
tartja,hogyakülönbözőparciálisnemzetiségimozgalmakat,akeletitótokmozgalmát,
aszékelyekakcióját[…]kellőerőveltámogassaamagyarkormány.”2

1918-ban,atörténetimagyarállamfelbomlásának,abékekonferenciaösszehívása
előttikülsőésbelsőtámadásokidejénamagyarkormányésazérintettrégiókmagyar

1 Magyarnemzetlevéltárországoslevéltár(Mnlol)k271918.december28-ijegyzőkönyve.
2 uo. aminisztertanácsaszékelyekszámáradecember17-én100ezerkoronátutaltki.
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politikai vezetése a régiókmagyar orientációjú nemzetiségi vezetőit is megpróbálta
bevonniországmentő integritáspolitikájába.atörténelmiMagyarországtöbbpontján,
egymástóleltérőmódonéscélokkalalakultakkiparciálismozgalmak.ezeknekamoz-
galmaknakatöbbségeregionálisanjelentkezettésolyannemzetiségekbőlalakultakki,
amelyekreazeddigimagyarkormányoknemvagycsakbizonyosszempontokalapján
figyeltekfel,illetvetámogattákőket.Megjegyzendő,hogyezeknekaparciálismozgal-
maknakvezéregyéniségevagy -egyéniségei többnyiresajátcéljaiért/céljukért,vagya
kialakulthelyzetből(acsehszlovák,románcsapatokterülethódításaiameggyengültés
tehetetlenmagyarközpontikormányzattalszemben)fakadólehetőségeknyománhív-
tákéletreezeketamozgalmakat.

Számos regionálisan jelentkező parciális mozgalom bontakozott ki a károlyi-kor-
mányzat időszakában.  legelsőként az önállóBánsági Népköztársaság alakultmeg
1918.november1-jén.ennekaköztársaságnak területenégyvármegyérekorlátozó-
dott(bács-bodrog,Torontál,Temeséskrassó-Szörény).1918.november25-énaroth
ottóvezetteszervezkedést,melyneklétrehozásábanbarthaalbertkésőbbihadügymi-
niszterisrésztvett,azegymássalisszembehelyezkedőrománésjugoszlávhadsereg
vezetéseoszlattafel.3

1918.november8-ánaPrágábólhazatérőSztepanklocsurakvoltosztrák–magyar
katonatisztvezetésévelkörösmezőn,azittélőhuculokkikiáltottákafüggetlenHucul
Köztársaságot.4 az itt élők nem amagyar államhoz, inkább a lembergben létrejött
nyugat-ukrajnaiköztársasághozkívántakcsatlakozni.Mivelkárpátaljasorsárólsokáig
képtelenekvoltakdönteniazantanthatalmak,csehszlovákiaésrománia isa tettek
mezejérelépett.románia1919.január11-énelfoglaltaaHuculköztársaságközpont-
ját,Máramarosszigetet.

1918.november22-énSopronvármegyenémetlaktarészeinHansSuchardszoci-
áldemokratapolitikusalapítottamegaHiénc Köztársaságot,nagymartonban.Suchard
államamindösszekétnapotlétezett,november24-énamagyarkatonaságfojtottael
azelszakadásitörekvést.5

1918 decemberében aMagyar népköztársaság a vas és Zala vármegyében élő
szlovéneknek,másnévenvendeknekisautonómiátkívántadni.aSzlovénkrajna azon-
ban nem jutott tovább a tervek szintjénél, ugyanis a helyi lakosság sem támogatta.
1919.május29-énéjjelegyórakoregymuraszombatihotelerkélyérőlTkáleczvilmos,6

3 Szarka lászló: a történetiMagyar királyság felbomlása és a keleti Svájc koncepciója. in
Kárpátalja 1919–2009. Történelem, politika, kultúra.budapest,argumentum–MTaetnikai-
nemzetikisebbségkutatóintézete,24.p.

4 ahuculokhagyományosanmegkülönböztettékmagukatakárpátiruszinoktól,saszázadfor-
dulótólkezdvealembergbőlterjedőukránnacionalizmushatásáraegyreinkábbukránnak
vallottákmagukat.PaulMagocsi:Encyclopedia of Rusyn history and culture.Toronto,2005.

5 ahiéncnévaSopronésvasvármegyeinémetekelnevezésevolt.
6 TkáleczvilmosnépbiztoskéntdogozottMuraszombatban,éssokmáskörnyékbelihezhason-

lóancsempészésbőlegészítetteki jövedelmétakifejezettenszegénynekszámítóvidéken.
néhánymásiknépbiztoskollégát isbeszervezettazüzletbe,mígnemegyriválisbandafel
nemjelentetteahatóságnál.Mivelcsempészésértakkoribanhaláljárt,Tkáleczvilmospró-

22 Sztancs Gábor
Fó

ru
M

Tá
rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
S
ze
m
le
,X

X.
é
vf
ol
ya
m
2

01
8/

4,
S
om

or
ja



a népek önrendelkezési jogára hivatkozva deklarálta a Vendvidéki Köztársaságot.
június6-ánaTanácsköztársasághadseregevisszafoglaltaMuraközt.7 végül ittvolta
Keleti Szlovák Népköztársaság,amelyetdvorčákviktor1918.december11-énhívott
életre.

Szepesvármegyenépességviszonyai

Szepes vármegye igazi többnemzetiségű és többkultúrájú vidéke volt az északkeleti
Felvidéknek.1869-benaszászokarányamég35%volt,amiközel61 000főtjelentett.
1890-igcsökkentavármegyenépességeéscsökkentaszászokaránya is.1900-tól
lassúnövekedésnekindultavármegyelakosságszáma,deaszászetnikumeztatren-
detnemkövette.

adrasztikusdemográfiaifolyamatokláttánmár1909-benmegkongattákavészha-
rangotaszepesiszásznépfelett:„[...]nemlehetetlen,hogyvalóraválikazaszomorú
jövendölés,hogy100évmúlvaanagymúltúésnagyrahivatottczipszernépelenyészik
aszlávságtengerében.”8

az1910.évinépszámlálásadataiszerintavármegyelakosságának60,5%-a9 vallot-
tamagátszlovákanyanyelvűnek,amagyarésanémetelempedigegyüttesen26,1%-
át10 alkotta.41évalatt23 000fővelcsökkentaszászokszáma.11 afennmaradó13,4%-
otrutén,gorál(lengyel)éscigányanyanyelvűektettékki.12

1880és1910közöttSzepesvármegyébenmegindultaszásztérszerkezetgyorseró-
ziója. az 1880-ban 20% feletti szász lakossággal rendelkező településeken átlagosan
14%-kalcsökkentaszász lakosság.Mégennél isnagyobbaránybanfogyottavárosok
szász népessége. 1910-re a vármegye kilenc rendezett tanácsú városából kettő volt
abszolútszlováktöbbségű:SzepesolasziésSzepesváralja,kettőabszolútnémettöbbsé-
gű:késmárkésGölnicbánya,ötbenpedigamagyarésanémetelemegyüttesenalkotott
abszolút többséget,nevezetesen iglón,leibiczen,lőcsén,PoprádonésSzepesbélán.13
késmárkváltaszepességinémetekközpontjává.azösszefüggőPoprád-völgyiszásztele-
pülésterületdélnyugatonPoprádvárosátólegészenPodolinigtartott.

a vármegye értelmisége csaknem teljes egészében magyar érzelmű volt, a
szász, szlovák, rutén stb. származásúakat is beleértve. a Szepességben példás

bált menekülni a kutyaszorítóból és felvette a kapcsolatot a stájer jobboldali körökkel.
https://hu.wikipedia.org/wiki/vendvid%c3%a9ki_k%c3%b6zt%c3%a1rsas%c3%a1g
letöltés:2015.10.19.

7 uo.
8 Forbergerbéla:A szepesi német elem pusztulásáról.igló,1909,7–8.p.
9 MagyarStatisztikaiközlemények.42kötet.1920.
10 uo.
11 uo.
12 uo.
13 Zentailászló(szerk.):A történelmi Magyarország atlasza és adattára 1914.Második,bőví-

tettésjavítottkiadás.Pécs,2001,76.p.
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nemzetiségibékeuralkodott,amelymajdkésőbb,1918őszénismegjelenik.ennek
oka,hogyanemmagyarajkúlakosságtúlnyomótöbbségehungarus,illetvemagya-
róntudatúvolt.14

***
a továbbiakban a Szepesi német köztársaság kikiáltásához (Scepusia respublica)
vezető, a szepesi németek reményvesztett önrendelkezésének történetét kívánom
bemutatni1918októberétőldecemberéig.ezenidőszakbanavármegyébenahárom
dominánsnemzetiségnek(szlovák,magyarésnémet)megfelelőenháromvárosemel-
kedett ki s alakította a vármegye népeinek történetét. késmárk rendezett tanácsú
városbanjöttlétreanémeteknemzetitanácsa,lőcsénmegyeinemzetitanácsésiglón
aszlovák(keletszlovák)nemzetitanács.

1918őszénekgyorsanváltozófolyamataibaelőszöraMagyarkirályságterületén
a szepesi szászok, pontosabban késmárk város polgársága hozta nyilvánosságra
ragaszkodásukatazőketbefogadómagyarhazához.nemérteváratlanulanémete-
ketacsehekaspirációja,nevezetesenafelvidékimegyékbirtokbavételeésbekebe-
lezésealétesítendőcsehszlovákállamba.aprágainárodnívýbormároktóberköze-
pén felszólította a vármegyét, hogy közigazgatásilag és törvényileg a megszülető
csehszlovákállamrészétképezik.késmárkvárostanácsaoktóber23-án–azoktó-
ber 31-i turócszentmártoni memorandum előtt – rendkívüli közgyűlést tartott. dr
Wuhovszkyottópolgármesterjelentettebe,hogya„mindigésmindenüttárulóként
ellenünkdolgozócsehekmegsemmisítésüketakarjáksamagyarszentkoronaorszá-
gaitestébőlanépekönrendelkezési jogánakelvealapjánezenelvekelferdítésével
nagyterületeketakarnakelszakítanisaztcsehországhozvagymintmondjákameg-
alakítani tervezettúgynevezettcsehszlovákállamhozcsatolni […]holotterresenki
részérőlmeghatalmazásuknincsen”.15

avárosképviselő-testületehatározatilagtiltakozotta„csehvagyúgynevezettcseh-
szlovák nemzeti államtanács azon törvény és jogellenes törekvése ellen […]
Szepesvármegyét is elszakítsa és a létesíteni tervezett új államhatáraiba bevonja”.
kijelentették,hogymindenerejükkelküzdenifognakezentervekellen.„Minemaka-
runkaMagyarSzentkoronaországainakkötelékébőlelszakadni,semazonbelülkülön
alakulásokrészévélenni(sic!)[…]tiltakozunkazellen,hogyacsehszlovákállamtanács
aSzepességmagyar,németéstótlakosságánaktehátaminevünkbenisbeszéljen.”
akésmárkiképviselő-testületdr.Mattyasovszkyelemérvármegyeifőügyészjavaslatára
hasonlótartalmúhatározatmeghozataláraszólítottafelSzepesvármegyetöbbivárosát
ésközségétis:„acsehszlovákaspirációknaktettelisgátatkellvetni,amiértisazigé-
nyeltterületekbitorlásikísérleteellenazaktívésapasszívellenállássalmegkellszer-

14 bővebbenl.Szarkalászló:identitáséslojalitásnemzetállamikonfliktushelyzetei.inkovács
nóra–osvát anna–Szarka lászló (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és
állampolgári kötődések.budapest,2005.;vö.kissGy.csaba:„Hazafiak”és„pánszlávok”a
felföldikisvárosbanMikszáthkálmánésSvetozárHurban-vajanskýegy-egyregényében.in
uő:A haza mint kert.budapest,napkiadó,2005.

15 késmárkijegyzőkönyv1918–1919.ŠtátnyokresnýarchívvPoprade.
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vezni és sürgősen megalakítani az összes érdekelt felvidéki megyékben a nemzeti
védelemligáját.”16

Prágábanoktóber28-ánproklamáltákacsehszlovákállammegalakulását,amelya
csehtartományokonkívülsajátterületénekminősítetteazakkormégkörülhatárolatlan
„Slovenskót”is.MégezenanaponnyomtatványokatküldtekaFelvidékvármegyéibe,
Szepesvármegyevárosaibais,amelyekben„értesíti,hogyezentúlegyedül,azazérvé-
nyestörvényésrendelet,amiPrágaicseh-tótnemzetikormánytólszármazik”.17 aröp-
iratoktartalmaóriásifelháborodástváltottkiakilencrendezetttanácsúvárosban.„az
utolsópercekbenhangzikelvárosainktiltakozása,deatiltakozásoknakelkellhangza-
nimesszire,hogymeghalljákazokis,akikeddigcsakpénzértbujkálósugdosó,majd
hazugulésszemtelenülordítóellenségeinkhangjáthallották.”18

akésmárkiakfelhívásáraoktóber28-ánPoprádrendezetttanácsúvárosábanilletsko
lajosesperesplébánoskérelméreapolgármesterhelyettese,dr.lőwalfrédhívtaösszea
közgyűlést.arendkívüliközgyűlésennyilvánítottákkitiltakozásukathatározatformájában.
„Tiltakozikaképviselőtestületmindenamagyarszentkoronánkívülállótényezőtörvény-
ésjogellenestörekvéseésbeavatkozásaellen,amellyelamagyarszentkoronatestéből
bármely részt elszakítani szándékozik. Tiltakozik különösena cseh-szlovákállamtanács
rendeleteellen,amelyanemzetekönrendelkezésijogávalellentétbenáll.”19

október29-énlőcsénaképviselő-testületülésétdr.FriedMórpolgármesternyitot-
tameg.nyitóbeszédébenhangsúlyozta,hogyamostanivilágrengetőeszmékközüla
népekönrendelkezése„édeshazánkércfalaitdöngeti”,ésaSzepességnépeaggoda-
lommallátja,hogyezazeszme,amelyMagyarországfüggetlenségétképesvisszaállí-
tani,a„kapzsicsehekáltalfélremagyarázva,tulajdonképpennemmásmint[...]anne-
xió.”20 apolgármesterköltőikérdéseibencáfoljamegprágainárodní výborállításait,
hiszenavármegyébennemüldözteksenkitanyanyelvénekhasználatamiatt,ésPrágát
senkinemtekintette„Mekkájának,akicsakgondolatbanisarratévedtvolna,hogyneki
csehországgalakárnyelvi,akárnemzetiségivonatkozásbanösszefüggésevolna”.21 a
városlakosságánakmagyarságárahivatkozvamagyarokkívánnakmaradni,ésehazá-
tól elszakadni nemakarnak.késmárk városnakhatározatára válaszolvadr. léderer
Miksa városi főügyész az alábbi határozatot terjesztette elő és fogadta el: „[…] a
Szepességnekfajiésnyelvikülönbségrevalótekintetnélkülegymássalalegszebbhar-
móniábanegyüttelő lakosságaellen intézettgaládmerényletkénta legerélyesebben
visszautasítja […] ezen szláv aspirációk,mint hiú álmok széjjel foszlanak.”22 Sajnos,
ahogylátnifogjuk,ezekaz„álmok”valóságoskeretetkaptak.

16 Határozat. Szepesi Lapok, 1918.október26.1–2.p.vö.késmárkijegyzőkönyv1918–1919.
ŠtátnyokresnýarchívvPoprade.

17 Mnlolk4081/1918.
18 amagyarhazasértetlenségéért.Szepesi Hírnök, 1918.november2.2.p.
19 uo.
20 uo.
21 uo.
22 uo.
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iglón november 4-én a vármegye szlováksága is közgyűlést tartott, amelyen
Mamuzsichistván,agéppuskásokparancsnokaismegjelent.aközgyűléstFolgens
cornélpolgármesternyitottameg.avároslőcséhezéskésmárkhozhasonlóaneluta-
sította a csehek követeléseit. „éppoly határozottsággal és erélyességgel tiltakozik
bármelynemzetésbármelynépazontörekvéseellen,hogyamagyarállampolitikai,
jogi és természetes határait megcsonkítsa és fölháborodással utasítja vissza […]
nemtűrjük,hogybárkiisnevünkbenmáseszménekvagymáskívánságnakbárholis
kifejezéstadjon!”23

iglónazoktóberiforradalomhatására,illetveaMagyarnemzetiTanácsfelhívására
november5-érevármegyeiésvárositisztviselőkértekezletettartottak.azértekezletet
avármegyealispánja,dr.neográdylajosnyitottameg.azértekezletcéljavolt,hogya
közrend,közbiztonságésélelmezésterénolyanmegállapodásokathozzanak,amelyek
azegészvármegyeterületéreegyöntetűek,ésalkalmasakaközössikerbiztosítására.
azalispántájékoztattaaközönséget,hogyazösszesvárosképviselő-testületeacseh
aspirációkellenfoglaltállást,éskérteazerrevonatkozóhatározatoknakvármegyeitör-
vényhatóságibizottsághozvalófelterjesztését.Megállapította,hogyavármegyébenaz
összesvárosmegalapítottasajátnemzetiTanácsát.

azalispántárgyalásrabocsátottaavármegyeinemzetiTanácsteendőit„aziglóváros
általmegjelöltalapon,nevezetesenközigazgatási,közbiztonsági,gazdaságiéspropagá-
lásiszempontbóltegyemegbeszéléstárgyává”.24 anemzetiTanácsotbizalmi,ahatóságo-
kat támogató szervnek tekinti. ellenőrző és irányító hatáskörrel kívánták felruházni a
béke,aközrendésaközbiztonságmegőrzéseérdekében.kívánatosnaktartottákavár-
megyeinemzetiTanácsmegalakítását,amelynektagjaiközzéavárosokésjárásoknem-
zetitanácsainakkét-kétdelegáltja,valamint100-náltöbbszervezettmunkástfoglalkoz-
tatóvállalatokegy-egykiküldöttjelennetagja.ugyanakkoravármegyeerősönkormány-
zatiságaennélaszervnél ismegjelenik,mivel feladatköreiterősenkorlátoznikívánták.
nemkívánták,hogyazúj,idegenszervfelborítsaazeddigkialakultbelsőközigazgatási
rendszert.„azértekezletmegállapítja,hogyanemzetiTanácsazösszesélelmezési,jóléti
ésegyébközérdekűhatóságiteendőkellenőrzésérevanhivatva.”25

aközbiztonságkapcsánazalispánjelezte,hogyahatárrendőrséghatásköréneka
vármegyeegészterületérevalókiterjesztésétésahatárrendőrségmegerősítésétkérte
akormánytól.ahamarjelentkezőlengyelveszélyelhárításavégettazófalvihatármeg-
védésérekatonaságotkért.avármegyeközönségétezekenazértekezletenkomolyan
foglalkoztattaafegyveresellenállásisegyesetlegeskatonaiintervencióesetén.ennek
megfelelőenMamuzsichistvángéppuskásparancsnokegyszakaszkatonátésegygép-
puskástPoprádrairányított,hogyvédjeavármegye„bejáratát”,ésígéretettett,hogya
vármegyeveszélyeztetettterületeitkarhatalmisegédlettelmegvédi.valamintkértéka

23 anagynapoktörténete.Szepesi Hírnök, november9.1.p.
24 a vármegyei tisztviselők egyöntetűen járnak el a lakosság érdekében. Szepesi Lapok,

november 12. 1. p. vö. Štátny archív levoča. Spišská Župa-podžupan, administratívne
písomnosti17454/1918.

25 uo.
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Miskolcon,Sátoraljaújhelyenéseperjesenállomásozószázadok,összesennégyszá-
zadvisszarendelésétakassaikatonaiparancsnokságtól.

aközbiztonságtovábbibiztosításaérdekében„nemszabadtűrniazt,hogybármirom-
boló törekvés a legcsekélyebbet elkövethesse a polgárság nyugalma és békéje ellen.
ezértmegkellszerveznünkanemzetivédelemligáját.[…]Felkellállítaniismétapolgár-
őrséget!ebbenamunkábanrésztkellvenniemindenkinek,mostsenkinemvonhatjaki
magát[…]legyenottmindenki,számonfogjuktartaniazokat,akikvonakodnakvagytávol
maradnak,kifogjukírniazoknevét[…]”.26 ahogyláthatjuk,nagyonkomolyangondoltáka
közrendfenntartását,hiszenaközrendfelbomlásaeseténtudtákvolnacsehekkönnyeb-
benmegszállniavármegyét,mintaztnovembereieseményekigazoltakis.

apropagandakérdésétmindennemzetiTanácshatásköréberendelték,éskérték,
hogy „mindent, amit szükségesnek és célszerűnek tartanak, tegyenek meg a siker
érdekében[…]megbízhatótótparasztemberekjárjákbeafalvakatésvilágosítsákfel
anépet”.27

november 16-án, a Magyar köztársaság kikiáltását követően Szepes vármegye
rendkívüli közgyűlést tartott. a közgyűlésen az alispán neogrády lajos elnökölt.
ujfalussy brunó főjegyző felolvasta az alispán jelentését a Magyar nemzeti Tanács
megalakulásáról, amelyetaközgyűlés tudomásul vett és csatlakozotthozzá.Szepes
vármegyenemzeti TanácsánakelnökévébáróMáriássy Tiborc főispánt választották.
kimondták,hogymindenhelyinemzetiTanácskétkiküldöttetésa100főnéltöbbmun-
kástfoglalkoztatóvállalatokegy-egykiküldöttetküldjenekatanácsba.

a gyűlésen elfogadták a vármegye tiltakozó határozatát a csehekkel szemben. a
határozat előtt dr. Forberger béla szólalt föl, aki „utalt arra, hogy Szepességben az
egészéletalapjátamagyarészipszerősökkultúrmunkájateremtettemeg.”28

avármegyehatározatábanhangsúlyozták,hogyavármegyekulturálisgócpontjait
képező városok elutasítottak azt, hogy a vármegyét elszakítsák a magyar államtól.
„Örömmelvesziavármegyeközönségetudomásulanagy-éskisközségekneknagyobb-
részttótajkúlakosainaksajátkezdeményezésébőlönkénttetthasonlókijelentéseitis
[…]Törvényhatóságibizottságegyúttalkijelentiazt,hogyhazánkbanlakótóttestvére-
ink nemzeti szabadságát minden fenntartás nélkül elismeri és azt biztosítani kész.
ezértmindenkísérlet,amelyvármegyénketazanyaországtólelszakítaniakarná,csakis
jogtalanerőszaknakminősíthető.”29

aszepességinémetségviszonyaaszlováksághoz

azeddigiekbenavármegyemagyarésnémetlakosságánaktiltakozásátmutattambe.
ugyanakkorkimaradtekérdéskörbőlaszlovákság,vagyishogyanisviszonyultakegy-
máshozezekanemzetiségek.viszontkevésiratmaradtfenn,hogymitisgondoltatér-

26 végzetesórákatélünk!Szepesi Hírnök, 1918.november2.3.p.
27 uo.
28 Szepesvármegyerendkívüliközgyűlése.Szepesi Hírnök. 1918.november20.
29 uo.
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ség szlovák lakossága a csehek követeléseiről és magáról a csehszlovák államról.
emiattszükségesvoltZemplénvármegyeiiratokatsegítségülhívni.

aminisztérium iratanyagjaiközött találhatóegyoktóber29-ikeltezésű levélbendr.
neográdylajosalispántájékoztatnikívántaakormánytaszlováklakosságmagyarérzel-
méről.kiemeliSzepesvármegyeésanémetségrendkívülfontosszerepétabban,hogy
lehetetlenné tették a keleti és nyugati „szervezett pánszláv tótoknak az egyesülését”.
ennekokánaszlováklakosságmindigmagyarérzelművolt.Úgyvélekedett,aturócszent-
mártonimemorandumelőtt,hogy„tótjainknagyrészetiltakoznifogavármegyénekater-
vezettcsehállambavalóbeolvasztásaellen”.Úgygondolja,hogyaszlovákságelégedet-
lenségeazélelmezésselkapcsolatostúlzotthatóságiszigorra,közvetlenülavilágháború-
ravezethetővissza.aburgonyarekvirálások,azsírhiány,avágómarharekvirálásaésa
petróleumhiánynagyelégedetlenségetszült,ésforrásaiamagyarellenestüntetéseknek.
Úgygondoljaazalispán,hogykerülnikellmindent,ami„tót lakósságunknakamagyar
államhozvalóragaszkodásátgyengíthetné[…]ígySzepesvármegyébenisaközélelmezés-
selkapcsolatoshatóságirendelkezéseka legnagyobbkímélettelhajtassanakvégre,és
hogy földhöz ragadt szegény népet amagyar kormány segítő intézkedései előnyeiben
részesíttessék”.30 ajászi-féleminisztériumbanegynovember11-imegjegyzésszerepel,
hogyezajelenlegiviszonyokközöttnemigényelintézkedést.

aszlováksághasonlósérelmeirőltájékoztatjajászioszkártjuhászjánosfőreális-
kolaitanáraZemplénvármegyeiállapotokesetébenis.juhászbeszámolarról,hogya
szlovákparasztóvatosságbólnyilvánosannemvall színt.apolitikakapcsán főszem-
pont,hogymelyikkormányképesszámukraanyagibiztonságot,vallásiésnyelvivédel-
met biztosítani. ugyanakkor bizalmatlanok a kormány reformjaival szemben. „Sokat
ígértekmár, de nem adtak soha; aztmondják, hogymásképpen lesz ezentúl, de a
főszolgabíró vagy a jegyzőmégmindig itt van; ezek is védik a zsidókat, akiknek a
magyarurakminketmindigkiszolgáltattak.”észrevehető,hogyatérségszlovákságá-
banaháborúvégéreerőteljeszsidógyűlöletalakulki,illetveazátkosrendszerjegyzői
ésfőszolgabíróiellenatrocitásokat31 hajtanakvégre.Úgyvélekednek,hogyőkafelelő-
sek életükmegnyomorításáért. juhászmegkérdezte őket a politikai hovatartozásuk
felőlis.Úgyállapítottameg,hogyaplebiszcitumelvenagyonisfoglalkoztatjaőket.afa,
apetróleumésarégiközigazgatásazelégedetlenségükforrása.ebbőlkifolyólagezek
orvoslásáraépítacsehekagitációjaanépkörében.„[…]bizalmasabbhelyzetbenpedig
általánosazilyenkiszólás:»eddigrosszvoltamagyarokkal,mostmegpróbáljukacse-
hekkel«.”32 Úgygondolja,hogyazagitációfontoslenne,deaztnenyilvánosgyűlésekkel
tegyék,hanem„személyesbeszélgetésekkeretében.legalkalmasabbszervekecélra
afalvakszóvivőparasztjai,egyesközkedveltpapok,tanítók”.33

30 Mnlk40vii143/1918.
31 l.abaúj-TornavármegyeesetébenajegyzőketértatrocitásokrólSztancsGábor:kassahely-

zeteés sora1918őszén. inHajdúanikó (szerk.):Multietnikus világok Közép-Európában,
1867−1944. Multietnické prostredie v Strednej Európe, 1867 – 1944.SzlovákiaiMagyar
FiatalokTudományoséskulturálisTársulása.2016,109–130.p.

32 Mnlk40vii230/1918.
33 uo.
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érdekesazonbanakorábbanHefthyGyulaandortanárnakésakarpathen-Postszer-
kesztőjénekvéleményeaszlovákságrólésafelvidékinemzetiségimozgalmakbefolyá-
solásakapcsán.korábbanjeleztem,hogykésmárkvárosavoltazelső,amelytiltakozott
acsehekellen,amelykapcsán„azénkezdeményezésemreamegyetársadalmábantil-
takozómozgalomindultmeg”.demegjegyzi,hogyamegyébenaténylegesfontostársa-
dalmiréteg,amelypolitikailagisérdekeltakérdésben,meglátásaszerintazintelligen-
cia,amelyetkivételnélkülnémetekésmagyarokalkotnak.„aföldtúlnyomórészeami
kezünkbenvan,mindenértelmi foglalkozástmiűzünk.a tótok ittcsakbevándoroltak
csupánazutolsószázadfolyamán[…]tótokcselédekésnapszámosok,kisebbrészben
földművelőkskeveseniparosok.”34 láthatjuk,hogyszerinteazértelmiségnemkívánja
eltűrni,hogyazírás-ésolvasástudatlanszlováknépfelettükmondjanakítéletet,hogy
melyikállamhoziskívánnakcsatlakozni.„Mert,hogytótparasztjainkéscselédjeinkked-
véért[…]mivalamennyientótoklegyünk,aztsenkisemkívánja[…].”35 ennekellenérea
csehek agitátorai járják a vidéket, és a szlovákságot arra izgatják, hogy erőszakkal
vegyeelahatalmat.bíráljaamagyarkormányt,véleményeszerintésanémetségsze-
rintisa„kormánymagatartásátekérdésbenlagymatagnaktaláljuk”.36 enneklátható
történéseiisvoltak,egynovember6-itáviratjelentésébenazáll,hogyaszlováklakos-
ságamagyarértelmiségvagyonaéséleteellentört.

indítványábólmegtudhatjuk, hogy a vármegye községeinek egynegyedekésmárk
városánakfelhívásárakifejeztetiltakozását.ehhezazegészMagurai,késmárki,lublói
és Gölnicbányai járás, valamint a Szepesszombati járás északi része csatlakozott.
kiemeli saját érdemét, hogy a vármegye területén élő németek tanácsait egyesíteni
tudta,éslétrehoztacsúcsszervüket,aFelsőmagyarországinemzetinéptanácsot.

Hangsúlyozza,hogyhajászioszkárnaknemsikerülmegegyeznieacsehszlovákok-
kalés „nemsikerülSzepesmegyétegészébenmegtartaniamagyarállamnak,akkor
önrendelkezési jogunkalapjánkülönnémetSzepességetalkotunksMagyarországra
támaszkodunk”.37 láthatjuk,hogyanémetségkörébennagyonerősenjelenvoltakez-
detektől fogva az önálló állami lét gondolata, annak érdekében, hogy megőrizzék
németségüket.ugyanakkor láthatjuk, hogyezazelgondolás szembemegyakésőbbi
„főváros”,késmárkvároshatározatával,amelyetmárfentebbemlítettem.

a Szepesi lapok november 28-i számának vezércikkében Hefthy Gyula andor a
Szepességszlovákultudóértelmiségétszólítottameg.Fontosleszögezni,hogytovább-
rasemaszlováksággalkívánpárbeszédetkezdeményezni,hanemazonszemélyeket,
akikpropaganda-ésagitációsfeladatokatláthatnánakel.Úgyvéliaszerző,hogysok
szlovákközségmégtétovázikabban,hogykimondjaMagyarországhozvalóragaszko-
dását.ennekoka,hogynemtudjaanép,mitcsináljon,éstanácstalanulvár. „Sokak
panaszáthallottam:Miaztsemtudjuk,mitörténik. […]Miértnemjönnekkiazurak
mihozzánk, hogy tájékoztassanak? […] még tőlünk függ, megmaradnak-e Magyar-

34 Mnlk40vii104/1918.
35 uo.
36 uo.
37 uo.

„Selbständige Zipser Republik” 29
FóruM

Társadalom
tudom

ányiSzem
le,XX.évfolyam

2018/4,Som
orja



ország számára. […]Menjenek el a nép közé ésmondjákmegnekik, hogyMagyar-
országonoktóber31ikeótamásvilágvan.Megszűntazurakuralma[…]Mondjákmeg
nekik,hogyakormányőszinténegyenlőelbánásbanakarjarészesíteninyelvtekinteté-
benishazánkmindenajkúpolgárátegyaránt.”38 aszlovákságmegnyeréséneklegjobb
módja,haszóbaállszlovákszomszédjával,vagyírszlovákismerősénekannakokán,
hogyfelvilágosítsaatörténésekrőlésnyerjemegSzepességügyének.

juhászjánosnovembervégénismételtenjelentettjászinakazempléniszlovákság
politikai hangulatáról, amiben már tényleges javaslatokat tesz a nép hangulatának
befolyásolásáraésmegnyerésére.aközigazgatásterénmégekkorishiányoznakanép
nyelvét beszélő személyek. a petróleum, zsír, burgonyaárának csökkentése. ameg-
szervezendőnemzetőrségetpedigigyekezzenekolyanszínbenfeltüntetni,minthanem
arégirendszervédelmétszolgálná.39

Úgygondolja,hogyezekáltalakormánymegnyernéanépbizalmát,egyújnéptanács
létrehozásalennealegcélravezetőbb.Hiszenaszeparatistatörekvésekkelamegyenégy
északijárásátkivéveanéptöbbirészenemértegyet.ezenjárásokösszefogásáraközsé-
genkénti tanácsokalapjaira kellenemegalakítani azúj tanácsot, amelyanépakaratot
képviselné.érdekes,hogyatérségnagyobbvárosaitjelölimegszékhelyének,mintkassa
vagy eperjes.40 Tudva, hogy november elején jött létre eperjesen a dvorčák-féle kelet
Szlováknéptanács,amelyatérségérdekképviseleténekésakeletiszlovákokönrendel-
kezésévelmegbízottszervkéntjelentetimegmagát.viszontjuhászúgylátta,hogyeza
szerv–amelyesetébenanéptudta,hogya„sikeresmagyarasszimiláció”eredménye
csaka„keletszlovákidentitás”,amely–magyarónrendezetttanácsúpolgárokönrendel-
kezésétképviseli,ésamelyegyelőrenemképviselianépakaratot.41

Szólnunk kell még a szlovákság kapcsán a november elején megalakult kelet
SzlováknéptanácsrólésannakakorábbanemlítettiglóiSzlováknéptanácsragyako-
rolt hatásáról. a „keleti szlovákok” nevében szerveződő értelmiségi csoport 1918.
november első napjaiban eperjesen megtette az előkészületeket egy „keleti Tót
Tanács”(vichodnoslovenkarada)megalakítására,42 amelyetaSzlováknemzetiTanács
ellensúlyánakkívánt tekinteni,ésaregionális identitást felhasználva igyekezett levá-
lasztani a keleti szlovákok lakta megyéket a nyugatiakról.43 kezdeményezői a helyi

38 aSzepességtótultudóintelligenciájáhozSzepesi Lapok, november28.1.p.
39 Mnlolk40vii.266/1918.
40 kassaregionálisszerepérőlésakelet-szlovákságszámárabetöltöttpozíciójáról l.Sztancs

Gábor: kassa helyzete és sora 1918 őszén. inHajdú anikó (szerk.):Multietnikus világok
Közép-Európában, 1867−1944. Multietnické prostredie v Strednej Európe, 1867 – 1944.
SzlovákiaiMagyarFiatalokTudományoséskulturálisTársulása.2016,109–130.p.

41 Mnlolk40vii.266/1918.
42 vichodneslovjaci!Naša Zastava, 1918.november18.6–7.p.
43 „Magyarországészakkeletitótjainak,akikanyugatimegyéklakosságátólnyelvükbenéskul-

túrájukbanteljesenfüggetlenek.akeletitóttanácsaeperjesenmegalakult,hogytiltakozzék
nyugati tótokgyámkodásaellen.amagyarhazaegységénekalapjánállvaakeleti tótnép
nyelvénekérvényesülésénekésfejlődésénekjogátkövetelvehűséggelcsatlakozikaMagyar
nemzeti Tanácshoz.” vichodslovenska rada nevében dvortsák Győző elnök. Magyar
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elmagyarosodott szlovják vagy szlovják származású értelmiségiek: dvorčák viktor,44
Ľudovítliptay45 evangélikusfőespereséskarolbuliššaügyvédvolt.dvorčákfelismerte
a történelmi sorsforduló kínálta választási helyzetet, s a körvonalazódó egységes
csehszlovákiahelyettazönálló„Szlovákország”eszméjétterjesztetteszlovákságköré-
ben.abbanreménykedett,hogyazőszirózsásforradalomáltalkeltettlelkesedéslecsil-
lapultávalaszlováknépfogjaaMagyarországonvalómaradáslehetőségétkérni,sily
módonelkerülhetőlettvolnaacsehektérfoglalása.46

dvorčákviktorralkapcsolatbanHajduTibor,SchönwaldPálésSzarkalászlóisarraa
megállapításrajutott,hogyegyrésztkalandorpolitikusrólvanszó,hangsúlyozzák,hogya
többi vezetője amozgalomnak hasonlóanmegbízhatatlan, kalandor, ténylegesen nem
egynemzetiségimozgalomvalósvezetői,akikmagukatönhatalmúlagtettékazzá.47 atör-
ténészekvéleményétszínezhetiésegészíthetikiHauptmannervinfőhadnagy1918.őszi
jelentésejászioszkárnak:„vaneperjesenegyigenagilisember,dvortsákGyőző,várme-
gyeilevéltárnok,azeperjesiÚjságfőszerkesztője,számosmagyaréstótkönyvszerzője.”
Megjegyzi,hogymindenpolitikaimozgalomnakéspártnakaktívtagjavolt.Mindenpoliti-
kaimozgalombanrésztvesz,ésvoltmármindenfélepárti.„debevallom,hogytaláncsak
anyagiérdekbőltette,mertlévéncsaládja,éshogyamaiultrademokratikusirányfelelt
meg legjobbanmindigmeggyőződésének.”Többnyelvűértelmiségiszemélyről vanszó,
akimagyarul,németül,franciául,szlovákul,lengyelülésoroszulbeszél.atótnépnagyon
szereti.ugyanakkora„háborúalattmellékkeresetgyanántüzleteketközvetített,keresett
ésmintilyen,közbeszéd tárgyavolt.kiválószervezőzseni,habárnéhapolitikaikalandor-
naklátszik”.kiemeli,hogyakeletiSzlovákTanácselnökekéntanépemberénektekint-
hető.ugyanakkorHauptmannjelzijásziszámára,hogysemfőispáni,semkormánybiztosi
pozícióbanemkerülhetavilágháborúalattfolytatottpanamázásaimiatt.„Maiállásában
akormányt indirektenagyonistámogathatja,ésanagyügyérdekébenjavaslom,hogy
anyagilaglegmesszemenőbbentámogassák.”48

nemzeti levéltár országos levéltára k40.Magyarországon élő nemzetek önrendelkezési
jogaelőkészítésévelmegbízotttárcanélküliminiszter1918.vii.tétel42/1918.

44 dvorčákviktor1878-banFelsővizközönszületett,1943-banbudapestenhaltmeg.akeleti
szlováksajtó–anašazastava–szerkesztője,eperjesenazispánilevéltárlevéltárosavolt
1906–1918 között. Švorc, Peter: Zakletá zem Podkarpatská Rus 1918–1946. Praha,
nakladatelstvílidovénoviny,2007.

45 liptai(liptay)Ľudovít író,tanár(19–20.sz.)1898–1918közöttaszlováknyelvtanáraaz
eperjesievang.teológiánéskollégiumban,evang.lelkész,1910–26k.eperjesialesperes,
1926utánMagyarországonélt.asárosinyelviszeparatizmushíve.népnevelőcikkeketírta
našazastavac.lapba.MiutánMagyarországratávozott,csehszlovákellenestevékenységet
folytatott.Slovenský biografický slovník III.,k-l.Martin,Maticaslovenská,1989,413.p.

46 SzviezsényiZoltán:Hogyan veszett el a Felvidék? budapest,1921,80.p.
47 l.SchönwaldPál:A magyarországi 1918–1919-es polgári demokratikus forradalom állam- és

jogtörténeti kérdései.budapest,akadémiaikiadó,1969,85–86.p.vö.HajduTibor:apolgári
demokráciakülpolitikája.Századok,1967,5.sz.897.p.;Szarkalászló:Szlovák nemzeti fejlő-
dés, magyar nemzetiségi politika, 1867–1918.Pozsony,kalligram,1995,198–199.p.

48 Mnlolk40vii.Hauptmannervinfőhadnagyakeletitótkérdésésannakegylehetőmeg-
oldásacímmeljászioszkárrészérekészítettjelentése.
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Megjegyezném,hogyavezetőszemélyekközöttegyedülavoltfőispánnakvoltpoli-
tikaimúltja,deennekellenére,nekikugyanazvoltacéljuk,mintjászioszkárnak,hogy
a békekonferenciáig valamilyen formában biztosítsák az ország területi integritását,
valaminthogybeleilleszkedjeneka–jásziáltalmeghirdetett–kormánynemzetiségi
programjába,vagyisaplebeszcitumésanépekönrendelkezésénekeszmeikereteibe.

***
1918.november27-énkezdődtekmegjászioszkárésMilanHodžatárgyalásaiaszlo-
vákkérdésprovizórikusmegoldásánaktárgyában.ezenatárgyalásonmutattabejászi
azún. „Tót impérium” tervét,49 amely révénmegoldandónakgondoltaazországköz-
igazgatási,gazdaságiésközlekedésiegybentartásátabékekonferenciáig.Magánaka
tervnekabemutatásanemképezirészétetanulmánynak,aztmárSzarkalászlószá-
mostanulmányábanéskönyvébenmegtette.ugyanakkormagaatárgyalástényeésa
felajánlott területek hovatartozásának rendezése komoly visszhangot váltott ki a
Felvidékenésakormánybanis.

aSzepességbenhatásamárnovember28-ánérezhetővolt,mertezenanaponaz
iglóinemzetiTanács–kételőkészítőmegbeszélésésösszejövetelután–gyűlésevég-
legesenkimondta,hogyasárosikeletiSzlovákTanácselvéttettemagáéváéscsatla-
kozottezenmozgalomhoz.egyúttalmegválasztottákaziglóiSzlováknemzetiTanácsot,
amely 2 két elnökből és 40 tagból állt. elnöke bacsányi józsef, társelnöke kosztik
józsefvolt.50 agyűléstkövetőenmeghívástintéztekSzepesvármegyeszlovákságához,
hogy a „hazafias tótságot egységes táborrá tömörítse és önrendelkezésével hazánk
integritásátdiadalrasegítse”.ezértdecember1-jén11órakor tartjákmegaszepesi
szlovákok megyei szervezetének létesítését, a szlovákság csúcsszervét, a „Spišska
Slovenskaradát”.51

dvorčák táviratban értesítette jászit 29-én a Szepes vármegye területén kifejtett
tevékenységéről, és jelezte részére, hogy iglón december 1-jére nagygyűlést hívott
össze,amelyenkérirészvételétésolyanprogramottőle,amelybenbennevanaszlovák
minisztérium megszervezése.52 jászi személyesen nem tudott megjelenni a zajló
csehszlovák tárgyalásokmiatt, de helyette juhász jánost53 küldte. juhász személye
viszontjelzésvolt,hogyjásziszemélyesennemtámogattaakeletiSzlovákTanácsotés

49 a„Tótimpérium”autonómkompetenciáitleírójászi-féletervezetszlovákfordításbanfenn-
maradtváltozatátmagyarravisszafordítvaközli:Fogarassylászló:HodžaMilánésakárolyi-
kormány.Palócföld, 1990,83–84. p.; jászi egyezmény tervezete aminisztertanács előtt.
Felsőmagyarország,1918.november30.;Szarkalászló:améltányosnemzetielhatárolódás
lehetősége1918végén.Regio,1990.1.sz.60–62.p.;ajászi-féle„Tótimpérium”budapesti
sajtóáltalkiszivárogtatotttervezete.A Nap,1918.november30.;Szarkalászló:Duna-táji
dilemmák. Nemzeti kisebbségek-kisebbségi politika a 20 századi Kelet-Közép-Európában.
budapest,ister,1998.;SzviezsényiZsolt: Hogyan veszett el a Felvidék? budapest,1921.

50 aziglóitótnemzetiTanácsmegalakulása.Szepesi Lapok, 1918.november30.1.p.
51 SpisskaSlovenskaradameghívó.Szepesi Lapok, 1918.november30.1.p.
52 Mnlolk40vii.480/1918.
53 juhászjánosnagyváradifőreáliskolaitanár.
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annakelképzeléseit. ennek többször ishangotadott avilágbanésminisztertanácsi
gyűléseken.

agyűléstbacsányijózsefnyitottameg,utánadr.bulissakárolyelszavaltadvorčák
viktornakazerreazalkalomraírtkölteményét(himnuszát–sic!),miközbenkitűztéka
fehér-kék-pirosszlovákzászlót.dvorčákeztkövetőenelőterjesztettehatározatijavasla-
tát:„[…]akeletitótnépkövetelimindazonjogokat,melyeketmindenszabadnemzeta
jövőbenélvezni fog.Tiltakozikazonbanazellen,hogy tudomásaésakarataellenére
bárkiishatáraitmegbontanimerészelje.”54 „akeletitótoksajáttermészetihatáraikon
belül,mindenmásnemzettőlfüggetlenteljesönállóságotkövetlenek,egytótminiszter-
nekazonnalikinevezésétsürgetikéshelyetkívánnakmaguknakannakidejénabéke-
tárgyaláson[…].”55 ahatározatelfogadásátkövetőenkikiáltottáka„SpišskaSlovenska
rada”megalakulását,amelyaszepességiszlovákságösszesérdekeinektovábbikép-
viseletétvolthivatottellátni.

közbenbudapestenvégetértekjászinakHodžával folytatott tárgyalásai,amelyek
kudarccalvégződtek.nemsikerültmegállapodniazátmeneti,autonómterületkérdé-
sétilletően.atárgyalásokkudarcaellenéredecember6-ánsikerültrészlegesenmegál-
lapodni a felvidéki demarkációs vonalról, amelyet bartha albert hadügyminiszter és
Milan Hodža írt alá. ez a demarkációs vonal sokban hasonlított a jászi-féle „Tót
Impérium” tervezetébenmeghatározott területre,amelyértelmébenSárosésSzepes
vármegyecsehszlovákmegszállásalákerült.

korábbanmárjeleztem,hogyatárgyalásokésademarkációsvonalkomolyellenér-
zést váltott ki a vármegyék német, magyar és néhol szlovák lakosságában is.
Tiltakozásaikbanúgyérezték,hogyamagyarállam,ésszemélyesenjászielárultaőket,
hiszensenkisemkérdeztemegvéleményüketekérdésben,semmibevéveönrendelke-
zésüket.nagyvalószínűséggelelmondhatjuk,hogyajásziellenitoposzeredetét,hogy
„kiárultaazországot”avoltnemzetiségeinknek,ezentárgyalásokképezték.

Szepesvármegyébenistöbbközség,rendezetttanácsúváros,demégmagaavár-
megyeistiltakozottazellen,hogyőketakaratukellenéreátadjaamagyarkormánya
csehszlovákoknak. „Szepesvármegye tótságának nevében tiltakozunk az ellen, hogy
bennünketaturócszentmártonicseh-szlovákirányúradaimperiumaláhelyezzenekés
ígyközvetveacseheknekeladjanakbennünk.”56

akésmárkonszékelőFelsőmagyarországinemzetinéptanács,vagyisanémetség
istiltakozott,főkéntmertavármegyébenbiztosítottákanyugalmat,éskorábbanszó
voltarról,hogycsehszlovákeszmévelszimpatizálónemzetitanácsnemjöttlétre.57

körmöcbányanemzetiTanácsának tiltakozásából továbbiképetkaphatunksérel-
mükésajásziellenitámadásaikforrására.egyrésztazérdekeltterületlakosságátnem

54 Mnlolk40vii.5693/1918.
55 aszepességi tót tanácsmozgalma. Szepesi Hírnök, 1918.december7.1.p. vö.aSpisska

Slovenskaradamegalakult.Tótzászlóavigadóteremben.Szepesi Lapok, 1918.december3.
3.p.vö.GründungdesZipserSlovakischenvolksrates.Karpathen-Post, 1918december5.

56 Mnlolk40vii.685/1918.
57 Mnlolk40vii.607/1918.
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hallgattákmeg,másrésztamagyarkormányharcnélkülhajlandóátadni„atót,illetve
cseh-szlovákközigazgatásnakésúgynevezettimperum-nak”,harmadrészt,hogyrend-
fenntartásésrendcsinálásvégettkerüljönátadásraaközigazgatás,mivelanovember
elejipéldáképpenazellenkezőjétbizonyították.58

dr.Müllervilmoskormánybiztosésdr.neográdylajosalispánkonfliktusa

akárolyi-kormányzataközigazgatásbanarégivármegyeiésezenbelülafőispániés
alispáni teendők ellátásával megbízott kormánybiztosi rendszerre támaszkodott. a
rendszertazelsővilágháborúelőttlétrehozták,aháborútartalmárakorlátozva,akivé-
teleshatalomrólszóló1912lXiitc.4.§-ahívtaéletre.

akormánybiztostazegészvármegyeurávátette,akinekszükségeseténmégafegy-
verestestületek isrendelkezéséreálltak.Természetesenezenszemélyekosztottáka
fennállóhatalompolitikaifelfogásait.novemberelsőfelébenfokozatosankerültsoraz
újfőispánokéskormánybiztosokkinevezésére.amikorújembertállítottakhivatalba,ez
a„főispánteendőivelellátottkormánybiztosi”címetkapta.afőispánokéskormánybiz-
tosokközülsokannemváltottákbeaműködésükhözfűzöttreményeket.Többenszem-
bekerületekakormánypolitikájával,ellenforradalmitevékenységetfejtettekkivagya
vármegyékbenműködőnemzetitanácsokésafőispánokdöntéseivelszembentúllép-
tékameghatalmazásukraszólójogköröket.

Szepesvármegyeesetébenezutóbbimiattkerültszembeazalispán(főispániteen-
dőketlátottel)ésakormánybiztos.viszontfontosésmegkerülhetetlenjelenesetbena
vármegye közbiztonságának kérdése.Mint láttuk, a tanácsoknak a vármegye életét
sikerült normalizálniuk, azonban a közbiztonság és védelem kérdése számukra is
komolygondotokozott.59

anovemberihónapelejénmégúgy-ahogyszavatoltákaközbiztonságot.azonbanez
ahóvégefelémárkifogásolhatóvávált.„a67-ikszámúgyalogezredeperjesipótszáza-
dábólfegyveresenmegszököttkatonáktöbbvárosbanésközségbengarázdálkodtakés
a csőcseléket is hasonló eljárásra indították. nagyobb zavargások fordultak elő […]
hónapelején.” 60 azőszfolyamánavármegyéneknemcsakacsehszlovákmegszállástól
kelletttartania,hanemészakróltörténelmialaponalengyelekisigénytformáltakavár-
megyére.ugyanakkorleszögezhetjük,hogyavármegyeterületénlévő„katonaikarha-
talomegyelőreabelbékebiztosításáraelegendőnekbizonyult”.61

abelsőéskülsőközbiztonságveszélyesséválóhelyzetemiattnovember6-itávira-
tábanjeleztedr.neográdylajosalispánnakbatthányTivadarbelügyminiszter,hogydr.
Müllervilmosezredorvostneveztekiésbíztamegakormánybiztosifeladatokelvégzé-

58 Mnlolk40vii719/1918.
59 SchönwaldPál:A magyarországi 1918–1919-es polgári demokratikus forradalom állam- és

jogtörténeti kérdései.budapest,akadémiaikiadó,1969,198–200.p.
60 közbiztonságiállapotok.Szepesi Hírnök, 1918.december4.
61 uo.
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sével.62 abelügyminiszteranemzetőrségmegszervezésérehatalmaztafelésarra,hogy
vegyenrésztahelyinemzetitanácsokmunkájában.63 Továbbákértebatthány,hogyaz
alispánatörvényhatóságterülténtevékenykedőMüllervilmosttevékenykedésébenne
zavarjamegésmindenbentámogassa.64

aproblémaottkezdődött,amikorisMüllerbeavatkoznikívántazsír,aburgonyaés
árparekvirálásbaésáránakszabályozásába.vagyistúlléptefelhatalmazásánakjogkö-
rétésanemzetitanácsokengedélyenélkülavatkozottbeaközélelmezéskérdésébe,
amelyrőlkorábbanjeleztem,hogynovemberelejéniglónavármegyehatározatilagegy
kényesegyensúlytlétrehozvaközösenmegegyezett.errőlazalispánnovember22-én
tájékoztattaisabelügyminisztert.

Máranovember12-énmegtartottSzepesvármegyeinemzetTanácsokéselsőfokú
közigazgatási hatóságok értekezletén komoly problémák vetődtek fel a nemzeti
Tanácsokésnemzetőrségekszervezésekérdésben.azelsőproblémaanépbiztosáltal
kezdeményezettátszervezésanemzetiTanácsokkalkapcsolatosan.Müllerelgondolá-
sa szerint minden városban és községben külön-külön tanácsot kellene létrehozni,
ahánynemzetiséglétezik.jeleztem,korábban,hogyaháromfőnemzetiségneklétrejött
amaga„csúcsszerve”,ésúgyvélték,hogyazátalakításabizalmatlanságotszülneésa
vármegye „jelenlegi szervezetét az érdekelt lakosság megnyugvással vette tudomá-
sul”.65 Magyarán:apolgárokésazértelmiségnemkívántaezenszervezetetmegnyitni
aparaszti társadalomelőtt,mintahogyHelfthyandor is írta,nehogyacselédségés
parasztság(akikszlovákok)döntsenekavármegyesorsáról.anemzetőrségkapcsán
kiemelik,hogyazokatmárMüllerelőttmegszerveztékmegbízható lakosságköréből,
vagy„szervezésükfolyamatbanahelyiviszonyokatismerőerrealkalmaséslakosság
bizalmátbíróparancsnokokvezetésealatt”.66 Mígezzelszembenanépbiztos–amit
kifogásoltak – helyi viszonyokat nem ismerő idegen fiatal tisztek parancsnokságára
bíztavolna.ehhezkapcsolódikaharmadikprobléma,hogyanemmegbízhatószlovák
lakosságúközségekbenugyanlétrekellhoznianemzetőrséget,deafelfegyverzésüket
kerülnikell.„Tartanilehetattól,hogyacseh-szlovákagitációkáltaltévútravezetettés
ellenségesindulatútótnép[…]erőszakoskodásokra,[…]amagyarérzelmiekterrorizá-
lására,sőtmegtámadásárafogjafelhasználni.”67 Úgyvélteavármegyeközönsége,hogy
arendhelyreállításaésfenntartásaérdekébenMüllervilmosközreműködéséreszük-
ségnincsen,ésegyéniképességeisemteszikalkalmassáőtarra,hogyszemélyeköz-
megnyugvástnyújtana.

Müllerakkorkerültszembeneográdyalispánnal,amikorispanasszalfordultjászi
minisztériumához,azzalkapcsolatban,hogyazelőbbfelsoroltintézkedéseieléakadá-

62 Štátny archív levoča. Spišská Župa-podžupan, administratívne písomnosti. (Ša lev)
16937/1918a.

63 Šalev16860/1918;8488res./1918.
64 Šalev9182res./1918.
65 Šalev9974res./1918.
66 uo.
67 uo.
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lyokatgördítazalispán.„Tótnemzetitanácsmegalakulásaeléalispánakadályokatgördít
sőtelleneképviselőitestületihatározatotakarprovokálniezekbenasorsdöntőnapokban
[megjegyz.:november12.].Miniszteruratkérem,hogyalőcseialispánáltalaképviselő
testületösszehívásáttáviratilagmegtiltani.”68 aminisztériumrészérőltermészetesenkér-
dőrevonódottazalispán.neográdyanovember12-igyűléstkövetőentelefononválaszá-
bantagadtaMüllervádjaitésaggályaitfejeztekiveleszemben.ekkoriskiemelte,hogy
külön szlovák nemzeti tanácsok megszervezésére nincs szükség, mert a tanácsok a
magyar, német és szlovák lakosság bevonásával szerveződtek meg. kitért a szlovák
lakosság felfegyverzésére is, hogy az a vármegye eddigi nyugalmát (sic!)megingatná.
„részérőleddigismindentelkövetett,hogydr.Müllernépbiztosúrralegységeseljárást
folytassonaközbékeésközrendérdekében.”69 de„sajnálattalvagyokkénytelenfelemlí-
teniazt,hogydr.Müllervilmosvoltnépbiztosolyértelműkijelentéseket istett,melyek
alkalmasakarra,hogyavármegyelakosságátindoknélkülfelizgassák,aközönségésa
hatóságokközötteddigfennállottösszhangotmegzavarjákésalakosságköztellentéte-
ketintézzenek.”70 végültolmácsoltaanemzetiTanácsokálláspontjátis:avármegyeterü-
leténarendhelyreállításaésfenntartásaérdekébőlnincsszükségakormánybiztosköz-
reműködésére,„tehátazénszerénynézetemetistolmácsolja”.71 Felmerülhetakérdés,
hogyazalispántanépbiztosjelenléteéshatalmánakkorlátozásakényelmetlenülérintet-
te,ezokozhattaakonfliktusukvalódiokát.

neográdyalispánhelyzetváltozatlanságamiattnovember25-énleveletintézettabel-
ügyminiszternek.ahogyMüllertettekorábban,mostazalispánvádoltameganépbiztost
felhatalmazott jogkörénektúllépésével.„acsendőrséghezmeghagyásokat intéz,aköz-
igazgatási hatóságokat intézkedésre szólítja fel,munkás értekezleteket tart, ezeken a
hatóságokellenizgatés[…]kasztszerűelkülönítéséketkezdeményezveabelsőrendet
teljesen felforgatja.”72 nagy valószínűséggel a szociáldemokrata párt irányvonalával,
annak iskunfi-féle vonalával szimpatizált, ésnemelfelejtendő, hogyapolitikai életbe
mint„homonovus”kerültbe.Személyekapcsánegyértelműennemkvalitásai,hanem
lojalitásadöntöttabbanabizottságban,amelyetakormányjelöltkiakormánybiztosok
kinevezésére. ennek a bizottságnak tagja volt lovászy Márton, kunfi Zsigmond és
batthány Tivadar. ugyanakkor kassán Molnár Miklós szociáldemokrata politikus és
inkábbaGarami-vonalképviselője,minthelyipolitikus, ismerveavármegyeviszonyait,
annakmegfelelőentudtabetölteniésellátniakormánybiztosifeladatait.73

a belügyminiszter érzékelve ezen problémákat és feszültségeket, kijelentette az
alispánnak,hogyvisszafogjákvonniMüllervilmosmegbízatását.Miutánbatthányúgy

68 Mnlol382/1918.
69 uo.
70 közbiztonságiállapotok. Szepesi Hírnök, 1918.december4.
71 Šalev16937/1918.
72 uo.
73 SztancsGábor:kassahelyzeteéssora1918őszén. inHajdúanikó (szerk.):Multietnikus

világok Közép-Európában, 1867−1944. Multietnické prostredie v Strednej Európe, 1867 –
1944.SzlovákiaiMagyarFiatalokTudományoséskulturálisTársulása,2016,109–130.p.
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látta,hogyanemzetitanácsokmegszerveződtekéshogyezekhatáskörefokozatosan
csökkenaközigazgatáskonszolidálódásarévén,Müllervilmosműködésenemszüksé-
ges,ezértnovember27-ihatállyalvisszavontamegbízatását.74 elmondhatjuk,hogya
vármegyerégielitjesikeresenmegbuktatottegyolyankormánybiztost,akiahelyiviszo-
nyokkalszembenkívántaérvényesítenihatáskörét.

„SelbständigeZipserrepublik”–akérészéletűköztársaság

visszatérveakeletiszlovákokönrendelkezéséhez,1918.decemberelején,érzékelvea
központihatalomgyengeségét,úgyítéltékmeg,hogyönrendelkezésükcsakazönálló,
de Magyarországgal baráti viszonyban lévő köztársaság kikiáltásával biztosíthatók.
erre kassán, december 11-én került sor, itt és ekkor létrehozták a keletszlovák
népköztársaságot.

ezzelszembenaszepességinémetekkörébenmárjóvalhamarabbmegfogalma-
zódott az önálló köztársaság gondolata. Már november 16-án felvetette dr. kéler
Tibor késmárki országgyűlési képviselő a Szepesi lapok hasábjain. Írja, hogy a
Szepességnek megvan a közjogi és történelmi alapja az önrendelkezésére.
ugyanakkorakisterületnemlehetakadályaazönállóállamalapításnak,merthiszen
vannakkisebbterületűállamokis. ilyenminiatűrállamokMonaco,andorraésSan
Marino,amelyekanakronizmusok,operettállamok,amelyekkivételek,aholafügget-
lenségmegjelenik.75 kélerelvielgondolásábanúgygondolta,hogyaSzepességide-
genforgalomközpontjáváválhatna,amely révéna jólétáltalánossáválhatna,ezért
az ipar, a kereskedelem, a bányászat és amezőgazdaság felvirágzását várja tőle.
Felveti azt is, hogy a Szepesi köztársaság a kivándorolt németek számára olyan
lenne,mintSvájc.ezazállamlenneakárpátokSvájca,amelyrévéntömegesvissza-
vándorlásindulnameg.76

akarpathen-Postnovember28-ánközöltegycikket,amelybenaköztársasággon-
dolatamellettanémetközigazgatásirégiógondolataisfelmerült.acikkszerzőjesze-
rintkélerelérte,hogynéhányhonfitársunklelkesedettegondolatiránt,viszontjavas-
latavegyesérzéseketváltottki.aszerzőisúgygondolta,amúltrévénvolnatörténelmi
alapjaegyönállóköztársaságnak.jogimintájánakésstátuszánakMontenegrótemlíti.
a szerző kitér az önállóság gazdasági előnyére, bár elismeri, hogy a világháború a
nagyobbgazdaságiterületekfeléhaladt.amikroterületűállamavámtarifa,akisgaz-
daságiszervezetek,anagyobbállamokkalszembeni lemaradásamezőgazdaságiés
iparifejlesztésekben–mindahátrányaiakisállamilétnek.77

Magajásziiskitérterreannakidején,aháborúalatt,közvetveaMitteleuropaprob-
lematikájáhozésbenneelfoglaltálláspontjakapcsán.„képeslesz-eezamaroknyinép

74 Šalev16937/1918.
75 Scepusi köztársaság.Szepesi Lapok, 1918. november 16. vö. Zipser republik oder deu-

tschesverwaltungsgebiet?Karpathen-Post,1918.november28.
76 uo.
77 Zipserrepublikoderdeutschesverwaltungsgebiet?Karpathen-Post, 1918.november28.
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folytatni büszke, önálló állami létét […] képes lesz-emegóvni politikai és kulturális
egyéniségét[…]óriásimilitárisszervezettségek,egyretágulógazdaságipiacok,egyre
félelmetesebbtermelésifelkészültségekközébeékelvemeddigleszképes[…]fenntar-
taniésfejlesztenifüggetlenállamiéletét?”–teszifelakérdéseitjászi1915szeptem-
berében, és ezeket a komplex kérdéseket nevezte a „kis államokproblémájának”.78

jásziúgy látta,hogyakisnemzetekönállóállamieszménye idejétmúlt,korszerűtlen
„minden védővámos és nacionalista-militarista neki rugaszkodás dacára, már meg-
csendült a kis államok lélekharangja”.79 ezzel szemben a karpathen-Post írója úgy
vélte,hogypontezekakisállamiléthátrányai,ésazazokraadottmegoldásoksegítet-
tékSvájcmegerősödését.80 aproblémamégisaz,hogyantudjákmegvédenimagukata
csehszlovákállammalszemben,ésennekegyetlenmódja,hogyhaerőteljesenképvi-
seltetikmagukatabékekonferencián.

ugyanakkorsokkaljobbantudnáanépvédelmétnyújtaniarennerikulturális81 auto-
nómia gondolatán létrehozandónémet közigazgatási terület. Zipser (szepesi német)
nyelvű iskola, közigazgatás révén a németek kulturális létét biztosítaná.82 ez felelne
megteljesenanémetségigazifejlődésének.

ajászi–Hodža-tárgyalásoksoránakorábbanemlített„Tótimpérium”tervefelgyor-
sította az önálló köztársaság kikiáltásának folyamatát. december 3-án a késmárki
német tanácstól érkezet táviratban közölték jászival: ha amagyar államnem tudja
megvédeni őket a csehszlovákoktól, és átadatnak, lépéseket tesznek a független
Szepesiköztársaságproklamálására.83 váradyZsigmondsiketnéma intézeti igazgató
december4-ijelentésébenkiértarra,hogyhanemsikerülacsehbefolyástmegállítani,
akkorGölnicésPoprádvölgyének6városaés50községeamagyarállamtámogatása
mellettönállóköztársasággáalakulna.84

aHodža-találkozókudarcautánésademarkációsvonalakfelvidékimegállapítá-
sátkövetőenaMagyarnemzetiTanácsésanémetnemzetiTanácsképviselőikiter-
jedt politikai előkészületeket tettekmeg a szlovák hatóságok tiltakozása ellenére.
Hefthyandortalálkozottjászivalbudapesten,hogyszemélyeseninformáljaaszepesi
németségakciójáról.budapestrőltáviratotküldöttkésmárkrajásziengedélyemel-
lett,hogyaköztársaságkinyilatkoztatásautánahelyi tisztviselőkválasszákmega
kormánytésszólítsákfelavárosokatésközségeketaköztársasághozvalócsatlako-
zásra. a következő táviratában Hefthy közölte, hogy jászi is egyetért a Szepesi

78 kisállamokproblémája.injászioszkár:Múlt és jövő határán.budapest,1918,108.p.
79 uo.
80 ZiplerrepublikoderdeuthesZerwaltungsgebiet?Karpathen-Post, 1918.november28.
81 karl renner: Österreichs Erneuerung. Politisch-programmatische Aufsaötze. I–III. Wien,

1916, i. 156., 158–159. p.; bóka éva: karl renner európai föderalizmusa. Történelmi
Szemle,2002,3–4.350.p.

82 ZiplerrepublikoderdeuthesZerwaltungsgebiet?Karpathen-Post, 1918.november28.
83 Mnlolk40vii.607/918.
84 Mnlolk40vii.632/1918.
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köztársaság kikiáltásával, és kérte, hogy keressenek kapcsolatot akeleti Szlovák
Tanáccsal,akikhasonlólépéseketkívánnaktenni.85

1918.december9-énakésmárkonszékelőnémetnemzetiTanácsdeklaráltaaz
ÖnállóSzepesiköztársaságot,„SelbständigeZipserrepublik”.86 az„állam”december
17-énacsehekkésmárkibevonulásávalmegszűnt.87

Fontosmegjegyeznünk,hogyjásziminiszterségeelejénezeketaparciálismozgal-
makatnemtámogatta.Mindighangsúlyoztaasajtóbanésaminisztertanácsiüléseken,
hogyőazantantáltalelismertrománokatéscsehszlovákokattekintiigazitárgyalófe-
leknekésavelükvalómegegyezéssegíthetabékekonferenciána területiveszteség
mérséklésére. későbbi visszaemlékezésében pontosabban megfogalmazta velük
szembeniellenérzéseit:„[…]mertismertemakülönbözőszeparatisztikusmozgalmak
keleti tótvezéreit,s tudtam,hogymögöttükkomoly tömegeknemállnak, lévénőka
régikorruptfeudálisrendnekmindenrekaphatószolgái[…]”88 ezenállításátaszepesi
németekkelszembenisfenntartotta.

aszepesinémetségésasárosiszlovjákságönrendelkezésikísérletének
utóélete

amagyarkormányzatésköztükjásziistovábbfoglalkozottSzepesésSárosvármegye
rövidideigmegvalósultésvégülmegszüntetettönrendelkezésével.jásziazantantba-
rátnemzetiségivezetőkkel folytatott tárgyalásaisoránfelkínáltprovizóriumtervezetek
révénsfigyelembevéveezenparciálismozgalmakatdolgoztaki„keletiSvájcterveze-
tét”.atervezet14kantontjelölmegazországterületénbelül.jásziakantonokattöbb
vármegyeösszevonásábólkívántakialakítani, figyelembevéveanemzetiségiarányo-
kat. Számunkra a iii-as kanton89 az érdekes, amelyet Szepes, abaúj-Torna, Gömör,
borsod,Zemplén,Sárosvármegyékbőlalakítottki,ésközpontjánakkassáttettevolna.
eztervezet,mintemlítettem,teljesenazelképzelésekszintjénmaradt.

85 Šalevoča28/1918.
86 Világ, 1918.december8.
87 Tajták, ladislav:Národnodemokratické revolúcia na východnom Slovensku v roku 1918.

FilozofickáfakultauniverzityP.j.Šafárika,1972,86–91.p.
88 jászioszkár:Magyar kálvária, magyar feltámadás. (2.kiadás)budapest,1989.71.p.
89 a kantonok–anemzetiségiminisztériumáltalkészítettkiskátéban rögzítettalapelvek

szerint–külön-külön intéztékvolnasajátnépükésterületükpolitikai,pénzügyi,vallási,
kulturálisügyeit.Magukválaszthattákvolnamegtisztviselőiketésesküdtbíráikat,maguk
szedhettékvolnabeazadókat.akollegiálisrendszerűközpontiszövetségitanácscsupán
a közös érdekű törvényhozás teendőit látta volna el. domokos lászló: Kis káté a
Magyarországon élő nemzetek önrendelkezési jogáról. budapest, 1919, 31–34. p.;
Szarkalászló:améltányosnemzetielhatárolódáslehetősége1918végén.Regio, 1990.
1. sz. 57–58. p.; Sztancs Gábor: Föderalizmus helyett felbomlás. az osztrák–Magyar
Monarchianemdominánsnemzeteinekállamépítő törekvéseiazelső világháborúévei-
ben.Valóság, 2017.8.sz.50–63.p.
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ugyanakkoramimagyarrészrőlmegvalósult,aztaberinkey-kormányidőszakában
dolgoztákki,végülkétnéptörvényrévén,az1919.vi.németautonómianéptörvénnyel
ésaz1919.március6-iTótországönkormányzatárólszólóXXX.néptörvénnyelbiztosí-
tottaamagyarállamanémetekésakeletiszlovákokönrendelkezését.90

Összegzés

következtetésként elmondhatjuk, hogy a szepesi németség önrendelkezése 1918
őszénrészbenahelyinémetség,illetvemagyarság(asszimilálódottnémetségészsidó-
ság) identitására építkezve jelentkezett.Mint láthattuk, az önállóság nagyon sokáig
nem fogalmazódott meg lehetséges megoldásként, csakúgy, mint a budapesti
deutscher-ungarischervolksratautonómiaelképzelése.acsehszlovákcélokellenifel-
lépéskésmárkonindultmeg,deavármegye,arendezetttanácsúvárosokésaközsé-
gek is csatlakoztak hozzá. láthattuk, hogy a magyarság, németség és szlovákság
három várost kiemelve létrehozták saját, a vármegye lakosságát nemzetiségenként
tömörítő„csúcs”nemzetiTanácsaikat,amelyképviseltékakaratukat.avármegyeésa
város vezetése a legvégső pillanatig ragaszkodottMagyarországhoz, egészen addig,
míg a jászi oszkár tárgyalásai révén át nem kerültek a „Tót impérium” alá,majd a
demarkációs vonal kijelölése révén amagyar kormányzat lemondott ezen területek
katonaimegtartásáról.Mindezen folyamatokösztökéltekaszepesinémetségetarra,
hogysaját„nemzeti”önrendelkezésüknekhelyetkérjenekabékekonferencián.

aháborúsvereségkövetkeztébenazegyesönrendelkezésekkiéleztékavárosés
vidékközöttiellentéteket.láthattuk,hogyavárosoknémet,magyarvagyszlovákértel-
miségilakosságakomolyellenérzésekettápláltavidékiszlováksággalszemben.ennek
okánisaszepesinémetértelmiségnagyonkomolypropagandávaligyekezettavidéki
szlovákságotmegnyernivagyfelvilágosítani.

Összegezve:avároskitartottmindaddig,amígtudott,amagyarállammellett,dea
megváltozóviszonyokatérzékelve(areményvesztést,alengyeléscsehszlovákcsapa-
tokközelségét)inkábbamegszállókatpróbáltakijátszaniegymásellenébenésvelük
tárgyalvaelérniajobbéskedvezőbbfeltételeketavároslakosságának,valamintazip-
sereknek.

Mindentösszegezveelmondható, hogyakárolyi-kormány, benne jászioszkárés
késmárkvárosvezetőségeideiglenesnekésabékekonferenciáigterjedőnektekintet-
tékazországegyesrészeinekazújállamokáltalikatonaimegszállást.

90 l. bővebben a néptörvényekről: Schönwald Pál: A magyarországi 1918–1919-es polgári
demokratikus forradalom állam- és jogtörténeti kérdései. budapest, akadémiai kiadó,
1969,75–88.p.
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GÁbor SZTancS
„SelbSTändiGe ZiPSer rePublik”.THe ParTial MoveMenT oF GerManS oF THe SZePeS reGion
in auTuMn 1918

The self-determination of the Germans in the Szepes (today Spiš) region in
autumn1918waspartlybuiltupontheidentityoflocalGermansandHungarians
(assimilatedGermansand jews). independencehadnotbeen formulatedasa
possible solution for a very long time. The actions against czechoslovak goals
started in késmárk (today kežmarok), but the county, the cities with orderly
councils,andthemunicipalitiesalso joinedthem.The leadershipof thecounty
and the city too insisted on belonging to Hungary to the very lastmoment. in
consequenceofthedefeatinwar,theindividualself-determinationsaccentuated
contrapositionsbetweenthecityandthecountryside.TheGerman,Hungarianor
Slovakintellectualslivinginthecitieshaddevelopedseverehostilitytowardthe
rural Slovak population. For this reason, the German intelligentsia of Szepes
endeavouredtowinorenlightentheruralSlovakswithaseriouspropaganda.The
townofkésmárkinsistedontheHungarianstateuntilitcould,but,sensingthe
change of conditions, the loss of hope, the closeness of the Polish and
czechoslovaktroops,theytriedtoachievebetterandmorefavourableconditions
for the city´s population and the Zipsers rather by playing off the occupants
againsteachother,andbynegotiatingwiththem.ThekárolyiGovernmentwith
oszkárjászi,andthe leadershipof thecityofkésmárkconsideredthemilitary
occupation of some parts of the country by the new states for temporary and
lastingonlyuntilthepeaceconference.
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GodZSÁk aTTila

azelsőbécsidöntés,néhányvisszatérőzemp-
lénitelepülésközségikrónikájánaktükrében

aTTila GodZSÁk

TheFirstviennaawardinthechroniclesofSomereturningMunicipalitiesintheZemplénregion

keywords: First vienna award, Zemplén, Zemplín, Semplin, municipal commemorative book, 1938,
bodrogköz,Medzibodrožie,Sátoraljaújhely

acsehszlovákkormánytöbbszörisrendelkezettközségiemlékkönyvek,krónikákköte-
lezőalkalmazásáról.előszöraz1920.évijan.30-ánkeltTörvényekésrendeletekgyűj-
teményében80.számalattelrendelte,hogymindenpolitikaiközségkötelessajátkölt-
ségénközségiemlékkönyvetlétesíteni.az1932.nov.17-énkelt169.számúcsehszlo-
vákkormányrendeletalapjánpedig1933.júl.1-igmindenközségkötelesvoltemlék-
könyvvezetésételkezdeni,amennyibenmégnemrendelkezettilyennel.1

azemlékkönyvetacímoldalonésa10.oldalonkellettpecséttelhitelesíteni.aren-
deletmásodikparagrafusaúgyfogalmazott,hogy„az emlékkönyv célja a helyi történe-
lem megóvása a jövő számára”.2

azemlékkönyvekvezetéséreegykrónikástkellettfelkérni,akinekelőszörmagáról
kellettegykicsitírnia,majdaközségénektörténetétkellettmegírnia,bemutatvaannak
akkoriállapotátis.Majdévrőlévrelejegyezniazadottévhelyijelentőseseményeit.a
rendeletharmadikparagrafusánakharmadikpontjakiemeli,hogy„az emlékkönyvben
legyen rögzítve a falu reakciója a nagy történelmi eseményekről”. Megkellmégemlíte-
nünk,hogya rendeletezenfelülszabályozzaakrónika tárolását,melyetakrónikaíró
nemtarthatottazotthonában,hanembiztonságbankelletttárolnia,egyiskolábanvagy
azönkormányzatnál, levéltárban,múzeumban.ahelyipolgármesterbőléskétpolgár-
bólbizottságotisfelkellettállítaniamunkafelügyeletére,ellenőrzéséreésjóváhagyá-
sára,arendelet7.paragrafusaalapján.Fontosamiszempontunkból,hogyamennyi-
bena20%-otmeghaladtaegynemzetiségazadotttelepülésenalegutóbbinépszámlá-
lásalapján,azadottnemzetiségegytovábbitagotdelegálhatottabizottságba,kivéve
hamárazeredetitagokközülisazadottnemzetiségheztartozottvalaki.

1 MnlbaZMlSFliv.2419/a11.köt.1.p.
2 arendeletmegtalálhatóeredeticsehnyelvenabrünniMorvaregionálisarchívumhonlap-

ján:http://home.tiscali.cz/sokazr/kroniky/narizeni.htm,atovábbiakbanezalap-
jánismeretemarendeletet.

FóruM
Társadalom

tudom
ányiSzem

le,XX.évfolyam
2018/4,Som

orja



Mintláthatjukmajdakövetkezőekből,márazemlékkönyvíráselkezdésevagyelkez-
désutánifolytatásaisigenvegyesmódonkerültvégrehajtásra.Mivelaszövegekakró-
nikaszóthasználjákmagukra,ezértazemlékkönyvéskrónikafogalmátfelváltvahasz-
nálom.

Zemplénvármegyéneknagyobbrészeaz1920-astrianonibékeszerződésselcseh-
szlovákiáhozkerült.az1938-aselsőbécsidöntésselvisszatértZemplénvármegyéhez
63község55 000,döntőtöbbségébenmagyaranyanyelvű lakossal.3 ezenközségek
közül némelyek emlékkönyve 1940 folyamán bekerült a sátoraljaújhelyi levéltárba.
Szerencséreaz1945utánikétországközöttiiratcseréksemérintettékezeketaköte-
teket, ígyazokma iskutathatóak.bára feljegyzésekszerintkisbári (Malábara)ma
bári (bara) településrésze, Szomotor (Somotor), kisújlak (nová vieska pri bodrogu,
korábban Malý ujlak) ma Szomotor településrésze, Szinyér (Svinice) és nagygéres
(veľkýHoreš)emlékkönyveisbekerült,deezekmárnincsenekmeg.

24községikrónikamaradtfenn,ezekközül4szlováknyelven,19magyarnyelven,
egypedig1938őszéigszlovák,majdmagyarnyelveníródott.4 21-ettanárírt,egyetegy
görögkatolikuspap,egyetpedigegyrómaikatolikusplébánoskezdettírni,majdkésőbb
egynyugalmazott főjegyzővettát.a fentiekből látszódik,hogynemmindenkrónikát
csakegyszemélyírt,négyesetbenbeszélhetünkarról,hogynemazelkezdőfolytattaa
krónikavezetését.ebbőlazegyikeset,amikoraszlovákkrónikáshelyétátvetteegy
magyar(nagytoronya/veľkáTŕňa),egyesetbenpedigazeredetilegkijelöltszemélyéve-
kigbelesekezdettamunkába(leleszpólyán/Poľany),ezértkellettleváltani.kéteset-
benvoltnőikrónikás,mindakétszerátvevő(bacska/bačkaéskisgéres/MalýHoreš).

Többnyire többmint 20 oldalon keresztül mutatták be a község történelmét és
akkoriállapotát.véke(vojka)esetébenszintemonografikusszinten–többmintszáz
oldalon–,néholviszontigenkurtán(pl.:Pálfölde,kistornya/MaláTŕňa).

akövetkezőközségekkrónikáimaradtakfenn.bacska(bačka),battyán(boťany),
biste (byšta), bodrogszentes (Svätuše, korábban Plešany), bodrogszentmária (Svätá
Mária), bodrogszerdahely (Streda nad bodrogom), boly (boľ), borsi (borša), király-
helmec(kráľovskýchlmec),kisdobra(dobrá),kisgéres(MalýHoreš),kiskázmért(Malý
kazimír)1960-bannagykázmérralegyesítették.kistoronya(MaláTŕňa),lelelszpólyán
(Pólyán és bodrogmező nevet is használták, szlovákul Poľany), Magyarjesztreb/Ma-
gyarsas (Zemplínske jastrabie), nagytoronya (veľká Tŕňa), Pálfölde ma bodrog-
szentmáriatelepülésrésze(SvätáMária),rad(rad),Szolnocska(Soľnička).Szürnyeg
(Sirník),vécs/bodrogvécs(véč)maSzomotor(Somotor)településrésze.véke(vojka),
Zemplén(Zemplín)ésZétény(Zatín).

Többségükmaismagyartöbbségűközség.ezalólaszlováknyelveníródottemlék-
könyvűtelepülésekképeznekkivételt,melyekegyrészeazonbanaz1910-esnépszám-
láláskormégmagyartöbbségű–igaz,jelentősszlovákkisebbséggelrendelkező–tele-
pülésvolt.TovábbáSzürnyeg(Sirník)isszlováktöbbségű,melykrónikájaugyanmagya-

3 atémárólrészletesenlehetolvasni:Godzsák2011;összefoglalóanpedig:Godzsák2015.
4 anégyhiányzóemlékkönyvközségema ismagyar többségű,ezértvalószínűsíthető,hogy

magyarnyelveníródtakezekakrónikákis.
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rulíródott,demáraz1910-esnépszámlálásszerintisszlováktöbbségűtelepülésvolt.
atöbbmagyarnévvelisrendelkezőtelepüléseknélírásombanazthasználom,amitaz
adottközségemlékkönyvírójaishasznált.

a24krónikábólcsupán14,amelyeta„megkezdés”–történetileírás–utánisfoly-
tattakévente.négyfolytatásnélkülikrónikát1933-banírtak,kettőt1935-ben,kettőt
1936-ban és kettőt 1937-ben. a folytatólagosak közül öt indult 1933-ban, belőlük
egyet 1934-ben, kettőt 1936-ban, egyet 1937-ben és egyet 1939-ben fejeztek be.
Hatotkezdtek1934-benírni,belőlükegyet1935-ben,egyet1937-ben,hármat1938-
ban,egyetpedig1940-benhagytakabba.egyet1935-benkezdtekelvezetniés1938-
banhagytákabba,kettőtpedig1936-bankezdtekésbelőlük1-1írását1937-ben,illet-
ve1938-banfejeztékbe.

Háromesetbentesznekemlítéstakrónikásoktiszteletdíjáról.bacskán(bačka)200
csehszlovák koronában határozzák meg az évenkénti fizetést, bodrogszerdahelyen
(Stredanadbodrogom)400csehszlovákkoronában,vékén(vojka)pedigaztírják,hogy
„honoráriuma e téren végzett munka arányában lesz majd megállapítva”.5 Hétemlék-
könyvbentesznekemlítéstazelsőbécsidöntésről,értelemszerűenennyiévkönyvben
vannakbejegyzések1938-ravonatkozóan.

néhány érdekességet 1938 előttről is megemlítendőnek tartok. bodrogszentesen
(Svätuše,korábbanPlešany)egy„eredettörténet”isbelekerültakrónikába,mégpedig

5 arendeletnemszabályozzaafizetségetegységesen,hiszenaztnehéz is lenne,hanema
településvezetésrebízza.

Mettől meddig 
vezették Ki írta Neme

Mennyi a történeti 
felvezetés

A bécsi döntésről 
található benne valami Nyelve Tiszteletdíj Volt-e átvétel

Bacska 1934–1937 tanító férfi/nő 20 old. nem magyar 200 kr. igen
Battyán 1934–1938 tanító férfi 34 old. igen magyar nem
Biste 1933 tanító férfi 8 old. nem szlovák nem
Bodrogszentes 1933 tanító férfi 20 old. nem magyar nem
Bodrogszentmária 1935 erdész férfi 27 old. nem magyar nem
Bodrogszerdahely 1935–938 tanító férfi 32 old. igen magyar 400 kr. nem
Boly 1934–1940 tanító férfi 25 old. igen magyar nem
Borsi 1937 tanító férfi 30 old. nem magyar nem
Királyhelmec 1933–1939 tanító férfi 35 old. igen magyar nem
Kisdobra 1936 tanító férfi 29 old. nem magyar nem
Kisgéres 1934–1935 tanító férfi/nő 5 old. nem magyar igen
Kiskázmér 1933–1936 tanító férfi 5 old. nem szlovák nem
Kistoronya 1933 tanító férfi 2 old. nem szlovák nem
Leleszpólyán 1937 tanító férfi 28 old. nem magyar igen
Magyarjesztreb 1933–1934 tanító férfi 30 old. nem szlovák nem
Nagytoronya 1934–1938 tanító férfi 20 old. igen szlo/magy igen
Pálfölde 1936 tanító férfi 1 old. nem magyar nem

Rad 1934-1938
plébános/
főjegyző férfi 28 old. igen magyar igen

Szolnocska 1936–1937 tanító férfi 28 old. nem magyar nem
Szürnyeg 1933 tanító férfi 30 old. nem magyar nem
Vécs 1933–1937 tanító férfi 6 old. nem magyar nem

Véke 1935 tanító férfi
több mint 100 
számozatlan old. nem magyar *

Zemplén 1936–1938 gk. lelkész férfi 35 old. igen magyar nem
Zétény 1933–1936 tanító férfi 13 old. nem magyar nem

*„honoráriuma e téren végzett munka arányában lesz majd megállapítva"
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egytündérkirályról,akiazonavidékenéltatörténelemelőttiidőkben.boly(boľ)emlék-
könyve pedig tartalmaz egy kézzel rajzolt kihajtható színes térképet a településről,
melyetakrónikásrajzolt,akimindenbizonnyaltermészettudományitantárgyakattanít-
hatott,ugyanisakrónikábansokatfoglalkozikazéghajlattal,növényzettel,élővilággal,
ásványkincsekkel, az állatokról ráadásul külön rendszerezve írt. boly (boľ) kapcsán
mégmegkellemlíteni,hogyaborítóról–kívül-belül–elvantüntetveazegykoriszlovák
nyomtatottcímzés.

rad (rad) emlékkönyvében van egy érdekes adalék a 72–73. oldalon, 1937-es
datálással:„Bélyegeken való kimutatása annak, hogy merre levelezik Rad lakossága a
legtöbbet.” azaz egy oldal teleragasztva csehszlovák,magyar és amerikai (többnyire
kanadai, kisebb részben uSa), 2 db román és egy ismeretlen eredetű angol nyelvű
bélyeggel. ezutánegy „az eddigiek tartalomjegyzéke” ismegtalálhatóbenne. Zétény
(Zatín)emlékkönyvébenpediga fennmaradtakközülegyedülállóaz,hogyazelsőév
lezárásautánnemcsakaktuálisdolgokatír,hanemfolyamatosanadújabbésújabb
kikutatottadalékokataközségmúltjához.

érdekes adalék a két világháború közti felvidékimagyar történelemhez az, hogy
mikoraválasztásieredményekrőlírnak,láthatóváválik,hogyvoltegyidőszak,amikor
a kommunista párt igencsak erős volt ezekben a községekben. ilyen volt
bodrogszentmária(SvätáMária),aholaz1928-asválasztásokonakommunistapártra
érkezettalegtöbbszavazat,de1935-benmárakeresztényszocialistákra.6 battyánban
(boťany) is a kommunisták kapták a legtöbbmandátumot eleinte,7 de 1935-remár
nagyonmeggyengültekittis,8 későbbpedigazegyesültMagyarPártletttoronymagasan
alegerősebbpárt,avoksoktöbbmint50%-átmegkapták,atöbbiötpártpedigasza-
vazatokkisebbfelénosztozkodott,akommunistákpedigközülükislegutolsóklettek.9
devéke(vojka)községbeniseleinteerősekvoltaka–Magyarországgalellentétben–
legálisanszervezkedőkommunisták.

angyalbélafoglalkozottakorszakmagyarválasztóimagatartásával,ésőisfoglal-
kozikafelvetetttémával.kimutatja,hogysokmagyarvidékenátlagfölöttivoltakom-
munistákeredménye1925-benanemzetgyűlésiválasztásokon,1928-banatartomá-
nyi és járási választásokon, 1929-ben és 1935-ben a képviselőházi választásokon.
Szlovákiábanakommunistákalegerősebbbázissalatúlnyomórészbenmagyarlakta
vidékekenrendelkeztek.10 anagyvisszaesés1938-ban,aközségiválasztásokonérke-
zettel.11 azonbanmintláthattuk,azáltalunkvizsgálttelepülésekenmár1935-benfor-
dultakocka,holottösszesítésbenangyaleredményeialapján,1935-benmégnöveke-
dettisakommunistákáltalkapottszavazatokaránya.

6 MnlbaZMlSFliv.2419/a24.köt.9.p.
7 MnlbaZMlSFliv.2419/a30.köt.12.p.
8 MnlbaZMlSFliv.2419/a30.köt.59.p.
9 MnlbaZMlSFliv.2419/a30.köt.104.p.

10 angyal2001.
11 angyal2001.
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Megkellemlíteni,hogytöbbemlékkönyvbenelőjönakörnyékszegénységébőlfaka-
dónagykivándorlásis:„Községünkből sokan mentek ki az Egyesül Államokba, újabban
Kanadába, napjainkban pedig Argentínába.”12

vécs(véč)községkrónikásapedigegyenesenakövetkezőképpfogalmazazírásá-
nakelején.„Községünk múltjából nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre. Egyébként
is ebben a községben egyhangú eseménytelen az élet. Hosszú idő óta kergeti a lako-
sokat a szegénység Amerikába. 1914-ig állandó a kivándorlás. Alig van olyan ember a
községben, aki nem járta meg Amerikát. A 15–30 év közötti korban levők legnagyobb
része Amerikában született. A kivándorlók 15–20 évig kint élnek, szorgalmas munká-
val szerzett dollárjaikat megtakarítják s hazatérve egészségesebb lakást építenek, pár
hold földet szereznek”13

Zemplénközségemlékkönyvébenabevezetésbenvanegyrészlet,amelyikmegszív-
lelendőésrávilágítmindafelhasználhatóságspektrumára,mindpedigannaknehéz-
ségeireis.„Csak a demokratikus rendszer lehet oly széles látókörű, hogy figyelme min-
denre kiterjed és jogalkotási úton intézkedik arról, hogy a jövő kormányzata de egy-
szersmind a tudományos munkássága is biztos alappal bírjon a múltat illetőleg, amely-
nek ismerete nélkül a jelen tökéletes ismerete lehetetlen, mivel a jelen a múltnak az
eredménye. A Kormányintézkedés nem intézkedik részletesen a krónika írásáról, csu-
pán alapdolgokat szögez le. A községi krónika írás oly tág tér, hogy azt kötelező erővel
az egész államra nem lehet egységes szabályok szerint követelni. Mindenütt mások a
viszonyok, tág tere nyílik a krónikás saját felfogásának az adatok fontosságának és sor-
rendjének megállapításáról. Egyes nem hivatalos vezérkönyvek útmutatásait nem
lehet teljesen általánosítani, csupán tanácsadás lehet.”14

afentiekmegmutatjákazt,hogymireishasználhatjamaegykutatóakrónikákat.
egyrészrőlsegíthetifalumonográfiákszületésétis,mindakezdetektől,mindpedigrész-
letesebbenésbizonyosabbanakrónikaíródásánakidejéreesőeseményektekinteté-
ben.de–mivelegyeskrónikásokfontosnaktartottákmegjelölni,melykútfőkbőldol-
goztakarégikorokleírásában–abbaisbetekintéstnyerhetünk,hogyakorabelihelyi
értelmiségmely forrásokat tekintette relevánsnak és használhatónak saját községe
múltjánakleírásához.

jelentanulmányombanazelsőbécsidöntésutánivisszacsatolásraadottreflexiókat
szeretnémvizsgálni,azemlékkönyvírókszeménkeresztül,hogyahonvédbevonulások
ésazazokraidőzítettünnepségeklefolyásáhozinformációkatszerezhessünk,illetőleg
hogyanéltékmegahelyiekahatárváltozást,természetesenakrónikásinterpretációjá-
ban.Továbbáavisszacsatolásutániidőszakbemutatásaisfontos,azonnéhányforrás-
ból,amiarravonatkozóinformációkatisközöl.ezenfelülkibontakoziknéhányemlék-
könyvbőlacsehháborúskészülődésmaaligismertmértéke1938-ban.előszörarész-
leges,majdáltalánosmozgósítás,erődépítésésfelkészülésegyesetlegesháborúraa
kétországközött.

12 MnlbaZMlSFliv.2419/a30.köt.32.p.
13 MnlbaZMlSFliv.2419/a20.köt.4.p.
14 MnlbaZMlSFliv.2419/a12.köt.4.p.
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atanulmányfőkéntforrásbemutatóésforrásközlő,deegyeseseményekésfogal-
makmagyarázatára,illetvetisztázásáraiskísérletetteszünk.

battyán(boťany)

battyánkrónikásaírtamár1938tavasza,nyarafolyamánzajlóhatármegerősítésekről,
behívásokról, csapatösszevonásokról: „ezek nyugtalanítólag hatottak a lakosokra”.15
„1938 szeptemberében ismét nyugtalanító hírek terjedtek el a háborúról. A politikai
helyzet igen feszült volt. Egymás után kaptak katonai behívót sokan. […] Sok esetben
a csendőrök már katona ruhát is hoztak és rögtön át kellett öltöznie a behívottnak és
azonnal mennie. Jellemző ezen időkre a következő eset is. Egyik itteni fiatalember
éppen lakodalmát tartotta nagy vígság közepette, amikor éjjel megjött a parancs so -
kaknak s a fiatal férjnek is. Képzelhető a hatás. A nagy vígság sírássá változott át.
Félórán belül az új házasok máris szétszakadtak. Szomorú előjelei voltak ezek a közel-
gő még szomorúbb időnek.”16

Majdfolytatja:„1938. szeptember 24. Gyönyörű szép, derült őszi nap. A nap fény -
özönnel árasztotta el községünket. Jókedvű, vidám volt mindenki, pedig már az ítélet alá
volt írva. A vidámságot, jókedvet egyszerre csak rémület és kétségbeesés váltotta föl. A
Csehszlovák Köztársaság elnöke elrendelte az általános mozgósítást 20–40 évig.17 […]
A parancs szerint mindenkinek 20–40. életévéig 6 órán belül be kellett vonulnia. […] Az
iskolákban a tanítás azonnal megszűnt, mivel e sorok írójának is és a többi tanítónak is
be kellett vonulnia. E szomorú nap délutánján kiürült, megárvult a község. […] Itthon
csak a nők, gyermekek és öregek maradtak. Pár nappal ez után az öregebbeket is
berendelték hadimunkára: lövészárkokat, futóárkot és hasonlókat kellett ásniok. […]
Mozgósításkor a lovakat és szekereket is besorozták. […] a rádiókat lefoglalták és elvit-
ték. A templom toronyban állandóan őrök voltak figyelni a netalán közelgő ellenséges
repülőgépeket s a légitámadás veszélyére trombita szóval figyelmeztetni az itthonmara-
dottakat. Az őrök gázálarccal voltak felszerelve, hogy gáztámadás esetén is szolgálatu-
kat elláthassák. Este 9 óra után senkinek sem volt szabad az utcán tartózkodni. A moz-
gósítás után 2 hét múlva az akkori csehszlovák kormány kihirdette az ostromállapotot.18

Esténként a házakban lámpát gyújtani nem volt szabad. A csehszlovák kormány zsar-
noksága teljes súlyával nehezedett a magyarlakta vidékekre, így községünkre is.
Legnagyobb bűn volt magyarnak lenni. […] A becsületes magyar a csehek erőszakjától
szenvedve várta a cseh bilincsek lehullását és a magyar feltámadást. Az emlékezetes

15 MnlbaZMlSFliv.2419/a30.köt.107.p.
16 MnlbaZMlSFliv.2419/a30.köt.108–109.p.
17 Szeptember23-ánacsehszlovákkormányáltalánosmozgósítástrendeltelazországegész

területén.
18 a különböző járások területére különböző időpontokban hirdettek ki ostromállapotot, a

ZemplénheztartozóTerebesi,nagykaposi,nagymihályiésMezőlaborcijárásesetébenoktó-
ber13-án.aberegszászi,nagyszőlősiésMunkácsijárásokbanpedigoktóber16–17-énhir-
dettekstatáriumot,bárennekamagyardiverzánsakciókvoltakazokai.
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komáromi magyar–szlovák tárgyalások idején19 sok helyen kitűzték a nekünk oly drága
piros-fehér-zöld eddig féltve őrzött magyar zászlót. A cseh zsarnokság ezt nem tűrhette
és másnap katonasággal leszedette.20 A csehek érezve a hazugsággal és rablással
összetákolt országuk széthullását, tehetetlen dühükben kegyetlenségig durvák voltak.
Félelmükben folyton lövöldöztek, raboltak, a lakosságot nyugtalanították.”21

Majdígyzárjaanovemberelőttiidőszakleírását.„Ezzel a krónikás ezen szomorú és
gyászos időkről szóló bejegyzéseket lezárja. A 20 évi tűrés, szenvedés után a krónikás
ezen sorok végére pontot tesz. A következő oldalakon azonban Isten iránti mély hálával
és örömteli szívvel folytatja ismét beszámolóját az örvendetes eseményekről. Egy gyá-
szos, végzetes korszak lezárult, hogy kezdetét vegye egy szebb, boldogabb jövő.”22

ezutánsajátérzelmeitvetipapírra,mielőttatárgyilagos leírásbabelekezdene. „A
krónikás eddig csak a száraz eseményeket sorolta fel minden egyéni vélemény-nyilvá-
nítás nélkül. Engedtessék meg, hogy a krónikás egyszer szabadjára engedhesse tollát
s az események felsorolása közben saját véleményének és örömének kifejezést adhas-
son. A boldog és örömteljes események leírása közben a krónikás tollat megfékezni
nem lehet. Szeretném a tollam tűzbe mártani, hogy soraimat olvasva minden magyar
szív lángra lobbanjon. Szeretnék ékesen szólani, szeretnék úgy írni, hogy soraim mél-
tóan kifejezhetnék azokat az érzelmeket, amelyek most mindnyájunk szívében lakoz-
nak. Feltámadtunk! Hosszú húsz éven át összeszorított fogakkal ökölbezárt kézzel a
cseh iga alatt tűrve és szenvedve vártuk a magyar igazság hajnalhasadását. A cseh
zsarnokság alatt hallgatva szívünkben izzó hazaszeretetet ápolva évről-évre vártuk fel-
támadásunkat. Hittünk az isteni örök igazságban, hittük, hogy jönnie kell egy pillanat-
nak, amikor a magyarok Istene megsegíti sokat szenvedett és megcsonkított édes
hazánkat: Magyarországot. Tudtuk azt, hogy az igazság elsöprő fuvallatára a hazugsá-
gon és gazságon felépült Csehszlovák Köztársaság kártyavárként fog összeomlani,23

mert rablással összetákolt országnak biztos erkölcsi alapja nem lehet.” és folytatja
mégapátoszosbeszédetakitartásukról,akedvezőváltozásokbavetettimmáronbebi-
zonyosodotthitükről.24

19 1938. október 9–13. között komárom (komárno) városában történt kísérlet a két állam
közöttimegállapodásraazújhatároktekintetében.azonbanatárgyalásokmegszakadtak,
mivelakétfélálláspontjanagyoneltérővolt.

20 akomáromitárgyalásoksoránszóbakerült,hogyaszinténbodrogköziSzőlőskeközségben
iskitűztékamagyarzászlót,amimiattkéttanítónőtletartóztattak.

21 MnlbaZMlSFliv.2419/a30.köt.109–111.p.
22 MnlbaZMlSFliv.2419/a30.köt.112.p.
23 ekkor már németország magához csatolta csehország németek által lakott határsávját

(Szudéta-vidék)amüncheniegyezményértelmébenalengyelekpedigszinténmegkaptákaz
általukköveteltterületeket.aszlovákokésruszinokpedigmegalakítottákautonómkormá-
nyaikat,amithúszévenátnemengedtekacsehek.Ámekkormégnemtudhatjaakrónikás,
hogy egy fél éven belül a függetlenségét – igaz, német védnökség alatt – is kikiáltja a
Szlovák Állam, kárpátalját Magyarország visszaszerzi, a cseh és morva részeket pedig
németországprotektorátuskéntbekebelezi.

24 MnlbaZMlSFliv.2419/a30.köt.114–115.p.
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„1938. november 6. Feledhetetlen, kimondhatatlan örömöt hozó nap.25 Ugyan
olyan nap, mint az esztendő többi napjai, mégis más, hiszen az a boldogság, amit meg-
hozott, leírhatatlan. Késői olvasóm! El tudsz-e képzelni, át tudsz-e érezni olyan örömet
és boldogságot, amilyet mi átéreztünk, amikor húsz évi kálváriás, kétségbeejtő szenve-
dések és megaláztatások után ismét magyarok lehettünk. Amikor felszabadító édes
hazánk előtt hálás szívvel leborulhattunk. Az előtt a haza előtt, mely után húsz éven
keresztül vérünk minden cseppje vágyódott, amelyet húsz éven át a cseh elnyomatás
idején mindennapi imánkba foglaltunk.”26

leírja,hogymindenházonottlengettamagyarzászló,voltdiadalkapufenyőgallyak-
kalésnemzetiszínszalagokkalfeldíszítve.délután4körülmegszólaltakharangok,és
lassan megérkezett 40 biciklis honvéd. Gasparik jános esperesplébános mondott
beszédet,avezénylőhadnagymegköszönteaköszöntést,egyiskoláskislánypedigsza-
valt, végülközösenelénekeltékamagyarhimnuszt.„Az ünnepélyes fogadtatás után
cigányzene és a lakosok szűnni nem akaró éljenzése mellett vonult be a katonaság a
községbe. Vacsorára minden katona egy-egy családhoz volt meghívva. Vacsora után az
egyik iskola udvarán víg cigányzene mellett felszabadulási bált tartottak. Másnap aztán
a felszabadító katonaság tovább vonult.”27

ezután a krónikás tovább vezette az év végéig az emlékkönyvet, lejegyezte, hogy
november20-án ismétvoltegy felszabadulásibál.ésmegemlíti,hogynovember21-én
ismétkatonákérkeztek,akik26-ántávoztak,aztándecember2-ánújrakétnapigmagyar
katonákállomásoztakaközségben.28 Majd1938decemberévellezártaazemlékkönyvet.

bodrogszerdahely(Stredanadbodrogom)

akrónikásírarról,hogy1938.május21-énahelyicsendőrökés„fináncok”sokférfit
éjjelfelvertekálmukbóléskivittékőketahatárra„határőrnek”,továbbáabodrogpart-
jánerődöketkezdteképíttetnivelük.29

Majdszeptember10-énéjjelismétmozgósítottak.30 „Milyen óriási volt a különbség
az 1914.iki mozgósítás között. Nem hallatszott nóta, nem lengett a kalap mellett a
virág, néma ajakkal és ökölbeszorított kezekkel, de azzal a szent meggyőződéssel ment
mindenki, hogy az első alkalmas pillanatban minden magyar ember átmegy a dicső és

25 battyánazelsőtelepülésekközöttvolt,amitazelsőbevonulásinapon–6-án–birtokbavet-
tekaz1.lovasdandárkatonái.

26 MnlbaZMlSFliv.2419/a30.köt.115–116.p.
27 MnlbaZMlSFliv.2419/a30.köt.116.p.
28 MnlbaZMlSFliv.2419/a30.köt.118.p.
29 MnlbaZMlSFl iv.2419/a11. köt.65.p.; amájusbanelrendelt részlegesmozgósítás

keretében közel kétszázezer embert hívtak be a fegyverben levő 180 ezer mellé
csehszlovákiában,németcsapatmozgásokrautalóhamishírekrehivatkozva,azonbanmint
láthatjuk, a későbbiekben a csehszlovák–magyar határt is érintették a készülődések. az
esethátteréhezlásd:Gulyás2016,74–78.p.

30 lehetséges,hogyamáremlített23-aimozgósításragondolhatakrónikás.
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rég várt honvédekhez. Ezt a fogadalmát be is tartotta mindenki, mert amikor a honvé-
dek diadalmasan felszabadítottak bennünket, már minden magyar itthon volt, meg-
szökve a cseh hadseregből. Ebben az időben kezdődtek a barikádok és erődítések épí-
tése a község utcáján és a határban. A magyarok boldog reménységgel és magyaros
daccal tűrték a csehek terrorját, mely szinte elviselhetetlen volt a községben. Éjjel a
békésen alvó lakosságot lövöldözéssel és ablaktörésekkel nyugtalanították. Közben
Sátoraljaújhely gyártelepére bevonultak a honvédek,31 előkerültek a rejtegetett régi
nemzetiszínű zászlók32 és a házak tetején lengette az őszi szél, nemtörődve a csehek
golyózáporával. Ilyen körülmények közben hozta a rádió a hírt: Kassa, Ungvár, Munkás
ujból magyar lett. Az öröm leírhatatlan, könnyes szemmel, örömtől sugárzó arccal szo-
rított kezet a magyar a magyarral, igazán és őszintén, keserves húsz esztendő után.”33

Majdanovemberieseményekkelfolytatjaakrónikás,ésleírja,hogya„karosiúton”34
levőtrianonihatárhozkivonultaközségnagyrésze,hogyláthassaahatártátlépőhonvé-
deket:„délelőtt 10 órakor tűnt fel a karosi dombok között a honvédek acélsisakja vitéz
Littay Rezső35 hadtestparancsnok vezetésével. Az öröm leírhatatlan, virágesővel árasztot-
ták el a honvédeket és az a pár nap, amit itt töltöttek, ünnepe volt mindenkinek.”36

a krónikaíró tovább folytatja a falu történetét, és megírja, hogy a Magyar a
Magyarért mozgalom37 egész télen gondoskodott a község szegény lakóiról, ingyen
blokkokszétosztásávalésmunkaalkalmaklétesítésével.38

azemlékkönyvkülönérdekessége,hogyezutánírnakaz1919-escsehmegszállás-
ról,vélhetőenazért,mertkorábbanazigazatnemmertékleírni.

boly(boľ)

Miutánbefejezteatörténetifelvezetést,akrónikás1934végén(vagy1935elején)a
következőkkelzárjasorait„A krónikaíró zárószava. Mint háborút, államfordulatot, isko-

31 október 11-én a komáromi tárgyalások „eredményeként” Sátoraljaújhely-gyártelep
(SlovenskénovéMesto)ésipolyság(Šahy)visszakerültMagyarországhoz.

32 a Magyar Távirati iroda híre is megerősíti, hogy az újhelyi bevonulást megelőző napon
bodrogszerdahelyközségbentöbbhelyenkitűztékamagyarzászlót,melyeketazonbanegy-
bőlleszedettek,azonbanújbólikirakásutánmárelnézőkvoltak.(MTinapihírek/napitudó-
sítások(1920–1944):1938.okt.10.Hétfő/17.)

33 MnlbaZMlSFliv.2419/a11.köt.66–67.p.
34 karos:községMagyarországon.MáraiSándorismegemlítiaPesti Hírlap számáraírtudósítá-

sában,hogyitthelybéliésbodrogszerdahelyilakosokünneplőtömegejelenlétébenlépékáta
trianonihatártahonvédek.Másforrásaztisemlíti,hogyavároshivatalosküldöttségetiskül-
döttSzabójenőgörögkatolikusesperesvezetésével.ahatárátlépésid.e.10órapontos.

35 Helyesenlittayandrásaltábornagy,avii.hadtestparancsnoka.
36 MnlbaZMlSFliv.2419/a11.köt.69.p.
37 aMagyaraMagyarértmozgalomaz1938-banvisszatérőfelvidékirészekenélőkmegsegíté-

sérelétrejött„adományalap”.asegélymozgalomtörténetérőltöbbetlehetmegtudni:Hámori
2001,lokálisműködésérőlpedig:Godzsák2016,Godzsák2018.

38 MnlbaZMlSFliv.2419/a11.köt.70.p.
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laépítést és szervezést átküzdő, korunk éles társadalmi harcai közt őrlődő sokszor 2-3
ember vállaira való terhet viselő róm. kath. felekezeti kántortanító fáradtan, de a köz-
ség iránti szeretetből szívesen gyűjtöttem össze és jegyeztem fel a múlt idők eseménye-
it és a lényegesebb bolyi emlékeket összefoglalólag 1934 dec. 31-ig.

Adja az Isten, hogy az ezután következő krónikavezetés csupa örvendetes esemé-
nyek leírásával töltse meg Boly község krónikájának további lapjait.”39 láthatjukmajd,
hogyrészbenigazalett.

azderülkialeírásból,hogy1938-aneredetilegtalánafalutútbasemejtettékvolna
akatonák.40 „Hogy a honvédek bevonulásának öröméből Bolynak is jusson, kérelmünk-
re Bolyba is bevonult egy csapat, akiket díszes diadalkapu mellett az előzőnap betanult
magyar himnusszal fogadott öröm és lelkesedés mámorban a közönség. Rigó András
bolyi magyar nemzeti pártelnök41 üdvözlő szavai után Barkó Béla rk. ig. tanító a követ-
kező beszéddel adott kifejezést az örömérzésnek.”42 azegyébkéntkrónikásszerepétis
betöltőbarkóbélagépírásosbeszédétberagasztottákazemlékkönyvbe.

Megtudjukakrónikából,hogyazifjúságnevébeniselhangzottegybeszéd,majdgyere-
kekszavaltak,ésmégegyközségitanítózártaasort.aztánakatonákparancsnokakö-
szöntemegamelegüdvözlést.ezutánelénekeltékaSzózatotésmegvendégeltékarómai
katolikusiskolábanakatonákat.akönyvbemégegyverskivágásisbevanragasztva.43

Majd1939-benfolytatódikavezetés,és1940azutolsóév,amikorvanbejegyzés,
ezzelalegtovábbvezetettemlékkönyvazáltalunkvizsgáltakközül.

királyhelmec(kráľovskýchlmec)

akrónikásírtarról,hogyanémetek,magyarokésszlovákokegyarántelkívántaksza-
kadni a csehektől 1938 nyarán, amimiatt általánosmozgósítást rendeltek el és a
rádiókatbegyűjtötték.44 „A lakosság örömében készült titokban a felszabadulás öröm-
ünnepélyére, lobogókat, nemzetiszínű szalagokat és kokárdákat szerzett be.” akomá-
romitárgyalásokután45 „nagyon feszült volt a helyzet a lakosság és a cseh katonaság
között”.akatonaságaztahírtterjesztette,hogycsaka„vasútontúli”területektérnek
vissza.abécsidöntéshírére„a nép ujjongva örömteljes mámorban úszott a nagy bol-
dogságban, ellenben a cseh katonaság idegessége kibírhatatlan volt, állandóan ettek,
ittak és részegen lövöldöztek”.november4-én„a járási hivatal megengedte a magyar

39 MnlbaZMlSFliv.2419/a23.köt.33.p.
40 Sajnos erről nincsenek bővebb információink,mert csak a nagyobb városokat, illetve az

adott nap utolsóként elfoglalt településeket tüntették föl a csapatmozgásoknál. ezekhez
lásd:nagy1939;csima1961.

41 egyesültMagyarPárt.
42 MnlbaZMlSFliv.2419/a23.köt.43–44.p.
43 MnlbaZMlSFliv.2419/a23.köt.44–45.p.
44 ittamáremlítettszeptemberimozgósításravanutalás.akrónikaírónak igazavanabban,

hogy a mozgósítás a nemzetiségi (magyar, német, ruszin) vezetők „türelmetlenségének”
lecsillapításavégettvolt.

45 1938.október13.után.
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zászlók kitűzését, mindenki ki is tette, 3-4 óra elteltével le is vette, mert a cseh katona-
ság teljesen felbőszülve házról házra járt, és ahol lobogót találtak, addig lövöldöztek,
míg szét nem lőtték a magyar zászló rúdját, a lobogó leesett, szétszaggatták azzal a
megjegyzéssel, hogy hazaviszik és felhasználják pelenkának”.46

november6-ánérkeztekbeacsapatokkirályhelmecre:47 „Lénárd napján mégis elér-
kezett a Felszabadulás örömünnepe, mely pont vasárnapra esett. Utolsó éjszakán
Királyhelmec lakossága jóformán alig aludt, mindenki nagy kíváncsisággal várta a reg-
gelt. A Felszabadulás örömünnepén valahogy még a napocska is szebben, fényesebben
és mosolyogva ragyogott le az új magyar földre, mindenki elővette a titokban elkészített
magyar lobogót és sietett a háztetőre, hogy kitűzhesse elsőnek a magyar lobogót. Reggel
5 óra tájban nem volt olyan ház, amelyiken nem lett volna kitűzve a lobogó.”48

várták a honvédeket a helyiek, de először egy autó jelent meg Perbenyikből
(Pribeník),érkezvén9óratájbankétmagyarésegycsehszlováktiszttel,akikarómai
katolikusplébánosésa református lelkész lakásáramentekel,majd visszaindultak
Perbenyikbe.ahonvédekdélkörülérkeztekmeg.„A lakosság a magyar honvédek lát-
tára tombolni kezdett, az érkező magyar honvédeket egytől egyig mind megölelték és
megcsókolták, majd örömujjongva a felvirágzott honvédekkel együtt a rom. kath. temp-
lom előtti téren gyűltek össze.” ottMécslászlóplébánosésköltőtartottünnepibeszé-
det,melybenköszöntötteahonvédeketésmeséltazelmúlt20évről,majdvirághbéla
ref.lelkész(későbbiországgyűlésiképviselő)vetteátaszót,akiamagyarpártküzdel-
meirőlbeszélt.FelszólaltaManSZ49 nevébenegyszemély,udvarhelyibéla,amagyar
ifjúságnevében,dakailonaamagyarleányoknevében,Toporcsákbabaamagyarisko-
lás lányok nevében és erdős Gyula amagyar kisfiúk nevében. a magyar honvédek
részérőlpediganyíregyházihuszárezredparancsnoka,vitézbéldyalajosezredesvála-
szoltabeszédekre.azünneplésutánnagyközösebédvolt,aholmagyardíszruhába
öltözöttleányokszolgáltakfel,majdzeneéstánc,éjféligtartómulatságkezdődött.50

november7-tőlkatonaiparancsnokságvetteátavárosirányítását,ésmegalakulta
MagyarnemzetiTanács.Megvizsgáltákazállamiközalkalmazottakpolitikaimagatartá-
sáta„csehszlovákuralomalatt”;akiellennemvoltpanasz,azletehetteahűségesküt
ésfolytathattamunkáját;51 azemlékkönyvszerintkirályhelmecensenkiellensemvolt
panasz.decemberközepéigmaradtakatonaiközigazgatásavárosban.52

46 MnlbaZMlSFliv.2419/a10.köt.64–66.p.
47 az1.lovasdandáralakulatai.
48 MnlbaZMlSFliv.2419/a10.köt.66.p.
49 MagyarasszonyoknemzetiSzövetsége:keresztényésnemzetialaponszervezettszociális

jellegűasszonyszövetség,melyetTormaycécilealapított1918-ban.
50 MnlbaZMlSFliv.2419/a10.köt.66–68.p.
51 igazolóbizottságokvizsgáltákkiavisszatérőterületekena„csehuralomalatti”viselkedését

a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, tanároknak és sok más szakma, foglalkozás
képviselőinekis.deilyenigazolóeljárásokalapjándöntöttékelaztis,kikkaphatnaktisztes-
ségesnyugdíjat,iparengedélyt,támogatásokat,földet.

52 MnlbaZMlSFliv.2419/a10.köt.68–69.p.;december22-énértvégetakatonaiköz-
igazgatáséskezdődöttelapolgáriazegészvisszatérőrészen.
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ezutánazemlékkönyvfolytatódik.egyebekközöttbeszámolapapokténykedésérőla
csehszlovákidőkben,aziskolákműködésérőlésmég1939fontosabbeseményeirőlis.

nagytoronya(veľkáTŕňa)

aszlováknyelvűkrónikábana28.oldalonkezdődik1938leírása,atörténetiesemények
(historické udalosti) pedig a 31. oldalon kezdődik, majd a 32. oldalon megszakad.
„Lezártam 1938. november 14én Balogh Mihály ig. tanító” –ésfolytatódikmagyarula
történelmieseményekleírása.aszlovákkrónikásírarról,hogymájus21-énacsendőr-
ség,apénzügyiéshatárőrségbevonultafalubaéselvittektöbbtartalékoskatonát,53 aki-
ketfelöltöztettekegyenruhábaésatrianonihatárraszállítottaklegenye(mostluhyňa,a
forrásbanlegini)éscsörgő(maČerhov,aforrásbanČergove)falvakhoz.Továbbáareggel
munkábaindulóférfiakatisösszegyűjtötték,hogyerődítésekendolgozzanak.ezamunka
egészenaz1938.szeptember24-énkihirdetettmozgósításigtartott.

aszeptemberimozgósításrólisírakrónikás.Minden20és40évközöttiférfiköte-
lesvolt6óránbelülberukkolniazalakulatához,alehetőlegrövidebbútongyalogosan
(!),ugyanisakisújhely–alsómihályi(novéMesto–Michalany)szakaszonavonatközle-
kedésszünetelt.azotthonmaradottakközülpediga14évfelettiekvédelmimunkákat
végeztek,árokásás,erődítések.atelepülésenegyhatvanfőskatonaialakulatotszállá-
soltakelazépülőobjektumokfelügyeletére.akrónikaírómegjegyzi,hogyvegyesnem-
zetiségűkatonákrólvanszó,többnyireruszinokvoltak.aterületekátadásaelőttiutolsó
időrestatáriumothirdettekki.54 akrónikaíróakövetkezőképpfogalmazadöntésről„A
Magyar Királysághoz eső területeket 1938-ban Bécsben a nagyhatalmak komisszárja-
inak55 ítélték oda.”56 amibőlegybőlkitűnikakrónikásviszonyulásaatörténtekhez.

„Kimondhatatlan öröm volt az egész Nagytoronya községben, mikor hírül futott,
hogy a 20 évi rabság alól fölszabadultunk és Isten segedelmével ismét az 1000 éves
magyar hazához kerültünk, melyben 1000 évtől kezdve apáink éltek. Nagyobb öröm
volt akkor, mikor megtudtuk, hogy nov. 10-én jönnek a mi vitéz honvédeink, hogy ben-
nünket felszabadítsanak a rabság alól és szívükre szorítsanak szeretett magyar és szlo-
vák testvéreit. A honfoglaló vitézek fogadtatására már napokkal azelőtt ujjongó szívvel
készülődött az egész község.” kiderülazemlékkönyvből,hogyahelyitanítókéspapok
szerveztékavisszatérésiünnepséget,és„titokban minden szülő gyermekeivel tanította
a gyönyörű szt. magyar imádságra »Isten áldd meg a magyart«”.57

a nagy napon már kora hajnalban készülődött a falu, és voltak olyanok is, akik
csörgőre(Čerhov)éskistoronyára(MaláTŕňa)isátmentek,hogymihamarábblássáka
honvédeket.adéliórákbanérkeztekbeakatonák.„Ennek hírét egy biciglis [sic!] levente

53 arészlegesmozgósításkeretében.
54 vélhetőenafentebbemlítettoktóber13-aidátummalkezdődően.
55 vélhetőennemakommunizmusáltalismerttévált„politikaitiszt”értelmébenhasználtáka

szót,hanemrégebbi„rendmegbízott”,„rendfelügyelő”értelemben.
56 MnlbaZMlSFliv.2419/a15.köt.32.p.
57 MnlbaZMlSFliv.2419/a15.köt.32–33.p.
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hozta! A nép örömében magasra emelve éljenezte a hírt hozó leventét.” a42.gyalogezred
2.zászlóaljának6.századavonultbeatelepülésreaforrásalapján.58 Fogadóbeszédet
mondottÚjhelyiMihálygörögkatolikusesperesaközségnevében,bittóPálreformátus
igazgatótanítóatantestületésaz iskolásoknevében,TokainagyGizellaamagyarnők
nevében,dávidovitsMártonahelybeliizraelitáknevében.kerekesklárikaésegytársa
pedigköszöntőversetszavaltésvirágcsokrotadottát.ahonvédekegyhelyiszemélykert-
jébenebédeltekmeg,majdegykispihenésutántovábbfolytattákútjukatvelejte(veľaty),
Gercsely(Hrčeľ),kiszte(kysta)ésbodzásújlak(novosad)irányába.59

azemlékkönyvemlítéstteszatovábbiakbanarról,hogyaMagyaraMagyarértmoz-
galomdecemberbenmagyarkarácsonyestetszervezettatelepülésen.60

rad(rad)

Petrikbélarómaikatolikusplébánoskezdteazemlékkönyvet,és1937-tőlbencsikbéla
voltfőjegyzővetteát.azigenrészletesenírt1937-ről15oldalszületett,1938-rólpedig
13oldal,mielőttmégeljutottvolnaőszigésabécsidöntésig.ezena13oldalontöbb-
nyire„világpolitikai”gondolatokvoltakazajlóeurópaieseményekkapcsán.

november7-énvonultbeazelsőmagyarcsapatatelepülésre,egyhuszárszakasz.
„Lelkes hangulatban, ünnepélyes fogadtatásban részesültek.” egymeg nem nevezett
személytartottaazüdvözlőbeszédet,majdahimnuszelénekléseutánegymagyarruhás
lányésegyiskolásfiúszavaltüdvözlőverseket.„A bevonuló lovasságot falubéli lovas ban-
déristák kísérték, akiket azután az ünnepség befejezése után ugyancsak a falubéli ban-
déristák kísérték a szomszéd a szomszéd Szinyér [Svinice] községbe, az ünneplő közön-
ség pedig a két nemzeti színű zászló alatt lelkes hangulatban oszlott szét.”61

Írakrónikásarról,hogyezutánbevezettékakatonaiközigazgatást,és„községünk-
re is mozgalmas napok következtek, rendszeres csapatátvonulásokkal, naponkénti
csendőrjárásokkal, különböző szakmabeli közigazgatási tisztviselőkkel stb. melyek
mind az új magyar élet bevezetését célozták, segélyakciók indultak,62 munkaalkalmak-
nál történt gondoskodás és minden vonatkozásában megindult az új szellemű magyar
közigazgatás”. leírja,hogydecember22-igvoltkatonaiközigazgatásatelepülésen.63

akrónikásakövetkezőekkelzárjasorait:„Szívből üdvözöljük az új magyar élet az új
magyar szellem hajnalhasadását és a jövőbe vetett rendületlen hittel és bizalommal
kérjük Isten segedelmét megnagyobbodott szeretett magyar hazánkra.” ésezzelnem
csupán1938-at,hanemazemlékkönyvetislezárta.64

58 ennekpontosannemsikerültutánanézni,azonbanazbizonyos,hogyamáremlítettlittay
általvezetettvii.vegyesdandárkötelékébetartozotta42.gyalogezred.

59 MnlbaZMlSFliv.2419/a15.köt.33.p.
60 MnlbaZMlSFliv.2419/a15.köt.34.p.
61 MnlbaZMlSFliv.2419/a28.köt.105.p.
62 ittvélhetőenamáremlítettMagyaraMagyarértmozgalomakcióirólvanszó.
63 MnlbaZMlSFliv.2419/a28.köt.106.p.
64 MnlbaZMlSFliv.2419/a28.köt.106.p.
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Zemplén(Zemplín)

Zemplén településen már a községi választások idején kiéleződött a feszültség, a
magyarpártkampánynagygyűlésénegyteherautónyicsendőrérkezettfeltűzöttszuro-
nyokkal.65

itt is leírják, hogy a településenminden40alatti katonaviselt férfinak be kellett
vonulnia,a17és60évközötti többi férfinakpedighadimunkárakellett jelentkezni,
lövészárkokatásni,„közben a feszültség okozta hangulat borzasztó volt. Mindennap a
háború kitörését várta mindenki. A környező falvak tele voltak katonasággal, a járási
hivatal elrendelte, hogy este hattól reggel hatig nem szabad az utcán járni, mert eset-
leg agyonlövethetik a kintjárókat a határok felől állandóan éjjel nappal ágyú, gépfegy-
ver és puskalövések hallatszanak éjjel-nappal, minden nap katonai repülőgépek kerin-
genek a határ és a falu felett, este reflektorokkal világítják át az égboltot kémlelve az
ellenséges repülőgépeket. Mindenki hírek után futkos, mindenki politizál, találgat a
helyzetet illetőleg, de senki nem tudja mit hoz a holnap. Végre megtörténik a müncheni
döntés,66 de a magyar kérdés még nincs megoldva és nem lehet tudni, hogy a község
sorsa hogyan fog eldőlni”.67

Írnakarról,hogyabodrogközbemár6-ánbevonultakamagyarcsapatok,azonban
Zemplénközségbecsak10-én,68 ígymegesettaz,hogymindamagyar,mindacsehkato-
naság„bejárogatott”aközségbevásárolni,atelepülésközeléből.egészenazutolsóéjje-
ligbékehonolt,pedigtöbbkörnyezőtelepüléseniscsehkatonákésHlinka-gárdisták69 vol-
takelhelyezve.„Nov. 9 és 10 közötti éjjel a cseh katonaság azonban borzasztó tüzelésbe
kezdett. Egész éjjel szóltak a géppuskák, a puskák minden szünet nélkül. A lövöldözésnek
azonban áldozatai nem voltak. Hajnalban a cseh katonaság elvonult.”70

Megtudjuk,hogykétdiadalkapuisfelvoltállítvaafaluban,egyikazelején,másika
közepén.előszöregyhúszfőselőőrsérkezett,amelyvégigvonultafalun,csakavégén
álltakmegpihenni,aholalakosságborraléssüteménnyelkínáltaőket,denemakarták
elfogadni. a fő bevonuló csapatok pedig negyed 4-kor érkeztek meg, vitéz benkő
Sándoralezredesvezényletealatt.afaluközepénfelállítottdiadalkapunálvoltazünne-
pélyesfogadtatásuk,aholfelszólaltazegyesültMagyarPártnevébenandorendrehelyi
görögkatolikuslelkész,azüdvözlőbeszédetpedigHorkayandorreformátuslelkészés
egyhelyigörögkatolikustanítótartotta,majdbenkőalezredesválaszoltazüdvözlőbe-

65 MnlbaZMlSFliv.2419/a12.köt.45.p.;1938.május22-én,29-énésjúnius12-éntar-
tottakközségiválasztásokatcsehszlovákiában,amagyarokáltallakottrészekeneztöbbnyi-
rejúnius12-éreesett.

66 1938.szeptember30.
67 MnlbaZMlSFliv.2419/a12.köt.48–49.p.
68 ahonvédségalakulatainovember4-eés11-eközötttöbbszakaszbanvettékbirtokbaadön-

tőbíráskodásáltalvisszaítéltterületet.
69 andrejHlinkaSzlováknéppártjánakfélkatonaifegyveresszervezete.
70 MnlbaZMlSFl iv. 2419/a12. köt. 49–50. p.; Sajnos a többnyire békés bevonulások

soránmegesettittemlítettéleshelyzetrőlnincsenektovábbiinformációink.
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szédekre.ahimnusszalértvégetazesemény.acsapatoktovábbmentek.Párnappal
későbbazonbanhuszárokérkeztekafalubaéskétnapigtartózkodtakott.71

ezenfelül,amimégérdekeslehetszámunkra:megemlítikaztatényt,hogydecem-
ber5-ig igazolvánnyal lehetettcsakSátoraljaújhelybemenni.72 itt is leírják,hogydec.
22-igkatonaiközigazgatásvoltatelepülésen.73

konklúziók

aforrásoksegítenekabécsidöntésutánikatonaibevonulásokhelyifogadtatásaitmeg-
ismerni,ezekbőltöbb,helytörténetiszempontbólfontosinformációttudunknyerni.

Megismerhetjükalezajlóünnepségekenkeresztül,hogykikvoltakahelyiértelmiség
vezetői, bepillantást nyerhetünk az örömmámorban úszó települések által rendezett
bálok,„mulatságok”sokaságábaazokonatelepüléseken,aholakatonáknemindultak
azonnaltovább,hanemeltudtaktölteniegy-egyéjszakát.Másvisszaemlékezések,iratok
ésaszakirodalomalapján74 aztláthatjuk,hogyabevonulásoklezajlásaésafogadtatás
nemtértelmásterületektől.egyedülZemplénközségnéltörténtkirívóesemény,melyaz
1939márciusábantörténőkárpátaljaibevonulásnehézségeitvetítielőre.

Fájó, hogy kiskázmér (Malý kazimír) emlékkönyvében nincs bejegyzés 1938-ra
vonatkozóan,ugyanisakorabelisajtóalapjánaközségibírószlovákésmagyarnyelven
istartottbeszédet,melybenörömétfejezteki,akét„testvér”–magyarésszlovák–
közösfelszabadulásakapcsán.75 Ígyértékeslehetettvolnaabeszédvalamifélelenyo-
mata,akárahelyiszlováksághelyzetértékelése.76

az „irategyüttes” témánkra vonatkozó legérdekesebb darabja nagytoronya (veľká
Tŕňa)krónikája,melyesetében1938leírásaszlováknyelvenindult. innenlátszik,hogy
kevésbétekintiaszlovákanyanyelvűírónyűgnekasorozásokat,aterületátadásnakpedig
nemörül.bárszűkszavú,deanegatívanértékelőmondat–„nagyhatalmakkommisszár-
jai”–egyértelművétesziérzéseit.ezaforrásmegmutatja,hogyeltúlzottakvoltakazoka
magyarírások,melyekarrólírtak,hogy„egészkelet-Szlovákiaújracsatlakozniakar”,ille-
tőlega„szlovják”77 különállásrólszőttálmok.bizonyosanvoltakMagyarországfeléorien-
tálódószlovákcsoportok,deezekméretétnemszabadtúlbecsülni.

71 MnlbaZMlSFliv.2419/a12.köt.50.p.
72 ademarkációsvonalon–tehátavisszatérőésottmaradtrészekközött–alkalmihatárátlé-

pőigazolványravoltszükség.azún.kishatárforgalomdecember5-énnyíltmegakétország
új határain, azonban amár visszatért (mint Zemplén) és 1920 után isMagyarországnál
maradttelepülések(mintSátoraljaújhelynagyobbrésze)közöttefféleigazolványlétérőlnem
tudok.

73 MnlbaZMlSFliv.2419/a12.köt.51.p.
74 elsősorbanSimon2010, illetőlegSallaiGergelyésSimonattila továbbimunkásságanyo-

mán.
75 Zemplén,1938nov.13.2.p.
76 atelepülésenmár1910-benistöbbségbenvoltakaszlovákok.
77 a„keletitótokról”vagyisszlovjákokrólbővebbenír:Ábrahám2013.
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irodalom

levéltáriforrások

Magyarnemzetilevéltárborsod-abaúj-ZemplénMegyeilevéltárSátoraljaújhelyiFióklevéltára
iv.2419/aZemplénvármegyeititkosletéteklevéltárigyűjteménye
községi emlékkönyvek az első bécsi döntéssel visszacsatolt zempléni falvakból; 10. kötet:

királyhelmec;11.kötet:bodrogszerdahely;12.kötet:Zemplén;13.kötet:borsi;14.
kötet:kistoronya;15. kötet:nagytoronya;16. kötet: Szürnyeg;17. kötet:biste;18.
kötet:kiskázmér;19.kötet:Magyarjesztreb;20.kötet:vécs;21.kötet:Szolnocska;
22.kötet:kisgéres;23.kötet:boly;24.kötet:Szentmária;25.kötet:bodrogszentes;
26.kötet:leleszpólyán;27.kötet:Zétény;28.kötet:rad;29.kötet:véke;30.kötet:
battyán;31.kötet:kisdobra;32.kötet:Pálfölde;33.kötet:bacska

Szakirodalom

angyalbéla2001.acsehszlovákiaimagyarságválasztóimagatartásaakétvilágháborúközött.
Fórum Társadalomtudományi Szemle, 3. évf. 1. sz. (http://epa.oszk.hu/00000/
00033/00006/angyal.htm)

Ábrahámbarna2003.Szlovákokésszlovjákok:anemzethatárai.Limes, 16.évf.3.sz.55–66.p.
csimajános1961(szerk.)Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenysé-

gének tanulmányozásához 1938–1945.HonvédelmiMinisztériumközpontiirattár.
Godzsák attila 2011. „S lettem kezdete Feltámadásnak” – Az első bécsi döntés hatása

Sátoraljaújhelyre és Zemplén vármegyére. Sátoraljaújhely.
Godzsákattila2015.azi.bécsidöntésésZemplénvármegye.Történelem és Muzeológia, 2.évf.

2.sz.57–60.p.
Godzsákattila2016.nyírségisegítségvisszatérőFelvidéknek–a„MagyaraMagyarért”mozga-

lom működése Szabolcs és Szatmár vármegyékben. Szabolcs-Szatmár-Beregi
Szemle, 51.évf.1.sz.3–26.p.

Godzsák attila 2018. A Magyar a Magyarért mozgalom Zemplénben [megjelenés alatt a
ZempléniMúzsac.periodikában]

Gulyáslászló2016.A Horthy-korszak külpolitikája 4. Máriabesenyő,attraktor.
HámoriPéter2001.kísérletavisszacsatoltfelvidékiterületektársadalmiésszociálisintegrálására.

aMagyaraMagyarértMozgalomtörténete.Századok,135.évf.3.sz.569–624.p.
nagyvilmos1939.afelvidékkatonaifelszabadítása.Hadtörténelmi Közlemények, 40.köt.151–

186.p.
Simonattila2010. a szlovákiaimagyarokmagatartásaaz elsőbécsi döntés idején. (különös

tekintettelGömör,nógrádésHonttérségére).1938. Visszacsatolás vagy megszállás?
Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez – Adatok, források és tanulmányok
a Nógrád megyei levéltárból, 58.balassagyarmat.

egyébforrások

a brünni Morva regionális archívum honlapja: http://home.tiscali.cz/sokazr/kroniky/narizeni.
htm(utolsóletöltés2018.07.15.)

MTinapihírek/napitudósítások(1920–1944):1938.okt.10.Hétfő/17.
Zemplén,1938nov.13.
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aTTila GodZSÁk
THe FirST vienna aWard in THe cHronicleS oF SoMe reTurninG MuniciPaliTieS in THe
ZeMPlén reGion

The study presents municipal commemorative books established under the
czechoslovak Government decree no. 169 dated 17 november, 1932, and
examineswhetherthesecanbeusedinresearchofmunicipalitiesintheformer
czechoslovakia.afterashortpresentationoftwenty-fourcommemorativebooks,
andbytakingacloserlookatsevenofthem—battyán(boťany),bodrogszerdahely
(Stredanadbodrogom),boly(boľ),királyhelmec(kráľovskýchlmec),nagytoronya
(veľkáTŕňa),rad(rad),Zemplén(Zemplín)—wetrytogetaninsightintothelocal
receptionofthe1938borderarbitrations,asthechronicler recordedthem.The
studymainlypresentsandprovidessources,butitattemptstoexplainandclarify
certainconceptsaswell.
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SZilveSZTer lÁSZló SZilÁrd

ideológia,kiszolgáltatottságéshatalomgyakor-
lásazelmúltfélévszázaderdélyiirodalom-

éskultúrpolitikájában

SZilÁrd SZilveSZTer lÁSZló
ideology,defencelessnessandPowercontrol in theTransylvanianliteraryandculturalPolicyof thelast
decades

keywords:communistideology,powercontrol,literarydiscourse,culturalpolicy,communitylife

1.bevezetés

Ha elfogadjuk azt a nézőpontot, mely szerint „az irodalomelmélet elválaszthatatlanul
összefüggpolitikaihitekkelésideológiaiértékekkel”(eagleton2000,168.p.),aműalko-
táspedig„azalkotó–vagyabonyolultközöskonvenciókkalrendelkezőalkotók–ésa
társadalmiintézményekésszokásokközöttiegyezkedéseredménye”(Greenblatt1998,
56.p.),akkortalánazsemtagadható,hogyamindenkoritársadalmivalóságlegalább
olyanszereppelbírhategyirodalmiműkülsőutalásainakamegképződésébenésérvé-
nyesítésében,mintaszerzőivagyakülönbözőolvasóiérdekekéselvárások,amelyeklét-
rehozzákésfenntartjákazt.Sbárnapjainkirodalomértelmezésetöbbnyireokkalszem-
besülazigénnyel,hogyaművészialkotásesztétikai-poétikaiidentitásátszigorúanelvá-
lasszaaszerzőiszándékésazéletrajzivonatkozásoköncélúvizsgálatától,azíró,azolva-
sóközönség vagy a kritikusi irányultság szempontjából távolról sem lehet közömbös
annaka többszörösenegymásba fonódóviszonyrendszerneka természete,amelyegy
próza-vagyversszövegmegírását,megjelenésétésfogadtatásátszabályozza.egyáltalán
nemmindegytehát,hogyazadottköltemény,életművagystilisztikaitendencia–Selyem
Zsuzsatalálókategorizálásárautalva–egy„szerző-szöveg-cenzor-olvasó”vagy„szerző-
szöveg-menedzser-olvasó”(Selyem2003,63–96.p.)kapcsolathátterébenkerülértéke-
lésre,mintahogyhermeneutikaiértelembenannakakétfélebefogadóiirányultságnakaz
eredményeisnémiképpkülönbözikegymástól,amelyegyikoldalrólegykülső,politikai
hatalomnakakijátszásaérdekébenasorokközöttiolvasásstratégiájátkénytelenkövetni
egyolyanszöveginterpretációvalszemben,amelynemkényszerüleffajtakompromisszu-
mokmegkötésére.

az első világháború utáni határmódosításokkal romániához csatolt területeken a
kisebbségbekerülterdélyimagyarközösségvezetőeszmerendszere,atranszszilvaniz-
mus jórészt három különálló eszmei irányultságból tevődött össze: 1. a szülőföldön
maradás mint erkölcsi kötelesség gondolatának előtérbe állításából, 2. az „erdélyi
lélek”specifikumánakhangsúlyozásábólés3.anemzetiségitudattörténetihátterének
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megteremtéséből(Szávai2004). ezekazértékhorizontokazonbanakésőbbiekfolya-
mánjelentősmódosulásokatszenvedtek.aszülőföldönmaradáskövetelményeanegy-
venesévekutána(kommunista)hatalomtársadalmi-politikaicéljaihozvalóalkalmaz-
kodásvagyazasszimilációstörekvésekkel,acenzúrávalésakisebbségiintézmények
megszüntetésévelszembenitiltakozáskülönbözőstratégiáibanfogalmazódottújra.az
együttélőnemzetiségekérték-ésérdekközösségénekgondolatátésakultúrákegy-
másrautaltságának,összefonódásánaktörténetivétágításátpedigegyreinkábbfelvál-
tottaazanyanyelvhez,valamintMagyarországhozfűződő(érzelmi)kötődésésanem-
zetiidentitáshangsúlyozásánakigénye,annálisinkábbmivelahivatalosfórumokezt
egyrekevésbétettéklehetővéazerdélyimagyarértelmiségszámára.

a második világháború utáni évek irodalmi, irodalomkritikai és kultúrpolitikai
beszédmódjánaksajátosságairatekintveegyértelműenmegállapítható,hogyaberen-
dezkedőkommunistahatalomromániábanmáranegyvenesévekmásodikfelétőlkez-
dődőenszigorúanellenőrzésealávontaaközösségilétmindenmegnyilvánulásiformá-
ját,szabályoztaakultúraésaművészetekgyakorlásánakmindenterületét,betiltotta,
megszüntettevagyátalakítottaazokatafórumokat,amelyekvalamifélefüggetlenség-
gelbírtak;teljesenátírtaazirodalmi,művészetikánont,ésezzelegyidőbenolyanúj
ideológiai-politikaitérlétrehozásáratörekedett,amelykizárólagsajátérdekeitszolgál-
ta.Sbárakommunistarendszerváltáséshatalomgyakorlásazirodalomban,mintatár-
sadalmiéletmindenterületén,akelet-közép-európairégióegészébenazegyneműség-
re, az agitációs és propagandacélokat szolgáló „művészet”megteremtésére töreke-
dett,a romániaisztálinista„kultúrprojekt”sok tekintetbenkülönbözöttmásrégióbeli
országokétól,példáulamagyarországitól.amiközösvoltmindkétországirodalompoli-
tikájánakközpontilagmeghirdetettirányultságában,azaszocialistaembereszményés
akommunistaideológiapropagálása,arealistaábrázolásmódkiteljesítéseésaközös-
ségicélokszolgálata,amiviszontagyakorlatbanegydiktatórikus,szigorúanellenőr-
zött,apártérdeketésaszemélyikultusztmindenekföléhelyező,jutalmatésbünteté-
seketosztó,támogatóésmegfélemlítőgépezetkéntműködött.„aszocialistairodalom
tudatosanugyanazoknakacéloknakszolgálatábanáll,aztsegíti,mintamunkásmoz-
galom,aszervezettmunkáspárt;szerepemárnemazelőreszaladómagányosé,hanem
aközösséggel,anéppel,atársadalommalegyütthaladóé.Sebbenazösszefüggésben
nemcsakazirodalom,aművészhelyeváltozikmegatársadalomban,hanemmegnő,
irányadóváleszateória,akritikaszerepeis.aszocialistairodalomfejlődésébenmin-
denfázisnálottállanakaPárt,atársadalommozgását,kívánalmait,történelmifejlődé-
sénekigényeittolmácsolóteoretikusok,kritikusok,írókis”–állapítjamegaszocialista
irodalom„fejlődéstörténetét”éscéljaitösszefoglaló,ahatvanasévekelejénmegjelent
tanulmányában a korszak egyik legismertebb magyarországi irodalomtörténésze,
SzabolcsiMiklós(Szabolcsi1963,20.p.,26.p.).

a korabeli irodalmi szövegek agitatív, gyűlöletbeszédre épített, politikai sablonok
szerintszerveződőregisztereiközött,amaterialista„üdvtörténet”szóhasználatánakés
amilitaristaretorikánakmajdmindenkellékejelenvan.apárt,anép,azigazság,avilá-
gosság, az ige, a forradalom, a tett és a szabadság kulcsfogalmai mellett kötelező
oppozíciókként szerepelnek az olyan szavak,mint ragály, fasizmus, kizsákmányolás
stb.,lehetővé,sőtinkábbkötelezővétéveazirodalmiszövegegyszerűpolitikaiüzenet-
ként való értelmezését. a forradalmi változás, a radikális (t)rendváltás aspektusait
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hangsúlyozóbeszédmódebbenakorszakbanmeghatározóanazellenségképreépít,a
múltésjelen,újésrégiközöttitörésvonal,deajelenbenfolytatottpolitikaiharcszük-
ségességeisörökaktualitáskéntérvényesüllírábanésprózábanegyaránt.azeljöven-
dő társadalmi célok megvalósítása érdekében ez a fajta kommunista áldozatetika
végsősoronnemcsaklehetségesként,hanemfelvállaltszükségszerűségkénttekintaz
ellenállók,másvéleményen lévők,vagyakárabelsőellenzékmegsemmisítésére.„a
proletárforradalomjelentettetársadalmimegváltáscéljanemcsakönmagunkfeláldo-
zásának, demások feláldozásának (egyébként kellően tudatosított bűne) alól is fel-
mentést ad” – állapítja meg lukács Györgyre hivatkozva Szolláth dávid, a korabeli
magatartásformákelit-éstömegjelenségeit,illetvemindezeknekahatalmiésközössé-
gigesztusoknakirodalomtörténetivetületeitelemzőmunkájában(Szolláth2011,42.
p.).nemvéletlentehát,hogy–bárországonkéntés időszakonkénteltérőmódonés
eltérőintenzitással,de–atöbbévtizedeskelet-közép-európaikommunistadiktatúrák
alattapártállamiretorikátmindenholazellenségképésamilitaristaattitűdhatározza
meg, az egyéni szabadságot vagy az előírttól különböző megnyilvánulási formákat
pedigmindvégigszélsőségesenkontrollálniéskorlátozniakarják.ezekajelenségekaz
adottkorszakbanaromániaiésamagyarországiirodalmatismeghatározzák,távolról
sem csupán az alkotók valamiféle egységes esztétikai-poétikai szemléletmódjának
közösmegnyilvánulási formájaként, hanem elsősorban amásodik világháború után
berendezkedőállamrendszerhatározotthatalmielvárásaiéskötelező/kizárólagoside-
ológiaiálláspontjakövetkeztében.

a romániai és magyarországi sztálinista költészet és prózairodalom talán legna-
gyobbkülönbsége isvoltaképpenannakaszerzőéshatalomviszonyábantükröződő
eltérőpozicionáltságnaktulajdonítható,hogymígazerdélyimagyarirodalom–sajátos
kisebbségi léthelyzetéből következően – a hatalom által mindig idegenként kezelt
jelenségvolt,1 addigazanyaországialkotókközvetlenebbmódonvettekrésztakultúr-
és művészetpolitika esztétikai, ideológiai irányultságának meghatározásában és a
hatalomgyakorlásban.azalárendeltségeffajtakényszerűségéből,atöbbségitársada-
lomtólvalókülönbözőségállandótudatosításábólkövetkezikakorabelierdélyi iroda-
lomazon jellemzője is, hogyanemzetiségi identitás vállalásábananegyvenesévek
végének, ötvenes évek elejének versei és prózaszövegei a transzszilvanizmus egy
újabb,átértelmezettváltozatát,anépekközöttitestvériségetésazideológiai-politikai
harcokbanvállaltsorsközösségethangsúlyozzák,többnyireegyoldalúan,hiszenatöbb-
ségi,románnyelvűirodalmárokoldalárólezekagesztusoknemigentaláltakviszonzás-
ra(vö.Gaál1950;balogh1957;nagy1957).Persze,ennekazideológiai-politikaialap-
állásnakamegerősítéséretörekedettakorabelimagyarországiirodalom-éskritikatör-
ténet-írás is, amennyiben szélsőségesen figyelt rá, hogymég a látszatát is elkerülje
annak,hogyahatárontúliközösségekidentitásánakmegerősítésébenvalamiképpen
megsértsea„baráti”szocialistaországokérzékenységét.

1 ebbőlaszempontbólérdekesazatény,hogyaromántitkosrendőrséganegyvenévkommu-
nizmus alatt amagyar nemzetiségű írókat, demég arománkommunista Párt központi
bizottságánakmagyarszármazásútagjaitismindiglehallgatta,megfigyelte.
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2.irodalom-éskultúrpolitikaa40-esévekközepétőlaz50-esévekvégéig

a negyvenes évekmásodik felétől kezdve erdélyben a román többségi ésmagyar
kisebbségi szembenállásgondolatát, a szovjet típusúújhatalomberendezkedésé-
nek és megszilárdításának „forradalmi” lendületében egyre inkább felváltotta az
„osztályharc”, és a radikális társadalmi átalakulás szükségességének hirdetése.
ugyanakkorkevesekfigyeltekfelarra,hogyafokozatosankiépülőtotalitáriusállam
gépezeteszinteteljesenmegsemmisítetteakétvilágháborúközött–éppenakisebb-
ségiléthelyzetimperatívuszaáltal–amagyarkultúraésidentitástudattámogatásá-
ranemcsekélyerőfeszítéssellétrehozottegyéniésközösségiszerveződésiformákat,
civil kezdeményezéseket, és lényegében a történelmi egyházakat is. „a második
világháborútkövetően–állapítjamegStefanobottoni–azerdélyimagyarvilágbeta-
golódottarománállamiszerkezetbe,majd1948utánakommunistarománállamba,
anélkülhogykulturálisönazonosságánakfeladásárakényszerültvolna.ezértfordul-
hatottelő,hogyazanyanyelvhasználatbiztosítása,anemzetiszimbólumokengedé-
lyezése és egyáltalán amagyarul épülő szocializmus utópiája sokak előtt elfedte,
hogy öntudatlanul is segédkeznek egy rendkívül kemény diktatúra kiépítésében”
(bottoni2008,14–15.p.).

azötvenesévekelejénazerdélyimagyarbaloldaliértelmiségkétségetkizáróana
szabadság és a szocialista ideológia diadalaként, őszinte gesztusaként élte meg a
MagyarautonómTartománynakaleniniéssztáliniszovjetnemzetiségpolitikahatására
történő1952-es létrehozását.Hittekabban, hogy anemzetiségi konfliktusok végleg
megszűnhetnek,vagylegalábbisfelfognakoldódniegyidealisztikus–akommunista
propaganda által különösképpen hangsúlyozott – posztnacionalista-internacionalista
szemléletben.Tanulságoseszmeielőzménynektekinthetjükebbőlaszempontbólakét
világháborúközöttierdélyibaloldaliértelmiségegyikprominensképviselőjének,balogh
edgárnak1946-osItt élned, halnod kell! címűjegyzetét,amelybenazakkormégnagy
többségében magyarok lakta kolozsváron történteket teszi szóvá, ahol a világbéke
évfordulójakapcsántartottnépgyűlésmagyarmegszólalóitkifütyülték.amellett,hogy
azeseményekmiattamagyarproletariátuspasszivitásátisokolja,írásábanbaloghezt
aszélsőségesennacionalistagesztustarománpolgári„reakció”nyílterődemonstráci-
ójánaktartja,ésannakareményénekadhangot,hogyamunkásosztályáltalképviselt
újnemzetköziségjegyében,azeffajtamegnyilvánulásokegyszersmindenkorraelfog-
nak tűnniazerdélyi közéletből: „akolozsvári románkatedráliselőttmájus tizedikén
nemamagyarszórakitörtfüttyorkánlepettmeg,hanemafelvonultmunkásságarány-
lagkicsinyszáma.[...]Szavakatkiáltottamamikrofonba,demagamsemhallottama
hangomat.Mindannyiunknevébenszólottam,akikjobbvilágotakarunk,selutasítóvolt
avisszhang.Sajátgyöngeségünkkeserítettelalegjobban.Íme:acselekvőrománreak-
ciónakmagyar oldalon passzív rezisztencia volt a párja. a vakító nemzetimámortól
fűtöttdiákokésanemzetiérzékenységbőlotthonmaradtmunkásokkiegészítettékegy-
mást.aromándiákokfelbujtóiésamagyarmunkásokeltanácsolóijóltudták,mitcse-
lekszenek. kétformájú, de egyazon célú praktikájuk hátba döfte a demokráciát”
(balogh 1957, 286–287. p.). balogh edgár korabeli szövege ugyanakkor nemcsak
annakaz igazságkeresőértelmiségimagatartásnaka viszonyából tűnikérdekesnek,
amelymeggyőződésselhirdeti,hogya„népidemokráciában”,vagyisazújszocialista
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hatalmipolitikábananacionalistaretorikánaktöbbémárnemleszhelye,hanemelső-
sorbanamiatt,hogyezaszöveg,amagyarországiforradalomrautaló,szándékolatlan
allúzióivalegyütt–vagyéppenennekellenére–,megjelenhetettaszerző1957-ben
kiadottgyűjteményeskötetébenis.

azirodalomésazújállamhatalmiberendezkedésközöttiviszonytelemzőirodalom-
történeti/kultúrpolitikaiszövegekben,közvetlenülamásodikvilágháborútkövető idő-
szakbanlátszólagmégnemapárthűségvagyaharcosforradalmiattitűdahangsúlyos,
hanemaszocialistaeszmékfelsőbbrendűségénekigazolása,a„nép”,a„szabadság”,
az„emberiség”szolgálataegyfajta„valóságábrázolás”által. jordákylajoskolozsvári
magyarszociológus,kritikus,tanulmányíróegy1946-banmegjelentkönyvébenaziro-
dalomésaszocialistaállamszervezetkölcsönöskapcsolatáról,közöscéljairólbeszél,
azírófeladatakéntatársadalomátformálását,aszocialistaeszmékésazosztálytudat
erősítését,valamintavalóságábrázolástemeliki:„azirodalmikifejezésújformájátaz
író,mintannakatársadalmiosztálynakakifejezőjekeresi,amelyikheztartozik.[...]a
szocializmusmegteremtianagyirodalmialkotásokmegszületésénekazelőfeltételét:a
szabadságot és biztosítja az irodalmi alkotások néptömegekhez való eljutását: az
emberekjóléténkeresztül.azirodalomviszontavalóságfelméréseésannakművészi
megjelenítéseáltalszolgáljaéselősegítiaszocializmusmegvalósítását.aszocialisták-
nak és íróknak éppen ezért kell egymásra találniuk. kölcsönösen tudatára ébredve
annak,hogyvalójábanugyanaztakarják,a legszorosabbanegyüttkellműködniük...”
(jordáky1946,8.p.).apárt-éseszmehűségjordákynálmégnemkizárófeltételeazíró
tevékenységének,csupánazigazság,anép,aszabadságszolgálata.aszovjetmintát
ismerveezekamegállapításokmárakorabeliolvasatukbanisironikusnaktűnhetnek:
„aszocializmus,ellentétbenmindenmásvilágnézettel,nemaztkívánjaazírótól,hogy
pártírólegyen,mégcsakaztsemkövetelimeg,hogypárttaglegyen.Habelép,abból
nemcsakapártraszármazikelőny,hanemőreáis,mertszorosabbkapcsolatbakerül
a tömegekkel.azembereketésazoknakproblémáitközelről figyelhetimeg,művészi
szemléletéhezmegkapjaavalóságot,azanyagot.azírószolgáljaazemberiséget,ajót,
azigazságot,aszabadságot,mintahogyaszocializmusisaztszolgálja”(jordáky1946,
9. p.). ugyanakkor ellentmondásba keveredik önmagával, amikor az idézett könyv
későbbi fejezetében újradefiniálja a „pártköltő” fogalmát: „Szocialista értelemben a
pártköltőazosztályésahaladóemberiségköltője,úgy,ahogyamunkásosztálytudatos
ésharcospártjaazosztályésahaladóemberiségpártja.amarxistapártnemcsupán
amarxistákéspárttagokpártja,hanemmindazoké,akikszabadságukbankorlátozot-
tak.[...]ugyanakkorazonbanpártköltőaz,akiművészetévelaszocializmustsegítielő,
még ha nem is tagja szervezetileg a munkáspártnak” (jordáky 1946, 76–77. p.).
HasonlóíróképésirodalomeszményjelenikmegGaálGáborkorabeliesztétikaiésköl-
tészettörténeti tárgyú szövegeiben (vö. Gaál 1950), valamint abban az egyértelmű
gesztusában,hogyahadifogságbólvalóhazatérteutánalapított–ésaz1989-esrend-
szerváltásig fennálló – irodalmi folyóirat, azUtunk főszerkesztőjekéntmegszólalási,
publikálási lehetőségetbiztosítakét világháborúközöttdebütáló jobboldali íróknak:
kóskárolynak,Tompalászlónak,bánffyMiklósnak,Molterkárolynak.demégaszov-
jet, kommunistapropagandairodalommintáit talána legradikálisabbanmegkövetelő
nagy istván is elismeri kacsó Sándor, Grandpierre emil, Szabédi lászló vagy Fodor
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Sándorírásait,2 akommunistaöntudatésazosztályharclegszélsőségesebbirodalmisab-
lonjaitpedigegy1948-asírásábanakövetkezőképpenutasítjael:„Hazaiíróinkigengyak-
ranmelléfognakapártésazosztályellenségábrázolásánál.apártembereiteszményijó
embereknek tüntetik föl, az osztályellenséget viszont a leggonoszabb, a legaljasabb
gonoszságokkalruházzákfel.vagyisakétosztály legtudatosabbalakjait igenrikítószí-
nekkelkülönböztetikmegegymástól.ezazérthiba,mertnincsnevelőhatásaésnemis
igaz,hogycsakfehér-feketeszínekállnakszembenegymással.nemvitás,hogyakapita-
listákkizsákmányolnak,leigáznakésromlásbaviszikatársadalmat,éshogyakommu-
nistákviszontkivezetikazemberiségetaromlásból.csakhogyeznemtörténikolyanegy-
szerűen,ahogyaztelméletilegmegfogalmazzuk.Hailyenegyszerűentörténne,apolitika-
ilagelmaradottakisrögtönfelismernék,kikabarátaikéskikazellenségeik”(nagy1956,
106.p.).Persze,azerdélyimagyarirodalomnakezaradikálisváltozásokatkövetelő,dik-
tatórikuskorszakatávolrólsemvoltmentesa–többnyireideológiaiszellembenvívott–
konfliktusoktól.Példaképpentalánelégittazegyiklegnagyobb19.századimagyarklasz-
szikus,aranyjánoslegismertebbelbeszélőkölteményének,aToldinakkapcsánkirobbant
vitárautalni,melybenGaálGáboraszocialistarealizmusjegyébensúlyosanelmarasztalja
írótársát,benedekMarcellt, időszerűtlenesztétizmussalésazosztálykategóriák figyel-
menkívülhagyásávalvádolvaőt(vö.Gaál1950).néhányévmúlvaazonban–elterjedt
kelet-közép-európai sajátosságként a további belső leszámolások kapcsán – a vádló
magaisvádlottáválik,aminekkövetkeztébenGaálGábor„ideológiaifelkészületlensége”
miatttöbbszöriskénytelen„önkritikátgyakorolni.”

ameddig viszont a romániai magyar irodalom- és kultúrpolitikában, talán éppen a
kisebbségibeszédmódnak(alényegébenrománnyelvű)kommunistaideológiafősodrá-
tól való lemaradása/kimaradása okán, a negyvenes évek végén, ötvenes évek elején
többé-kevésbémégegy–azadottkörülményekhezképest–megengedőbbnekmondha-
tó, a baloldaliság sokféle hangját megszólalni hagyó változata érvényesült, addig a
rákosi-korszakMagyarországánmárjóvalradikálisabbanfolyikasztálinistabelsőleszá-
molás:„végsősoron:azosztályharcélesedésehazánkbanésanemzetköziarénán,ezzel
kapcsolatbanapolitikaiésideológiaiéberségfokozása,azelméletiszilárdságirántifoko-
zottkövetelmények,azellenségbúvóhelyeinekfelkutatásaakultúrfrontonis–ezváltotta
ki a vitát lukács elvtárs bizonyos nézeteivel, amelyek objektíven nemnekünk, nema
munkásosztálynak,nemaPártnaksegítettek,hanemazingadozóknak,aPártpolitikájá-
nakelfogadásátólhúzódóknak,végsősoron–azellenségnek.[...]lukácselvtárs[...]iro-
dalmijelszavainemigazodtakaPártpolitikaiésgazdaságijelszavainakélesedéséhezés
fokozásához[...]amikoraPártegyreélesítetteaharcotatőkésekellen,amikorafordulat
évemárrégbekövetkezett,akkor–1949tavaszán–forduljobbraéskezdharcolni–nem
aszocialistarealizmusért,hanemlényegébenellene,azokellenazirodalmiáramlatokés
képviselőikellen,akikaszocialistarealizmusirányábanvalófejlődést–jól-rosszul–kép-
viselték”–foglaljaösszerövidenamagyarországikulturálisésirodalmiéletteljhatalmú
vezetője,révaijózsefakorszakművészetpolitikai„célkitűzéseit”alukácsGyörgyellen
írtelmarasztalóírásában(révai1950,284.,287.p.).

2 a két világháború közötti erdélyi irodalomról azonban nagyon ambivalens a véleménye.
Miközben például nagy elismeréssel szól Petelei istván novelláiról, ugyanolyan hévvel
támadjaa„polgári”,„nacionalista”reményikSándorköltészetét(vö.nagy1956).
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akorabelierdélyiirodalmi,irodalomkritikai,kultúraszervezésidiskurzusnakamagyar-
országinál némileg nyitottabb jellege ugyanakkor talán annak is köszönhető, hogy
erdélybenabaloldaliírók,értelmiségiekvilágnézetenagyoneltérőforrásokbóltáplálko-
zott,amihatványozottanrányomtabélyegétamásodikvilágháborúutánibaloldalieszme-
rendszer kibontakozására (bottoni 2008). bárdi nándor négy baloldali generációról
beszél,melyektöbbé-kevésbémeghatározószerepettöltöttekbeakommunistahatalom-
átvételutánierdélyimagyarságpolitikai irányultságánakalakulásában is (bárdi2004).
eztacsoportosítástkövetve,alegidősebbbaloldaligenerációtagjaiazokazértelmiségi-
ek,akikakétvilágháborúközöttipolitikábanazországosMagyarPártbaloldaliszárnyát
képviselték, közülük legismertebb kós károly, a második és harmadik generációhoz
sorolhatjukaMagyardolgozókSzövetségében,majdaMagyarnépiSzövetségpolitikai
tevékenységeibenrésztvevőbányailászlót,jordákylajost,kurkóGyárfást,GaálGábort,
SzemlérFerencet,baloghedgárt,asztalosistvánt,Méliuszjózsefet,nagyistvántstb.,a
negyedikgenerációhozpediglényegébenazokaszereplőktartoznak,akikmárakommu-
nistahatalomátvételmegszilárdulásaután,jórésztazötvenes-hatvanasévekbenvállal-
takvezetőszerepetazirodalmi,publicisztikai,kulturáliséletszervezésében:HajduGyőző,
domokosGéza,Gállernő,Sütőandrás,HuszárSándorstb.

azatényviszont,hogyazerdélyimagyarság–bizonyosszempontbólnemzetiségi
szubkultúrának tekinthető–közegébenakülönbözőpártonbelülipolitikai-ideológiai
irányzatokközöttivitáknem jelentekmegolyanszélsőségesmódon,mintakorabeli
Magyarországon,mégtávolrólsemjelentiazt,hogyaszólásszabadságvagylegalábbis
egyfajta„többszólamúság”érvényesülhetettvolnaennekakorszaknakazirodalmiéle-
tében,hiszena„jobboldali”-nakvagy„polgári”-naktituláltszerzőkteljeselhallgattatás-
ravoltakítélveakommunistahatalomátvételutánromániábanis.elégtalánittcsupán
azötvenesévekközepénakétvilágháborúközöttalkotó,fiatalonelhunytmagyarlíri-
kus,dsidajenőmunkáinakújrakiadásakapcsánazUtunk folyóirathasábjainlefolyta-
tottvitahangnemére,illetveahatalmonlévőkáltalképviseltálláspontraésazekörül
kialakult durva politikai támadásokra utalni (Panek 1993). a régi polgári írónak, a
„parazita”értelmiséginek–amintaztGaálGábormáraz1940-esévekmásodikfelé-
ben több tanulmányában leírja–el kell tűnnie „a történelemsüllyesztőjében” (Gaál
1950).azeffajtakultúrharcokkövetkezményekéntegyretöbbíró(példáulkóskároly,
Tompalászló,keményjános)időlegesenakényszerűelhallgatástválasztja,néhányan
pedig azértmaradnak ki az irodalmi és közéleti diskurzusokból, mert koholt vádak
alapjántöbbévigtartóbörtönbüntetésreítélikőket,példáuljordákylajostésbalogh
edgártaMagyarnépiSzövetségbenbetöltöttpolitikaiszerepvállalásamiatt.

abbanatársadalmikontextusban,amelybenakisebbségilétésazidentitáskeresés
mindenmegnyilvánulása–nemcsakaközösségivitákbanésapublicisztikaivagytudo-
mányosbeszédmódkülönbözőformáiban,hanemamindennapikommunikációszintjén
is–szigorúkorlátozásoknakvoltalávetve,azirodalomlehetettazegyetlenolyanközeg,
ahol az egyik vagymásik kérdéskörhöz kapcsolódó alternatív állásfoglalás lehetősége
adott volt. az56-osmagyarországi forradalom leverésétromániában ismegtorlóakció
követte,melybenakommunistahatalomafiatalmagyarértelmiségiekmegfélemlítését
tartottaszemelőtt.afiatalíró-,költőnemzedékképviselőiközülPáskándiGézát,bartis
Ferencet,PálllajostésdávidGyulátkoholtvádakalapjánsúlyosbörtönbüntetésreítél-
ték, mások – például Szilágyi domokos – valószínűleg csak a titkosszolgálattal való
együttműködésárán„menekülhettek”megaretorziótól(vö.Selyem2007).
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3.azenyhülésszűkévtizederomániában(1965–1973)

ahatvanasévekközepétőlkezdvekörülbelülahetvenesévekelső feléiga romániai
magyar kultúra és irodalom egy lélegzetvételnyi időre bizonyos szabadsághoz jutott,
amiideológiai-poétikaiszempontbólcsupánaztjelentette,hogyaz„emberarcúszocia-
lizmus”jegyébennemvoltmárfeltétlenülkötelezőaszocialistarealizmus,aközösségi
költészet,illetveapártdicsőítésénekésakommunistatársadalomépítéséneksablon-
jaitkövetni.ezzelegyüttpedigakorábbiakbanteljességgelvisszautasított„egyénieske-
dés”,azindividuálisszféra,aszubjektív,egzisztenciáliskérdésekábrázolása,atörté-
nelmihagyományvagyamagyarnemzetiidentitás(vagyisinkábbcsakazerdélyi,szé-
kelyközösséggelvalóazonosulás)témaköreiselőtérbekerülhetettakorszakirodalmi
műveiben.azerdélyialkotókugyanakkorebbena félévtizedbenamagyarországinál
nagyobb fokú szabadságot élvezhettek. „a hatvanas évek közepe felé romániában
hivatalosanisutatnyitottakanyugatiirodalomnak–emlékszikvisszaerreazidőszakra
ahuszadik századegyik legnagyobb irodalomkritikusa,kántor lajos–, s az »idegen
eszmék«beáramlása,amodernségtérhódításaahetvenesévekelejéigkevesebbaka-
dálybaütközött,mintakorabeliMagyarországon”(kántor2005,9.p.).

jólérzékeltetiazonbanennekaviszonylagosszabadságnakakorlátaitazerdélyi
magyarirodalomkettőskötődése–azazaromániaiésamagyarországiirodalomhoz
valótartozása–kapcsánlefolytatottvita,amelyneksoránaromániaipártvezetésuta-
sította az irodalmi folyóiratok íróit, szerkesztőit, hogy nyilvánosan határolódjanak el
ettől aMagyar Írószövetség által felvetett gondolattólmint „nacionalista elhajlástól”
(kántor2005).egyilyenkontextusbanaztalánmármagátólértetődőnektűnik,hogya
rendszerváltásignemlehetettsemmilyenhivatalosfórumona„romániaimagyariroda-
lom”megnevezéshelyettaz„erdélyiirodalom”szókapcsolatothasználni.kántorlajost
ésszerzőtársát,lángGusztávotpedigazértvádoltákrevizionizmussal,mertazáltaluk
írt irodalomtörténeti összefoglaló címében az 1945-ös dátum szerepel, holott
romániában1944.augusztus23-ánkezdődötta„felszabadulás”.ugyancsakbeszé-
des a hatvanas évektől a nyolcvanas évek végéigmagyar nyelvenmegjelenő, fiatal
alkotók írásaitmegjelentetőForrás könyvsorozat egyik elsőkötetes költője, lászlóffy
aladáráltalmeséltanekdotaisarról,hogymennyibenvoltoldottabbahatalomképvi-
selőivelvalóviszony,ésmiértjelentett–mindenóvatosságellenére–óriásikockázatot
az adott korszak írói, szerkesztői számára egy-egy kiszámíthatatlan egybeesés vagy
váratlanul bekövetkező politikai esemény: „a Forrás-kötetek nyakig tele vannak
babitscsal, illyésGyulával, kosztolányival, józsef attiláról nem is beszélve. az egész
múltMohácsostólfeltűntezekbenaszövegekben.Sokszoregészenérzékenyekvoltak
egy-egy verssor kapcsán – kérem, ez nem lesz jó így –, és akkor alkudozni kellett.
Máskor viszont, ha haladó hagyományként beleillett valami az elképzelésekbe – és
haladóhagyománykéntmindenkibeleillett–,akkornemtiltakoztak.ilyenértelemben
ahaladóhagyománytfelvállalninemcsakhogyszabadvolt,hanemillettis.Hogymivolt
az,amiacenzúrátingerelte,azsokszoregészenszemélyreszabottvolt,vagyalevegő-
benvolt.egyideigpéldáulazElőre vasárnapcíműmellékletétszerkesztettem.egyszer
csakjönhozzámegycsekePéternevűfiatalember,hogy:te,írtamarecsenyédiekről
egyriportot,hogyezekmiketcsináltakaszázadfordulón;szörnyű,deezekkivándorol-
takamerikába.ezideológiailagugyannemhelyes,deénmegisbírálomőket.acíme
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azvolt,hogyÁtkorcsolyáztunk Amerikába. énlelkesenleisadtamazanyagot.Honnan
tudtamvolna,hogyakövetkezőhétenceaușescuelmegyamerikába?ebbőlóriásibaj
lehetettvolna,haidejébennemvesszükészre”(lászlóffy2001,45.p.).

4.ideológiai-politikaiterrora70-esévekközepétőla80-asévekvégéig

ahetvenesévekmásodikfelétőlkezdődően,nicolaeceauşescu1971-eskínábanés
észak-koreában tett látogatása után, néhány év alatt ez a viszonylagos szabadság
fokozatosansemmivé lesz.a romániaipolitikábanelőtérbekerülanacionalizmus,a
romántitkosszolgálat,aSecuritateegyredrasztikusabbeszközökethasználatársada-
lommegfélemlítésére.akommunistahatalomanyolcvanasévekremáranemzetisé-
gekteljesasszimilációjára,felszámolásárarendezkedikbe,azállamiszervekáltalkoor-
dinált erőszakos betelepítési politika eredményeként pedig sok erdélyi városban a
magyarságelenyészőkisebbségbekerül.akorábbiévtizedekbentöbb-kevesebbönál-
lósággalrendelkezőkulturálisésoktatásiintézményeketigyekeznekmegszüntetnivagy
beolvasztani.ezzelegyidőbenazirodalmiéletmindenfórumátszigorú,központosított
politikaiellenőrzésnekvetikalá.aközélet,politikumésművészetösszekapcsolódásá-
nakkényszerűségérea80-asévekbenMagyarországraáttelepültíró,kritikusÁgoston
vilmosígyemlékszikvissza:„apárizsiMagyarMűhelytnemazérttiltottákromániában,
mertavantgárdvolt,hanemazértnemengedtékbe,mertmagyar.[…]ahhoz,hogyami
saját véleményünket kimondjuk arról a sajátos helyzetről, amelyben éltünk, nekünk
megkellettkerülnünkadirektkonfrontációlehetőségét,hogyegyáltalánmegjelenjen,
merthaaztírtamvolna,hogyni,ittamagyarokatelnyomják,ezegymondat,egyálta-
lánoskijelentés,deazbiztos,hogynemjelentvolnameg”(Ágoston1994,12–17.p.).

Sbáregyadottnézőpontbóllászlóffyaladár,kántorlajosvagyÁgostonvilmosvisz-
szaemlékezéseicsupánfikcióként,anegyvenévkommunizmus„nagyelbeszélésének”
részeként értékelhetőek, azmégiscsak ténykérdés– jóllehet nem tartozik a szűken
vett irodalomtudomány tárgykörébe –, hogy románia a nyolcvanas években kelet-
közép-európa legszörnyűbb totalitarista diktatúrájának színhelye volt. amérhetetlen
módonelhatalmasodószemélyikultusz,azideológiaiterrorésaburkoltvagynyilvános
asszimilációstörekvésekezekbenazévtizedekbentöbbszörösteherkéntnehezedteka
kisebbségbenélőerdélyimagyarságra.„Mármegszoktaezatársadalom–mutatráa
60-as évek végén debütáló költőnő, balla Zsófia találóan a nyolcvanas évek
ceauşescu-korszakánakegyikjellegzetesaspektusára–,hogyállandóanpártfeladato-
katadtakalakosoknak,azíróknak,hogyhogyanlegyenekerkölcsösekéshogyanírja-
nak”(balla1994,22.p.).ezatörténelmi-társadalmi-politikaikontextuspedigannyiban
talánmégisbefolyásol(hat)taazerdélyimagyar irodalmikánonvagya líraiésprózai
művek kritikusi vagy befogadói recepciójának irányultságát, amennyiben köztudott
dologvoltaközéletszereplőinekmindegyikeszámára,hogyahatalomkülönfélemeg-
nyilvánulásiformáival–akáravéleménynyilvánításszintjén–szembehelyezkedőatti-
tűdegyetjelenthetettaz„ellenálló”kirekesztésével,elhallgattatásávalvagyakárafizi-
kaiértelembenvettmegsemmisítésévelis.

anyolcvanasévekromániaihelyzeténekismeretébentehátnyilvánvalóanátértékel-
hetővéválikmindenolyanálláspont,amelybenazirodalommintfeltétlenpolitikaisze-
repvállalás,vagymintazegyetlen lehetséges (ellen)diskurzusérvényesülhetett.nem
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beszélvearról,hogyegyilyenkényszerpályántöbbnyireazadottműalkotásesztétikai-
poétikaifunkciója,azalkotóiszabadságéskreativitásisszükségszerűenháttérbeszo-
rult. a rendszerváltás előtti irodalmi alkotások ugyanis általában „egy olyan erkölcsi
értékrendet sugallnak, amelyben nem annyira a kezdeményező lendületesség,mint
inkábbakötelességszerűhelytálláseszményekörvonalazódik”–állapítjamegahusza-
dikszázadegyiklegismertebberdélyikritikusa,cs.Gyímesiéva(cs.Gyímesi1999,10.
p.).ettőlasajátosságtólpedig–tehetnénkhozzá–azerdélyiirodalombantalánlegna-
gyobbmértékbenazoka„művészi”törekvésekváltakmeg,amelyekafennállóhatalom
céljainakszolgálatáraszülettek (némelyesetbenugyanazonszerzők tollából,akikaz
előbbihagyománytisképviselték).

ezapoétikaimagatartásazonbanahetvenes-nyolcvanasévekbennemcsupánalko-
tóikényszerként,hanemegyfajtabefogadóielváráskéntisérvényesült.azírótársadalmi
szerep(lés)ének,az„igazügyért”valónemeskiállásnakakérdéseegybenlét-kérdéssé
vált az olvasóközönség számára, ami nem kis mértékben hozzájárult az irodalom és
tágabbértelembenvévemindenalkotóművészetfelértékel(őd)éséhezésegybenátérté-
kel(őd)éséhezis.egyadottvers-vagyprózaszövegtársadalmimegbecsültségeebbenaz
elváráshorizontbansokesetbenfontosabbávált,mintazesztétikaiminősége.amagyar-
országikritikapedig–máramennyibenegyáltalánfoglalkoznikívánta„határontúli”iro-
dalomkérdéskörével–többnyirecsakmegerősítenitudtaeztahagyománnyáváltkény-
szerűséget,amiahetvenes-nyolcvanasévekkultusz-éskánonképzőmechanizmusaira
tekintvefokozottmértékbenhozzájárultazalkotóiszerepfetisizálásátésakinyilatkozta-
tásszerű,patetikusbeszédmódotpoétikaielváráskéntrögzítőértékszelekciómegerősö-
déséhez.azokatörekvésekugyanis,amelyeketazirodalmialkotásokmegítélésébenleg-
többszöréppenazintézményesültrecepcióképvisel,nemcsupánesztétikai,hanemide-
ológiaiszempontokalapjánstrukturálódnak,ezaténypedigsajátosanbefolyásol(hat)ja
egyadottszerző,szövegvagyirányzatelfogadásátvagyelutasítását.

„atragikusirónia,ha–természetéhezhíven–válságainkbólnemmutatiskiutat,de
rádöbbentteljesmélységükre.Haoldaninemis,deuralnitudjaadiszharmóniát.keserű
piruláisegítenekabban,hogyameghasonlottértelemésléleknéhaönmagáraeszmél-
jen,hogyatehetetlenségneváljontermészetünkké,megneszokjuk.abensővéválttehe-
tetlenségbűnlenne;aziróniarévénmaradmegannak,ami:elviseltkényszerűségnek”
(cs.Gyímesi1993,90–91.p.).nemcsakazelemzettirodalmialkotásokraérvényeslátle-
letként,hanemegykorabeli(lét)állapotönreflexív,értelmiségivallomásakéntisértékelhe-
tőezanéhánymondat.Hiszenahetvenes-nyolcvanasévekbendebütálóalkotónemze-
déknekazegyénésahatalomviszonyábanazonoskihívásoknakkellettmegfelelnie,mint
azekkorramárkanonizált,aszépirodalmihagyományhoztartozókéntszámontartottidő-
sebb pályatársaiknak. ugyanakkor a diktatúra egyre nyíltabbá váló magyarságellenes
törekvéseivelösszhangban,ahivatalbanlévőhelyipolitikaivezetőkmégazoknakakor-
látozottközéleti fórumoknak,alternatív lehetőségekneka fokozatosmegszüntetését is
igyekeztek kieszközölni, amelyeknek amegteremtését a korábbi évtizedek kisebbségi
értelmiségéneknemkiskompromisszumokáránsikerültelérnie.

ameddig tehátazerdélyimagyarság (lét)problémáinakábrázolásaahatvanasés
hetvenesévekkontextusábanegyheroizált-mitikusvagytragikus-ironikusdiskurzusban
méglehetségesvolt,akésőbbi,anyolcvanasévekbeszédmódjábanaközösségiden-
titására,hagyományairavalóutalásvagyavallásosmegnyilvánulásbármilyenformája
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márelevetiltólistárahelyez(het)teaszerzőtésszövegétegyaránt.„aztnézték–jegyzi
megÁgostonvilmos–,hogyegyoldaloneleintenemszerepelhetettkétszerazaszó,
hogymagyar,aztánmárazt,hogylehetőlegegyszerseszerepeljen”(Ágoston1994,17.
p.). Mindennek ellenére azonban a recepció által „harmadik Forrás-nemzedék”-nek
tituláltalkotógenerációegyolyanstilisztikai-poétikaiirányultságbankívántamegterem-
teniasajátérdek-ésértékpozícióit,amelybizonyosnézőpontbólsokkalközelebbkerült
akortárseurópaiirodalomkorabelitendenciáihoz,mintazerdélyidiskurzushagyomá-
nyához.ennekabeszédmódnakajellemzőjeleginkábbtalánanyelvijátékésazironi-
kusönreflexió:„Sokmindentellehetneerrőlamásfajtaszellemiirányultságrólmonda-
ni.egyrésztkiábrándultabb,dekiábrándultságábanjátékosabb,könnyedebbis”–álla-
pítjamegballaZsófiakortársainakírásművészetéreutalva(balla1994,18–21.p.).

azegyénhatalommalszembenikiszolgáltatottságátazemberiségegyetemesprob-
lémájakéntmegjelenítőirodalmiattitűdhelyett,ebbenamegújultpoétikaiirányultság-
ban, a tiltakozás eszközeként egyre inkább a konkrét eseményekre és személyekre
utalóallúzióvagyazironikus-allegorikusábrázolásmódválikjellemzővé.azelnyomatás
különbözőmechanizmusainak,ahatalmiatrocitásokkelléktáránakpoétikaireprezen-
tációvá avatása, valamint az egyre konkrétabbá váló utalások pedig ilyenképpen a
befogadásaktusátmeghatározókontextuálishátteretolyanmódonképesekkorlátozni,
hogyafelmerült(lét)problémákrakellőképpenodafigyelő,tájékozottolvasószámáraa
lírai identitásvagyprózaiszereplőegyértelműállásfoglalásakéntdekódolhatószöveg
egy tágabb interpretációshorizontbannyilvánvalóanmegfosztjaértelmezőjéta jelen-
tésképződéseffajtaretorikaipotencialitásától.„Tündérországhatáraitcsakatündérek
ismerik”–állapítjamegakorabelifiatalértelmiségegyikközismertkolozsváriképvise-
lője,brédaFerenc,nemkevésiróniával(bréda1994,44.p.).Stilisztikai-poétikaiszem-
pontból ez a művészi irányultság nem csupán azért tekinthető fontosnak, mivel az
egyrekifinomultabbérzékenységrőltanúságottevőcenzúraahetvenesévekvégének,
nyolcvanas évek elejének ideológiai-politikai kontextusábanmind kevesebbés keve-
sebbmegszólalószámáratettelehetővéapublikálástvagyanyilvánoskulturálisfóru-
mokonvalóaktívrészvételt,hanemmertezanézőpontváltásazerdélyimagyariroda-
lombanegyolyan–leginkábbtalánaposztmodernfeléközelítő–diskurzusformának
amegjelenéséreutal,amelyegyrekevésbéigényliatársadalmiszerepvállalást,egyre
jobbaneltávolodikannakaprofetikus(alkotói)magatartásnakakonvencionálisformá-
itól,amelyegyadottközösségmindentagjáhozegyarántszólnikíván(t).

5.kultúra,közösségésirodalomakommunistarendszer1989-esbukása
után

azerdélyimagyarságszámáraaz1989-esrendszerváltásanacionalistadiktatúra,avég-
telenségigfokozódóideológiai-politikaiterrorésatudatosetnikaihomogenizálásipolitika
megszűntének,akisebbségilét,akülsőésbelsőkonfliktusokmegoldódásánakazígére-
tétjelentette.az1990-esesztendőelsőnéhányhónapjánakfelhőtlenlelkesedésétköve-
tőenazonbanazerdélyimagyarközösségnekakorábbihatalmistruktúrákújrarendező-
désével, a nemzeti, nemzetiségi konfliktusok, a burkolt asszimiláció és a gazdasági
kiszolgáltatottságtapasztalatávalkellettújraszembesülnie.aioniliescuvezettenemzeti
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MegmentésiFront–melyhatalmifölényénekköszönhetően,párttáalakulva,könnyűszer-
relmegnyerteazelsőválasztásokat–akezdetektőlértelmiségellenes3 ésnemzetiségel-
lenespolitikátfolytatott.4 egynagyonrövidideigtartószünetutánaromántitkosszolgá-
latokújraelkezdtékműködésüket, jórésztadiktatúra repressziósgépezete,akorábbi
Securitateszemélyzetibázisáraalapozva,ésakommunistanomenklatúramásodvona-
lasképviselőiből lettpolitikaiszerveződéseket támogatták.románia tehátegészenaz
1990-esévekközepéigegyfél-autoriterállamkéntműködött,aholakommunistarend-
szerkorábbihaszonélvezőimegerősítettékpolitikaiésgazdaságipozícióikat.„1989de-
cembere–állapítjamegStefanobottoni–sikeresenfélreállítottaarégirendszertéselit-
jét:ceaușescuhatalmánakközvetlenkiszolgálóit.azújhatalmielitazonbanarégiural-
kodó rétegmásodik vonalából lépett elő. amennyibennemkerült volna sor aromán
kommunistaPártfelszámolására,egypártonbelüliradikáliselitváltásróllehetettvolna
csupánbeszélni”(bottoni2014,265–266.p.).

azerdélyimagyarságtörténelmijelenléténekfolyamatostagadása,akulturálisés
közösségiterekkisajátítása,illetveaközelmúlteseményeinektendenciózusátértelme-
zésearendszerváltásutáninegyedszázadbanegyarántmeghatároztaabal-ésjobbol-
dalipolitikaipártokválasztásiüzeneteit.aközbeszédtematizálásafolytánmárarend-
szerváltástkövetőelsőhónapoktólkezdődőenelőtérbekerültegyfajtaradikálisnacio-
nalistaretorika,melyalegfőbbveszélyforrástanemzetiségekjelenlétében,jelesülaz
erdélyimagyar közösségönszerveződési törekvéseiben látta, ésmindeneszközt fel-
használtezeknekatörekvéseknekazellehetetlenítésére(illyés–kántor2012,79–98.
p.). a céltudatosan alkalmazott hatalmimanipuláció részeként ugyanakkor kialakult
egyrégi-újnemzetszemléletés„hőskultusz”is,melyakatonaság,illetveazállambiz-
tonságiésarendvédelmiszervekpresztízsétfokrólfokraigyekezettmegerősíteni,első-
sorbanakülsőésbelső„fenyegetésekre”valóhivatkozássalésa„történelmi”ellenség-
képekfenntartásával.bizonyosszempontbólezazideológiaugyanúgyamilitaristareto-
rikáraépült,mintaceaușescu-diktatúraévtizedeiben,ésnyíltanvagyburkoltabbanfel-
vállalta a folytonosságot a korábbi negyven év nemzetiségi politikájával és elnyomó
stratégiáival.ebbenaviszonybanatudatosmegfélemlítésésahátrányosmegkülön-
böztetés a románnyelvű politikai, kulturális fórumokon vagy az írott és elektronikus
médiábankisebb-nagyobbintenzitássalugyanúgyhelytkapott,mintazigazságszolgál-
tatás bizonyos döntéseiben, illetve a különböző hatósági ellenőrzések során. aktív
részétképeziennekahatalmipolitikánakakettősbeszédis,melyazeurópaiunióés
az atlanti Szövetség irányában a kisebbségi kérdések „példaértékű” megoldására
hivatkozott,miközbenanapigyakorlatrészétképezteatörvényekszelektív–vagyten-

3 „az intézményes hatalom időről időre bányászcsapatokat szólított bukarestbe, erőszakos
fellépésresarkallvaőketazoncsoportokellen,amelyekkétségbevontákazakkoriköztársa-
ságielnök,ioniliescuáltalképviseltrendszerlegitimitását”–jegyzimegakorszakrólszóló
elemzésébenGabrielandreescu(andreescu2000,20.p.).

4 aMarosvásárhelyfeketemárciusakéntelhíresülteseményekésazaztkövetőretorziók,melyek
során csakmagyar nemzetiségű személyeket ítéltek el, amegfélemlítés és a régi hatalmi
beidegződésekújraéledéséthoztákmagukkal(vö.novák–lászló2012,133–228.p.).
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denciózusan részrehajló – alkalmazása és a választási sikerek érdekében folytatott
kisebbségellenesuszítás.5

Mindennekellenéreazonban,akorábbiévekhezképest,azerdélyimagyartársada-
lompolitikaiéskulturáliséletében1989utánradikálisirányváltáskövetkezettbe,főként
azújonnanlétrejövőközösségitereknyitottságát,azirodalmiéspublicisztikainyilvános-
ság biztosította lehetőségeket, a különböző önszerveződési formák változatosságát
tekintve.Hiszenacenzúraeltörlésévelaszólás-ésvéleménynyilvánításiszabadság–az
adott körülmények között – biztosított volt, ugyanúgy, ahogy létezett egy viszonylagos
mozgásszabadság,legalábbisMagyarországésavoltkommunistaországokfelé,mertaz
európaiunióbavalóutazáscsakrománia2007-escsatlakozásautánváltzökkenőmen-
tessé.azújlehetőségekközepetteszintemindentársadalmiszintenfeltevődöttaszülő-
földönmaradásvagyakivándorláskérdése,annálisinkább,mivelaz1990-esévekelső
felébenazerdélyimagyarközösségésMagyarországviszonyábanegyújfajtapárbeszéd
kibontakozásánakistanúilehettünk,melyegészenakétezresévekelejéigóvatos,degyü-
mölcsözőés–különösenahumánértelmiségiekközöttikapcsolatokattekintve–többé-
kevésbé egyenrangú, partneri dialóguskéntműködött. „Hihetetlen szabadság az, hogy
nemvagyokbezárvaegyországba,ésnemműködikacenzúratöbbé.az,hogyittlehetek
Magyarországon,hogyelégsokatpublikálok,ésmostmárnemírjákodaanevemmellé,
hogykolozsvár–tehátnemmintegyegzotikusállatkertilénytmutogatnak–,hanemegy-
szerűenaköltészetenvagyazirodalmonbelülkellazembernekléteznie”–jegyzimegegy
1993-asinterjúbanballaZsófia,kisséironikusanutalvaarra,hogyahatárontúlimagyar
értelmiségiperspektívájábólazanyaországrészérőlleginkábbtalánazindividuálisérté-
kek alapján történőbesorolás, amindenféle pozitív vagy negatívmegkülönböztetéstől
menteshozzáálláslennealegideálisabb(balla1994,155.p.).

kétségtelentény,hogyazértelmiségieksokkalkönnyebbenbetudtakilleszkednia
magyarországitársadalombaéssokkalkevésbévoltakkitéveadiszkriminációkülönfé-
letapasztalatainak.„azáttelepültdiplomások–állapítjamegZakariásildikó–társa-
dalmistátuszuk,munkaerőpiacihelyzetük,éskapcsolatihálójuktekintetébeniskülön-
böznek az időszaki migráns vendégmunkásoktól: másfajta kibocsátó környezetből
indulnak,ésmásfajtabefogadókörnyezetbeérkeznek.amennyibensikerültképzettsé-
güknekmegfelelőenelhelyezkedni–márpedigezadiplomásokesetébenvalószínűbb,
mintmáscsoportokban–,semazalacsonystátuszúmunka,semmunkaerőpiaciés
lakóhelyielszigeteltségnehézségeivelnemkellettmegküzdeniük;az1990-esévekele-
jénekkevésbészigorúbevándorlásiszabályozásakövetkeztébenpedigamagyarállam-
polgárságmegszerzéseiskisebbakadályt,kiszolgáltatottságotjelentettamunkaerőpi-
acon”(Zakariás2008,137.p.).

azanyaországiak viszonyaazáttelepülni szándékozó „erdélyiek” irányábanazon-
bankorántsemmindenesetbenvoltilyenegyértelmű.abürokráciaútvesztőibenamás
kontinensrőljöttbevándorlókkalegystátuszbankezelt„vendégmunkás”,atartózkodá-
si,letelepedésikérelmekutánvárakozó,vagyazillegalitáskiszolgáltatottságafolytána

5 azerdélyelszakításávalfenyegetőzőválasztásipropagandaarendszerváltástólnapjainkig
szintemindenkampánynakrészétképeziromániában.az1996-oselnökválasztásokkap-
csánpéldáulezttérképpelisillusztrálták(vö.Molnár2002,3–27.p.).
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határthónaprólhónapraátlépnikényszerülő„határontúli”joggalérezteúgy,hogyaz
anyaországiakszemébenőamásodrendű,nemszívesen látott,kellemetlen„rokon”,
akinek–halehet–elkelltitkolniaidentitásátahhoz,hogyelkerüljeanyelvismeretet
firtatótudatlanrácsodálkozást,atapintatlankérdéseket.Majdhúszévnekkelletteltel-
nieapolitikailagisszítottfélelmekleküzdéséhez,ésennekaméltánytalanhelyzetnek
arendezéséhez.ebbenakontextusbanperszeazisnyilvánvaló,hogyazerdélyimagyar
közösség sok esetben helytelenülmérte fel az anyaországi ígéretek súlyát, illetve a
különbözőszándékokatéslehetőségeket,amelyekazadottgazdasági-politikaikörnye-
zetbenrendelkezésreálltak.különösenakétezresévekerdélyiidentitás-ésnemzettu-
datára volt jellemző egy olyanfajta kettősség, mely egyrészt szinte kizárólag
Magyarország irányából várt ösztönzést, támogatást, kulturális, politikai, gazdasági
küzdelmeinek,sajátegyéniésközösségitörekvéseinekmegvalósításához,másrészről
viszont ezeknek a – néha talán túlzott – reményeknek a beteljesületlenségemiatt
dacosellenállássalfordultszembeabudapestiközéletésamindenkoriállamivezetés
teátrálisgesztusai,túlzottanóvatoskodó–vagyakétezresévekközepetájánakárnyíl-
tanellenséges–attitűdjével,ésmindazokkalamegnyilvánulásokkal,amelyeka„hatá-
ron túliak”kérdésétamindennapipolitikai csatározásokszínterérevitték.azerdélyi
magyarságéskülönösképpenazértelmiségiektehátmindigszámottartottakvalamifé-
lefüggetlenségreis,főkéntamagyarországipártpolitikabefolyásolásiszándékaitille-
tően.azegyenlő,partnerikapcsolatjegyébentöbbnyireelutasítottákazokatamanipu-
latívtörekvéseket,amelyekvalamilyenmódontematizálniszerettékvolnaaközbeszé-
det,uralnivagykisajátítaniakartákamúltésjelenközösértékeit,atörténelmihagyo-
mánytvagyanemzetiösszetartozásérzését.adélibábosnacionalistaretorikavagya
kolonialistaattitűdegyilyennézőpontbólhasonlóvisszatetszéstkeltett,mintazapoli-
tikai-ideológiaiirányultság,amelyahatárontúlibanamagyarulbeszélnitudó,„román”
vendégmunkást,abevándorlótlátta.

azelmúltkétésfélévtizedbenugyanakkorerdélybenislétrejöttekazokatársadal-
mi,kulturálisésirodalmifórumok,oktatóihálózatokvagycivilszerveződések,amelyek
arománállamtólvalórészlegesvagyteljesfüggetlenségben,mintegysajáttársadalmi-
politikai valóságot teremtve, hatékonyan elősegítették a párhuzamos nemzetépítés
folyamatát, egy „transznacionális nemzettudat” kialakulását (bárdi 2013).
könyvkiadók,újirodalmifolyóiratok,egyetemiintézményekműködnek,amelyeklehe-
tővéteszikazanyanyelvikommunikációt,azerdélyimagyarságsajátosproblémáinak
megjelenítését.a21.századitechnológiaiújításokfolytánelérhetőközelségbekerültek
a Magyarországon működő hírforrások, kulturális és irodalmi kezdeményezések, az
internetésazonlinemédiafejlődésévelpedigazinformációkazonosmódonésazonos
időben hozzáférhetőek a kárpát-medence, sőt a világ bármelyik részén élő külhoni
közösségeszámára.azokatörekvésektehát,amelyekazelsővilágháborúutáni idő-
szaktólkezdődőenfontosaklettekvolnaazerdélyimagyarokkulturális,politikai,gazda-
ságiéletében,arendszerváltástkövetően–éskülönösképpenromániaeurópaiuniós
csatlakozásaután–egyreinkábbmegvalósulnilátszanak.akivándorlásésnépesség-
fogyás,afenyegetettségésajogfosztottságállapota,valamintazidentitásmegőrzésé-
értfolytatottörökösküzdelmekviszontutatnyitnakakétkedésnekis.

amiakulturálisésirodalmiéletetilleti,azutóbbikétésfélévtizedbenakülsőésbelső
határoklebomlásávalszámosújlehetőségnyíltazértelmiségiekszámára.azerdélyben
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élőírók,költőkszabadonpublikálnakmagyarországilapokban,kiadóknál,mintahogyaz
anyaországiszerzők,kritikusokszámáraistermészetes,hogyerdélyifolyóiratok,könyvki-
adókjelentetikmegírásaikat.arecepciópedigegyrekevésbétartjafontosnaka„határon
túliság”aspektusainakmindenáronvalóhangsúlyozását,amitöbbnyirepozitívfogadta-
tásratalálírókésolvasókrészérőlegyaránt.akétnemzetrészközöttiintenzívkapcsola-
toknak,apartneriviszonynakköszönhetőentehát,akétezresévekmásodikévtizedében,
úgytűnik,egyrekevesebbjelentőségevanannak,hogyvalakiahatáregyikvagymásik
oldalánél.
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SZilÁrd SZilveSZTer lÁSZló
ideoloGy, deFenceleSSneSS and PoWer conTrol in THe TranSylvanian liTerary and
culTural Policy oF THe laST decadeS

regardingthecharacteristicsofliterarydiscourseandculturalpolicyofthePost-
WorldWariiyears,itcanbeclearlystatedthatthenewlyestablishedcommunist
powerinromania,alreadyinthesecondhalfofthe1940s,gainedcontrolover
allmanifestationsofcommunity life,and it regulatedallaspectsofcultureand
arts,banned,abolishedorrestructuredallforumshavingsomeindependence;it
completelyrevisedtheliteraryandartisticcanon,and,atthesametime,sought
todevelopanew ideological/political space thatwould serve its own interests
only. This paper aims to present the ideological/political and aesthetic/poetic
tendencies determining Transylvanian Hungarian literature and cultural policy
fromthemid-’40suntilthepresentday.
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naGy lÁSZló

Gondolatokapénzügyikultúratársadalmi
jelentőségéről1

lÁSZló naGy
ThoughtsontheSocialSignificanceofFinancialculture

keywords:financialculture,financialattitudes,financialeducation,financialmarkets,loans,credits

amúltszázadutolsóévtizedeireapénzpiaci folyamatok, termékekésszolgáltatások
mégabeavatotttőzsdegurukszámáraisbonyolulttá,áttekinthetetlenné,kiszámíthatat-
lanná,sőtmitöbb,szeszélyesséváltak.akorábbanhasználtpénzügyitermékekelér-
tékabennükrejlőlehetőségekhatárát.azegyrenépszerűbbértékpapírosítás,areál-
gazdaságütemszerűfejlődése,valamintazinformációséskommunikációstechnológi-
ák térnyeréseanegyedik ipari forradalomhajnalánhatalmasnyomástgyakoroltaka
pénzügyiszektorra,amiagazdaságifolyamatokfelgyorsulásávalésszofisztikázódásá-
valmindamainapigkitapintható.olyanbonyolultpénzügyitermékekszülettek,melyek
valós értékét2 és kockázatát a megalkotóik sem tudták megfelelően megállapítani.
aladdin csodalámpájából kibújt a pénzügyi piacok új és ismeretlen szegmense, a
bonyolultszármazékosügyletek3 szerteágazópiaca,sezzellétrejöttapénzügyipiacok
reálszférátólteljesenfüggetlenautonómiája.

a társadalom jelentékenyhányadánakpénzügyi ismereteicsaknemkétévtizeden
belüleltávolodtakazújpénzügyitermékekbiztonságoshasználatáhozszükségesszint-
től.bárezönmagábanmégnemlettvolnabaj,csakhogyabonyolultésmagashozamot
ígérőpénzpiacieszközökfokozottkockázattaljártak.

akockázat-hozamkompromisszumpénzügyi axióma.ahozamrátaésakockázat
szorosan összefüggenek.Magasabb kockázattal fokozott nyereség várható, ámde a
kockázatnövekedésselaveszteségesélyeisarányosannövekszik.amagasabbhozam

1 atanulmányaMagyarTudományosakadémiadomusHungaricaSenoHT2018-31azonosító
számú,A szlovákiai magyar nemzetiségi kisebbség pénzügyi kultúrája címűpályázatkereté-
benkészült.

2 azeurópaiunióáltalisátvettnemzetköziszámvitelisztenderdekavalósértéketekképpen
határozzákmeg: „az az összeg, amelyért jól tájékozott és ügyleti szándékkal rendelkező
felek közötti, szokásos piaci feltételek szerint lebonyolított ügylet keretében egy eszköz
elcserélhetővagyegykötelezettségkiegyenlíthető”.

3 aszármazékos(származtatott)ügyletekvagyderivatívákolyanbefektetésiügyletek,amelyek
értékét más értékpapírok vagy mögöttes pénzügyi termékek, illetve eszközök árfolyama
határozzameg.aszármaztatotteszközöketfeltételesköveteléseknekisnevezik.
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eléréseérdekébenabefektetőknektöbbetkellkockáztatniuk,sbárléteznekabefek-
tetőkszámáraelérhetőésmegfizethetőkockázatkezelőeszközök,mintpéldáulabiz-
tosításvagyakockázatmegosztás(diverzifikáció),deakockázatokteljeskiszűréseígy
islehetetlen.atársadalmi-gazdaságiproblémákakkortörnekfelszínre,amikoralakos-
ságibefektetőkfelelőtlenül,megfelelőpénzügyiismeretekhiányábanhoznakpénzügyi
döntéseket, és olyan összetett pénzügyi szolgáltatásokat vesznek igénybe, melyek
valóskockázatávalnincsenektisztában.Magyarországontipikusanilyenpéldaadevi-
zahitelesekadósságcsapdája.

ahatékonytőkepiacokfantazmagóriája

avilággazdaságotmegingatótízévvelezelőttipénzügyiválsággalbeigazolódott,hogya
neoklasszikusközgazdaságiiskolafilozófiájánalapulótökéletesenhatékonytőkepiacok
elméletecsakegydélibábszerűképződmény,nemmás,mintapiaciegyensúlyiállapotok
utópikuslátomása,atájékozotttőkepiaciszereplőkidilliálomvilága.azelméletkidolgozó-
ja,aközgazdaságinobel-emlékdíjjal kitüntetetteugeneFamaa tökéletespiaciárazás
mellettfoglaltállást.atőkepiacokesetébenugyanisakulcsszerepetazeszközárazásjátsz-
sza,ésahatékonypiacebbenakontextusbanaztjelenti,hogyatőkepiacieszközökárfo-
lyama(piaciára)ésazokvalósértékeköztieltéréscsupánleheletnyi.apontosmeghatá-
rozásszerinttökéletestőkepiaciárazásrólakkorbeszélhetünk,haatőkepiaciárfolyamok
mindenpillanatbanazakkorrendelkezésreállóösszesinformációtteljességgeltükrözik,
egyensúlybanvannak,amelyegyensúlybólcsakújinformációhatásáramozdulhatnakki
(bodie,kaneésMarcus,2005).Mindebbőltulajdonképpenazkövetkezik,hogyatőkepi-
acazújinformációkranemcsakszélsebes,hanemhelyes,korrektválasztisad.atökéle-
tesenhatékonypiaconazinformációk„kosarábólmindenkiegyarántvehet”,vagyisatit-
kokésmeglepetésektárházaapiacirésztvevőkszámáraegynemlétezőfeketelyuk.a
tökéletes információáradat ugyanakkor gátat szab a tőzsdei spekuláció és üzérkedés
alantasszándékánakis.Ámamennyirekivitelezhetetlenazegyensúlyiállapotokfenntar-
tásaagyakorlatban,annyiranehezenvédhetőmegFamameseszerűtőkepiacielképze-
lése.aszámtalanhivatkozástmegélthatékonytőkepiacokelméleteatudományosköztu-
datbólnemkopottkiugyan,ámdejelentőségeátértékelődött,abszurditásátpedigatőzs-
deigyakorlatpecsételtemeg.Példánakokáértanyitottszármaztatottügyleteknévértéke
2007. év végén a világgazdaság bruttó hazai termékének (a továbbiakban csakGdP)
tizenegyszereséttetteki.4 afelülértékeltértékpapírokésszármazékosügyletekavalós
értéküktöbbszöröséértcseréltekgazdát.

a pénzügyi megrázkódtatás fő mozgatórugója tehát a többszörösen felülértékelt
spekulatívpénzfedezetnélkülikihelyezéseésahitelnyújtásifeltételekmár-márbosz-

4 aszármazékosügyletek(tehátcsupánjogokegybizonyosértékpapírvagypénzügyitermék
vételére, illetveeladására)névértéke2007.december31-én676,6billióamerikaidollárt
tettki,ezzelszembenazegészvilág2007.évibruttóhazaiterméke(GdP)65,61billióame-
rikai dollár volt. (biS Quarterly review, September 2008; central intelligence agency,
december2008)
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szantóanszélsőségesliberalizációjavolt.akövetkezetlenségésatelhetetlenségdémo-
ni csapdájába eső pénzintézetek csillapíthatatlan hitelezési lázban égtek, melyre a
keresleti oldalon fellépő lakosság és reálszféra hitelfelvételi hisztériával válaszolt. a
hitelezési felfűtöttség végül felelőtlen túlhitelezésbe és a piaci szereplők soha nem
látottmértékeketöltötteladósodottságábatorkollott.azeladósodáshadészialvilágát
megjártlakosságpedigmindamainapigmegkeseredve,kiszolgáltatvaéskételyekkel
övezveviseliapénzügyimegrázkódtatásokoztagazdaságisokkgyötrelmesbélyegét.

kulcsáréskovácsnéHenye(2011)elsősorbanacsaládszerepéthangsúlyozzaapénz-
ügyiattitűdökkialakulásában,tudniillikapénzügyikérdésekbentájékozatlanszülőknin-
csenek olyan tudás és tapasztalat birtokában, amelyet továbbadhatnának gyermekeik-
nek.5 a„pénzügyianalfabetizmus”,ajövedelemviszonyokrólalkotottilluzórikusképekésa
multinacionáliscégekagresszívreklámjaiáltalfelszínretörőanyagivágyakazegyéntköny-
nyenhiszékennyé,naivvá,mitöbb,sebezhetővéteszik,ésarrasarkallják,hogymeggondo-
latlanul–fizetésképességétéstőkeerejéttúlbecsülve–kockázatospénzügyidöntéseket
hozzon,melyekazesetektöbbségébenbeláthatatlankövetkezményékkeljárnak.

Felvetődikakérdés,vajonkiafelelősameggondolatlanhitelezésifolyamatokelin-
dításáért?atúlzottéskönnyelműhitelkínálat,azerrereflektálódőrehitelkeresletvagy
kizárólagatúlliberalizáltésfellazítottpiacikörülményekokolhatók?amagátólértetődő
egyszerűválasznemdiszkriminál:mindhárom.

lentner(2015,2016)meglátásátosztvaazezredfordulóelsőévtizedénekalkonyán
új típusúválságotkellettmegtapasztalnunk,amelyaneoliberálisgazdaságfilozófiára
épülőmesterségesenlegyengítettállamműködéskövetkeztébenlépettfel.adamSmith
(1723–1790)láthatatlan keze ésazállamvisszafogottbeavatkozásiszándékamegte-
remtetteapiacokésapiacirésztvevőkszabadságánakfeltételét,csakhogyazállam
szerepét túlhangsúlyozó john Maynard keynes (1883–1946) szerint a szabadon
hagyott piacgazdaság képtelen csillapítani a ciklikus fejlődés túltermelési válságait,
amitulajdonképpenamúltszázadésazelőzőévtizedvilággazdaságimegrázkódtatá-
sai révén be is igazolódott. ennek dacára a piacimechanizmusnaknemkedveznek
semaliberális,semazintervencionistaszemlélettúlkapásai.ajárhatóútmindenkét-
ségetkizáróanHoratiusaurea mediocritasa.lehetetlenerőskontrasztokköztlavírozni,
megkellenelelniagazdaságiszereplőkáltaljóljárható,rögöknélküliaranyközéputat.
a gazdasági ciklusok kilengéseit az állami szabályozás fokozása sem tudja hosszú
távonkellőképpenmérsékelni,ugyanakkoraszigorúbeavatkozásatársadalmifeszült-
ségmellettaszabadversenytésazáltalakibontakozófejlődésifolyamatokatiserősen
korlátozza.amegoldásfeltételezhetőenatudásalapútársadalomeszméjébenrejtőzik.

apénzügyikultúrameghatározásai

apénzügyikultúrairántiigénynövekedésébenHabschick,brittaésevers(2007)sze-
rintkét tényező játszottkulcsszerepet.azegyika fogyasztókszükségleteibenvégbe-

5 későbbnémethésszerzőtársai(2015)kutatásaisalátámasztotta,hogyamagyarfiatalok
elsősorbanaszülőktőlszerzikbeapénzügyidöntésekhezszükségesinformációkat.
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mentminőségiváltozások,amásikapénzügyiszektorszerkezetiésszabályozásirend-
szerénekátalakulása.Mígazegyéniszükségletekközéppontjábanazöngondoskodás
igényeuralkodik,apénzügyiszektorváltozásábanapénzpiacokderegulálása, illetve
liberalizációjaamérvadó.ebbenazösszefüggésbenapénzügyikultúra tulajdonkép-
penhidatképeza felmerülő fogyasztóiszükségletekésazezekkielégítésétszolgáló
pénzügyitermékekvagyszolgáltatásokközött.amunkaerőpiacikörülményekütemes
változása, a nyugdíjak változó rendszere és a növekvő fogyasztási igények pénzügyi
tájékozottságotvárnakelaháztartásoktól.Mindezekmellettapénzügyekirántiérdek-
lődésagazdaságisokkhatásokutánmegélénkült,silyenkoratársadalomújrafelisme-
riapénzügyialapismeretekéskészségekszükségességét.

apénzügyikultúraterjesztéseéserősítéseegygazdaságraéstársadalomranézve
iskihívásokkalteli,komolyfelelősséggelfelruházottfeladat.Minélgyorsabbanfejlődik
egy társadalom, annál nagyobb szükség jelentkezik a pénzügyimagatartásban rejlő
kockázatitényezőkmérsékelésére.nemvéletlen,hogyelsőkéntapénzügyiinnovációk-
ban,aszármazékospénzügyieszközökbenélen járóangolszászpiacgazdaságokban
jelentkezettkomolyigényapénzügyiismeretektársadalmiterjesztésére.atársadalmi
érdekekkelpárhuzamosanszámtalanpénzügyikultúrávalfoglalkozókutatásiselindult.
a kutatási eredmények sokrétűsége pedigmegteremtette, hogy napjainkra a közép-
kelet-európairégióbanisdivatossáváltfogalomnaksokfélemegközelítéselássonnap-
világot.

apénzügyikultúrávalfoglakozókutatásokáltalábanakutatásicéloknakmegfelelő-
enhatározzákmegapénzügyikultúrafogalmát,deakutatásokheterogéncéljaibanés
azebbőlfakadóeltérővagymár-márambivalenseredményekhalmazábanmegnyilvá-
nulókülönbségekhatalmaskihívásokeléállítjákazegységesdefiníciómegalkotását
szándékozókutatót.azegységesítésirántiszükségletkielégítéseezértazösszefoglaló
munkákban nem meghatározások, hanem túlnyomórészt megközelítési módokban,
illetvekoncepciókbanjelenikmeg,melyekmagukbafoglaljákapénzügyi tudástvagy
ismereteket,apénzügyekbenvalójártasságotéstapasztalatot,apénzügyikészségeket
ésapénzügyitudatosságot(Habschick,britta,evers2007;béres,Huzdik,2012).

Hung, Parker és yoong (2009) az általuk feldolgozott tanulmányokból csaknem
kilencfélemegközelítéstazonosított,bárazegyesfogalomköröknemválnakelélesen
egymástól,sőtinkábbkiegészítikvagypontosítjákegymást.azáltalukfelvázoltkoncep-
ció–ateljességigényenélkül–felöleliapénzügyitudást,apénzügyifolyamatokmeg-
értését,apénzügyitudásalkalmazásiképességét,apénzügyiösszefüggésekismere-
tét,apénzügyidöntéshozatalképességét,beleértveatudatosdöntésekmeghozatalá-
nakképességét,valamintapénzügyifogalmakismeretét.Hungésszerzőtársaiszem-
pontrendszereszerintamegszerzetttudásalapjánmindenekelőttáltalánosösszefüg-
gésekrekellgondolnunk.

remund(2010)azáltalavizsgáltösszesmeghatározásbólésmegközelítésbőlötfő
kategóriába sorolható elemet ragadott ki. közéjük sorolta a pénzügyi szolgáltatások
közöttijártasságot,akommunikációsképességetapénzügyielképzelésekről,aszemé-
lyespénzügyekirányítását,illetvekezelését,apénzügyidöntéshozatalképességétésa
jövőrevonatkozópénzügyiszükségletektervezéséhezszükségesmagabiztosságot.

afentismertetettnézőpontokelemeiaMagyarnemzetibank(2008)elsőkközött
kidolgozottdefiníciójábanúgyszinténmegjelennek:„apénzügyi ismeretekéskészsé-
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gekolyanszintje,amelyneksegítségévelazegyénekképesekatudatoséskörültekintő
döntéseikhezszükségesalapvetőpénzügyiinformációkatazonosítani,majdazokmeg-
szerzéseutánazokatértelmezni,ésezalapjándöntésthozni,felmérvedöntésüklehet-
ségesjövőbenipénzügyi,illetveegyébkövetkezményeit.”amagyarjegybankértelme-
zéseapénzügyikultúrafogalmátkétségkívültágabbkeretekközéhelyezi,deapénz-
ügyikultúratársadalmijelentőségétmárcsakrejtveközvetíti.atudatoséskörültekintő
gazdaságidöntésekhezszükségespénzügyiismeretekbirtoklásaazonbanameghatá-
rozáshangsúlyoselemekéntmutatkozikmeg.későbbazoecdkutatóiismegpróbál-
koztakapénzügyikultúrameghatározásával.atkinsonésMessyszerzőpárosnál(2012,
14.p.)„apénzügyikultúraatudatosság,ismeretek,készségek,attitűdökésviselkedé-
sekkombinációja,melyekreszükségvanamegalapozottpénzügyidöntésekmeghoza-
taláhozésvégsősoronazegyénipénzügyijólételéréséhez”.

apénzügyiattitűdök

a pénzügyi viselkedés több attitűd következményeként jön létre. Mészáros (2011)
pénzügyiattitűdnekapénzügyekkelésapénzintézményekkelkapcsolatosviszonyulást
nevezi,amiszemélyestapasztalatvagytanuláseredményekéntalakulki,illetvemódo-
sul,formálódik.

agazdaságiszocializációbannemkisszerepjutacsaládnak.afiatalokelsősorban
aszülőktőlsajátítjákela„családipénzügyek”alapjait,tehátapénzkezelésésagazdál-
kodásmódját,beleértveazokatakészségeketésképességeket,amelyeketaminden-
napipénzügyigyakorlatmegkíván.azegyénpénzhezfűződőviszonyátalapvetőenbefo-
lyásoljákaszülőifészekbenszerzetttapasztalatok,éstöbbnyireakésőbbiekbeniseze-
ketamintákatkövetik,illetvenéha–általábansajáttapasztalatokhatására–merően
elutasítjákazokat.apénzügyimagatartásegyfajtafolytonossággalírhatóle.Mihályés
szerzőtársai(2014)kutatásieredményepéldáula„hitelcsapdaöröklődésére”hívtákfel
a figyelmet.adevizahitelt felvett szülőkegyetemistagyermekeiközött jóvalnagyobb
számban találtak diákhitellel rendelkező hallgatókat, mint az önfinanszírozás elvét
vallószülőkgyermekeinél.báradiákhitel-felvevőkmentségéülszolgálhatatovábbta-
nuláshozszükségespénzforráshiányánakténye,csakhogyapénzügyitudatosságfele-
lősséggeléskövetkezetességgelispárosul.afinanszírozáshozszükségespénzforrást
– a finanszírozási aranyszabály szellemében – elődlegesen belső forrásokból (saját
munka, ösztöndíjak) kellenemegteremteni. a hosszú lejáratú idegen tőke bevonása
csakiskellőmértékűésfolyamatosjövedelemáramlásmellettindokolt.

a pénzügyi attitűdök kutatásában úttörőknek számító Wernimont és Fritzpatrick
(1972)különbözőtényezőkbeazonosításávalpróbáltákleírniazegyénpénzhezfűződő
kapcsolatát. Matematikai és statisztikai módszerek segítségével a következő hat
dimenziótalakítottákki:

– aszégyenteljes bukás dimenziójábanapénzhiányabukássalésaszégyennel
egyenlő,

– anemtörődöm hozzáállás dimenziójátazegyénpénzirántiközönyejellemzi,
– agonosz szellem dimenziójaagnosztikusokdemiurgoszivilágát idézi,akikaz

anyagot (esetünkben a pénzt) a gonosszal, a káosszal és a tisztátalansággal
vontákpárhuzamba,
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– a szociálisan nem elfogadható dimenzió a krisztusi tanítással azonosítható,
miszerint„hatökéletesakarszlenni,eredj,addelvagyonodat,ésoszdkiasze-
gényeknek”(Mt19,21),

– akényelmes biztonság dimenziójaahedonistákvilágszemléleténekkedvez,a
pénzbirtoklásaugyanisakényelmetésazazzaljárófelhőtlenbiztonságérzetet
jelenti,

– akonzervatív üzleti érték dimenziójaatekintélyelsődlegességéthangsúlyozza,
tudniillikapénztiszteletetéselfogadástkövetelazversenyszférában.

rubinstein(1981)aPsychology Today folyóiratolvasóipénzügyiattitűdjeitvizsgálta.
Három csoportot különített el, a fösvényekét, a takarékosokét és a költekezőkét.
Mészáros (2017)apénzügyi attitűdökháromösszetevőjét emelteki. amegismerési
vagykognitívösszetevőapénzügyitudatosságot,apénzügyifelelősségetésazújdon-
ságokravalónyitottságotfejeziki.azérzelmivagyaffektívösszetevőmagábafoglaljaa
pozitívvagyanegatívhozzáállást,azelégedettségetvagyazelégedetlenséget,astabi-
litástvagyalabilitást.aviselkedésivagykonatívösszetevőtamegtakarításiéskocká-
zatvállalásihajlandóság,illetveapénzügyikezdeményezésalkotják.

agazdaságésakultúraösszefüggései

akorunkbanzajlóglobalizációsfolyamatokfelgyorsulásávalahosszabbtávonfenntart-
hatógazdaságinövekedésalapvetőenaversenyszférahatékonyműködéserévénbiz-
tosítható.aglobalizációstörekvésekfelerősödésévelésatechnológiákmár-márexpo-
nenciálisüteműfejlődésévelagazdaságihatékonyságmellettfelértékelődikakulturá-
lis tényezőkszerepvállalása is.agazdaságéskultúraösszefüggéseitmeghatározzák
azok a gazdasági folyamatok, amelyek befolyásolják az értékrendeket, a társadalmi
normákat,azeszméket,akultúrapedigbefolyásoljaagazdaságirendszereket,intéz-
ményeketésaviselkedésinormákat,melybenfontoskérdésséváltabizalom(Husz,
Szántó,2011;bárczi,Zéman,2015).agazdaságikultúramegmutatja,hogyatársada-
lom tagjai és gazdasági szervezetei miképpen gondolkodnak, hogyan viselkednek,
milyenértékeketkövetnekésmilyenhagyománnyalrendelkeznek.apénzügyikultúraa
pénzügyipiacokszereplőinekmagatartásátismagábafoglalja,azazareálgazdaságon
kívülimotívumokat,értékeket,melyekleginkábbakockázatokkalszembeniattitűdben,
abizalombanésatisztességesversenybennyilvánulnakmeg.emiattsemszabadelha-
nyagolnivagycsakfélvállrólvenniapénzügyikultúrafejlődését,illetveterjesztését.a
pénzügyi ismeretekszintjeugyanisbefolyásoljaanemzetgazdaságstabilitását, fenn-
tarthatóságátésversenyképességét.

GeertHofstedeésGertjanHofstedeaKultúrák és szervezetek címűkötetébenaz
egyesnemzetekkultúráiköztikülönbségekötdimenziójátsorakoztattafel:

– az individualizmusésakollektivizmusviszonya,azazazegyénésaközösség
egymássalvalókapcsolata,

– ahatalmitávolság,tehátazegyénekköztitársadalmiegyenlőtlenségekkezelési
módja,

– atársadalminemiszerepekfelfogása,
– abizonytalanságkerülés,avagyakétestársadalmihelyzetektolerálása,
– arövidésahosszútávúorientáció,azazajövőrőlvalógondolkodás.
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azegyéniszintűcselekvéseketcsupánáttételesenbefolyásoljákanemzetikultúra
sajátosságai, empirikus vizsgálatok eredményei ugyanakkor alátámasztották, hogy a
nemzetisajátosságkénttételezetttulajdonságoknémelyiketársadalmicsoportonként
jelentősváltozékonyságotmutat.abizonytalanságkerülésésazezzelszorosanössze-
függőalacsonykockázatvállalásegyebekmellettadöntéshozótulajdonságaitólisfügg.
anemzetikultúrasajátosságaivalmindenesetreszámolnunkkell,amikorapénzügyi
kultúrátazországokközöttiösszehasonlításbanvizsgáljuk.

a múlt század ’80-as és ’90-es éveiben több kutatás (cleek, Pearson, 1985;
kinnunen,Pulkkinen,1998;yeung,Hofferth,1998;Wolcott,Hughes,1999)apénzügyi
kultúráttársadalomdinamikaiszempontbólközelítettemeg.azalacsonypénzügyikul-
túrátésapénzügyiismeretekhiányátaválásokgyakoriságávalésamentálisbetegsé-
gek nagyobb előfordulásával vonták párhuzamba. Wolcott és Hughes (1999) még
ennélistovábbmentek.Úgyvélték,hogyapénzügyiésanyaginehézségektársadalmi
elszigeteltséghezvezetnek,mindamellettönértékelésizavarokatiskiválthatnak.

afejlettebbpénzügyikultúrávaljellemezhetőgazdaságiszereplőkáltalábankocká-
zatkerülőmagatartásttanúsítanak,tehátnagyobbvalószínűséggelkerülikelamaga-
sabbkockázattal járópénzügyidöntéseket.Másrészrőlelmondhatóazis,hogyminél
magasabbazegyénintelligenciaszintje,annálnagyobbazalaptudásviszonyításibázis-
pontja.következésképpenapénzügyikultúraszempontjábólmeghatározó ismeretek
horizontálisantágulnak,ésvertikálisanbővülnek,tehátazalapvetőpénzügyi ismere-
tekhezképestnagyobbtudásalapotképezhetnek(bárczi,Zéman,2015).

klapper,lusardiésPanos(2012)arraakövetkeztetésrejutott,hogyamagasabbszin-
tűpénzügyitudásbirtokábanaváratlangazdasági-pénzügyisokkokisjóvalkönnyebben
kezelhetők.őkmutattakráarra,hogyapénzügyiismeretekhiányábanazegyénhajlamos
azegyszerűbb,dedrágábbpénzügyiszolgáltatástválasztani,ésrészbenezértválikbizal-
matlanná a hatékonyabb pénzügyi szolgáltatásokkal szemben. érdemesmegjegyezni,
hogymígklapperésszerzőtársai(2012)apénzügyitudástakockázatkerülőmagatartás-
salhoztákpárhuzamba,lusardiésMitchell (2007)éppazellenkezőjéthangsúlyozták,
nohaaztavilággazdaságiválságkirobbanásaelőtttették.nálukamagasabbpénzügyi
kultúraattitűdjeéppenséggelazösszetettebbéskockázatosabbbefektetésihajlandóság-
banmutatkozikmeg.Makésbraspenning(2012)asokkhatásokmegtapasztalásarévén
már jóvalóvatosabbanfogalmaztak.atudásraésamegértésrehelyeztékahangsúlyt.
Szerintüknemakockázathozvalóviszonyulás,hanemazösszetettpénzügyitermékek,
illetveszolgáltatásokismereteésmegértésejelentiapénzügyikultúrát.

WiddowsonésHailwood(2007)makroszintenvégzettkutatásaapénzügyistabilitás
ésapénzügyikultúraköztikoherenciáravilágítottrá,tudniillikatársadalompénzügyikul-
túrájánakfejlődésévelpárhuzamosannövekszikazigényapénzintézetekátláthatóságá-
ra,ésfokozottangyarapodnakaberuházásiaktivitásokfinanszírozásátszolgálólakossági
megtakarítások.egyvilágbankáltalvezetettkutatáseredményeaztishangsúlyozza,hogy
alakosságpénzügyikultúrájahozzájárulapénzügyirendszerstabilitásához.

apénzügyikultúrafejlesztése

napjainkraagazdaságiésatársadalmifolyamatokújszakaszbaléptek.nyilvánvalóvá
ésmegkérdőjelezhetetlennévált,hogyazoktatásnemműködhetahagyományoskere-
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tekközött,hiszenkorunkfiataljaiszemélyiségétanegyedikipariforradalomformálja.
azújgenerációaszintelüktető,naprólnapraváltozóverseny-ésprofitorientáltkörnye-
zetbeneddigismeretlenkihívásokkalszembesül.ebbőlfakadóanamodernoktatásfő
célkitűzésévé a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás, a kommunikáció, az
együttműködésésakreativitásfejlesztésevált(Sims2014).

egyoecd-felmérés(2012)adataiarramutattakrá,hogyapiacgazdaságokszabá-
lyozószerveitöbbnyirehárominformációforrásraalapozvahatároztákmegapénzügyi
oktatásra vonatkozó stratégiai terveiket. jellemzően országos szintű felmérésekre,
fogyasztóvédelmi, illetvemásállamihatóságokadataira, valamintmáspiacgazdasá-
goktapasztalatairatámaszkodtak.azországosszintűfelmérésekbetekintéstadnaka
lakosságpénzügyimagatartásáról.azállamihatóságokadatairámutatnakakockázati
kitettségekre, míg a pénzügyi kultúra fejlesztésben úttörő szerepet felvállaló angol-
szászországoklényegesmintátszolgáltatnakapénzügyiképzéskialakításához.

aválságelőttiidőszakbanapénzügyikultúrafejlesztésévelfoglalkozókutatásokjel-
lemzően az angolszász pénzügyi rendszert működtető országokra koncentrálódott.
Habschick, britta és evers (2007) vizsgálatai alapján az efféle kezdeményezések
európában az egyesült királyságon kívül Franciaországban, németországban és
ausztriábankaptaknagyobbvisszhangot.későbbazoecd-tamúltévtizedalkonyán
kirobbant pénzügyi válság arra sarkallta, hogy létrehozza a nemzetközi Pénzügyi
képzésiHálózatát,amivelmegtetteazelsőlépéstagazdaságpolitikaidöntéshozókés
apénzügyekoktatásábanérdekeltfelekköztiegyüttműködésútján.azoecd2010-ben
négy kontinens tizennégy országában6 végzett kutatást a pénzügyi alapismeretek, a
pénzügyiattitűdökésapénzügyimagatartásterületén.anemzetköziPénzügyiképzési
HálózatáltalszervezettkutatáseredményeitatkinsonésMessy (2012)értékelték.a
magyarválaszadókapénzügyi ismeretek terénméltánelfoglalhattákadobogó felső
fokát. németország és csehország csupán a negyedik, illetve az ötödik helyezéssel
dicsekedhetett.amagyarfelnőttlakosságpénzügyiismereteinekésattitűdjénekered-
ményevalóbanátlagfelettivolt,amitacselekvésésapénzügyimagatartásmárnem
követett. ameglévő tudásazátlag feletti pénzügyi ismeretekellenérenemépültbe
semacselekvésbe,semamagatartásba.

a 2015-benmegismételt oecd-vizsgálat mintáját harminc ország7 biztosította.8 az
oecdnemzetköziPénzügyiképzésiHálózataamérésbenközreműködőországokrészt-

6 afelnőtt(18–79éves)lakosságkörébenvégzett,standardkérdőívvellebonyolítottalapku-
tatásban,amelyetazoecdmunkatársaiegységesnemzetközimódszertanalapjánvégez-
tek, a következőországok vállaltáka részvételt: albánia,brit virgin-szigetek,csehország,
dél-afrikai köztársaság, egyesült királyság, észtország, Írország, lengyelország,
németország,norvégia,Magyarország,Malajzia,Örményország,Peru.

7 a2015.évikutatásimintaakövetkezőországokkalbővült:ausztria,belgium,brazília,dél-
korea, Fehéroroszország, Franciaország, Finnország, Grúzia, Hollandia, Horvátország,
jordánia,kanada,kína,lettország,litvánia,oroszország,Portugália,Thaiföld,Törökország,
Új-Zéland.

8 azoecdnemzetköziPénzügyiképzésiHálózata2018májusábanapénzügyiműveltségés
apénzügyimagatartásújabbkutatásábakezdett.
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vevőinek pénzügyi ismeretét, magatartását és pénzügyi attitűdjeit vizsgálta. az előző
méréshezképestnemcsakakérdőívekszerkezete,hanemaponthatárokismegváltoz-
tak.atendenciáktekintetébenésamagatartásvizsgálatnálviszontazeredményekössze-
hasonlíthatók. amintát adó országok átlaga amaximálisan elérhető21pontból 13,2
pont.ennélazoecd-országokátlagasemsokkalnagyobb(13,7pont).adobogófelső
fokáraafrancialakosságállhatott14,9ponttal,denemsokkalmaradtakleafinn(14,8
pont), a norvég (14,6 pont) és a kanadai (úgyszintén 14,6 pont) háztartások sem. a
háromvisegrádiországátlageredményenemcsakazoecd-országokátlageredményétől,
hanemazösszesvizsgáltországátlageredményétőlisjócskánelmaradt.alengyellakos-
ságamaga11,6pontjávalazutolsóhelyrecsúszott,amagyarlakosságot(12,4pont)a
török(12,5pont)ésacseh(12,6pont)résztvevőkelőztékmeg.

azoecd-kutatáseredményeitmegfigyelvemegállapíthatjuk,hogyapénzügyimaga-
tartásszintjeakelet-közép-európaiországokbanáltalábanalacsonyabb,amivélhetőleg
történelmiokokravezethetővissza.Mivelaszocialistagazdaságirendszerkardinálisattri-
bútumaaregionálisszintenjelentkezőkülönbségekenyhítéseésateljesfoglalkoztatott-
ságpolitikájavolt,akeletiblokkegykoriországaiamunkanélküliségésafizetésképtelen-
séggazdaságiéstársadalmiproblémáivalcsupánarendszerváltozássoránfelbukkanó
transzformációs válság alatt szembesültek. a „kapitalista berendezkedés” tagadása
mindamellettellehetetlenítetteapénzügyek iránti tudatosságkialakulását,amiminda
mainapigmeghatározzaakelet-közép-európaitársadalompénzügyimagatartását.

a pénzügyimagatartás területén az országok résztvevőinek fele érte el a kívánt
eredményt.akelet-közép-európaiországokpolgáraiátlagonalulteljesítettek.riasztó,
hogytöbbenazonosultakaz„inkábbamánakélek,holnapmajdcsakleszvalahogy”
vagy„apénzarravaló,hogyelköltsük”állításokkal.azelőzőfelméréseredményeihez
képestcsökkentazonválaszadókarányais,akikigennelválaszoltaka„mielőttvalamit
vásárolnék, alaposan megfontolom, telik-e rá” állításra. a felmérés eredményeiből
leszűrhető, hogya lakossága2010-esállapotokhoz képest kevésbéhozmegfontolt
pénzügyidöntéseket,amegkérdezettekfelénekvannakpénzügyicéljai,éscsupánmin-
dennegyedikháztartáskészítcsaládiköltségvetést.

atkinsonésMessy (2012)úgyvélik,hogya felelősségteljespénzügyimagatartás
háromelembőltevődikössze.azelsőapénzügyitervezés,amásodikapénzkezelés,a
harmadikpedigapénzügyi termékekkiválasztása.nohaamegfelelőpénzügyi tudás
szerepemegkérdőjelezhetetlen,devégsősoronmagaacselekvésameghatározó.

a világ vezető piacgazdaságaiban, illetve fejlett társadalmaiban számtalan haté-
konynál hatékonyabb oktatási programot kidolgoztak a lakosság és a kisvállalkozók
pénzügyi tudatosságának fejlesztésére és erősítésére, de – miként azt bárczi és
Zéman(2015)ismegjegyzik–mégígyishiányzikamegfelelőmódszertaniháttérbeve-
zetése és a jó gyakorlatiságmegteremtése. a képzési stratégiák kidolgozásánál jól
hasznosíthatók azok a nemzetközi kutatási tapasztalatok és eredmények (például
oecd2010,2015),melyekmegmutatjákalakosságszükségesfejlesztésiigényeit.az
első pénzügyikultúra-felmérés eredményei jó kiindulópontnak tekinthetők a képzési
programokkidolgozásában.agazdaságidöntéshozóknakésapolitikaistratégiákmeg-
alkotóinakmódjukbanállmeghatározniazadotttársadalompénzügyikultúrájánakfel-
merülőszükségleteit,ésfelkutatniazokatahiányosságokat,amelyeksegítségévelfel-
térképezhetik,melytársadalmicsoportoknakvanleginkábbszükségeasegítségre.

Gondolatok a pénzügyi kultúra társadalmi jelentőségéről 89
FóruM

Társadalom
tudom

ányiSzem
le,XX.évfolyam

2018/4,Som
orja



a módszertani kérdések bűvös halmazában azonban ritkán esik szó a nemzeti
kisebbségek pénzügyi képzésének stratégiájáról. ahány alkalommal az anyanyelvi
oktatásésnevelésfontosságárólesikszó,a17.századicsehpedagógusra,johannes
amoscomeniusraszoktunkhivatkozni,akiazoktatáskorszerűsítésétösszekapcsolta
azanyanyelvikultúraigényével.vitathatatlan,hogyapénzügyialapismeretekanyanyel-
ven történőátadása semkönnyű feladat, sminél nehezebbaz ismeretanyag, annál
inkábbodakellenefigyelniatudásátadásának,illetvemegszerzésénekfolyamatára.a
többségitársadalomnyelvénközvetítettinformációkakisebbségiközösségekbenélők
számára–részbennyelvikorlátokkövetkeztében–nehezenértelmezhetőek.azisme-
retlenpénzügyi,közgazdaságiésjogiszakkifejezésekatöbbségitársadalomdomináns
nyelvénlebonyolítottmagyarázatapedigmégjobbanelmélyítikatöbbségésanemze-
tiségikisebbségekköztilatensszakadékot.

Magyarországonazoecd-felmérésekenkívültöbbpénzügyikultúra-kutatásisnap-
világotlátott.amagyarhitelintézetifelmérésekszerintalakosságalapvetőenbizalmat-
lan a pénzintézetekkel szemben, és pénzügyi döntéseit nem alapozza meg kellő
tapasztalat(Szalay2013).azÁllamiSzámvevőszékáltalvégzettkutatásmegállapítot-
ta,hogyafelsőoktatásbantanulófiatalokvalósésvéltpénzügyitudásaközöttlényeges
különbségvan,valaminthogyahallgatókpénzügyiismereteitelsősorbanazélethelyzet
és a tapasztalatok határozzák meg (béres és szerzőtársai, 2013). az emberi
erőforrásokMinisztériumaésazegykorinemzetgazdaságiMinisztérium2015márciu-
sábanfeltérképezteazáltalánosésközépiskolákbanfolyópénzügyiismeretekoktatási
gyakorlatát.akérdőívetkitöltőknegyedeanemzetialaptantervszerintoktatjaaközok-
tatásbantanulóknakapénzügyiismereteket.

Szlovákiában2014-től létezikapénzügyi kultúra terjesztésével kapcsolatosnemzeti
stratégia, melynek végrehajtásáért a Szlovák köztársaság oktatási Minisztériuma és
Pénzügyminisztériumafelelős.azalap-ésközépiskolákbanapénzügyi ismereteketnem
önállótantárgykéntoktatják,hanemfőkéntamatematikaórákkereteinbelül.apénzügyek
oktatásaolyantémakörökrefókuszál,mintapénzügyifelelősség,apénzügyitervezésésa
pénzgazdálkodás,ahitelekéskötelezettségek,amegtakarításokésabefektetések,vala-
mintakockázatkezelésésabiztosítás.aszlovákstratégiaapénzügyikultúrafejlesztésé-
nek vonatkozásában elméletileg a teljes lakosságra fókuszál, a gyakorlatban azonban
nagyobbhangsúlytfektetazalapiskolásésközépiskolásfiatalokpénzügyiképzésére.

lakossági hitelforrások szerkezetemint a pénzügyi kultúramakrogaz-
daságimutatója9

MígMagyarországésakörnyezőországokadevizahitelezéssújtottagondokkalküszköd-
tek,addigSzlovákialakosságaérthetetlenülálltatörténtekelőtt.Szlovákiaugyanisazon
országokközétartozik,aholadevizahiteleknemterjedtekelsemalakosság,sempedig

9 afejezetaszerzőaPénzügyiSzemlébenmegjelentAz önálló szlovák jegybankpolitikától az
eurózóna monetáris politikájáig címűtanulmányaésA devizahitelezés nagy kézikönyvében
olvashatófejezetealapjánkészült.
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avállalkozóiszférakörében.e fiatalországpénzügyiésbankrendszerétközelmásfél
évtizedeegyfajtakonzervativizmusésfokozottelővigyázatosságjellemezi,melyekszer-
vesvelejárójaatökéletlentőkepiac,ahosszúfutamidejűfinanszírozásiforrásokhozvaló
nehézkesvagyvontatotthozzáférésésaklasszikusforrásokelőnybenrészesítésemég
anagyobbvállalatokrészérőlis.joggaltehetjükfelakérdést,vajonSzlovákialakosságát
a devizahitelek térnyerése miért nem szólította meg úgy, mint a környező országok
állampolgárait.erreazosztrákraiffeisenbanktulajdonábanlévőTatrabankelemzője
nagyonegyszerűválasztadott:Szlovákialakosaitegybizonyosfokúkonzervativizmusjel-
lemzi.jobbanragaszkodnakasajátésmárrégebben„jólbevált”forrásokhoz,éskevés-
béfordulnakaz„innovatív”megoldásokhoz.10 részbenezmagyaráztaalakosságidevi-
zahitelekdevizaadóssághozviszonyítottnemegészegyszázalékosarányát.ezenkívül
gazdasági okokat is fel kell sorakoztatnunk. az európai árfolyam-mechanizmus tagja-
kéntmár2005decemberébenérezhetővoltakorona-ésadevizahitelekközticsekély
kamatkülönbség.Svégülnemszabadelfeledkeznünkabankilikviditásbőségrőlsem.a
magánosítástkövetőenaszlovákbankoktőkeerejemegnövekedett,egyretöbbforrással
rendelkeztek, s a betétek össztőkére vetített aránya szerfelett meghaladta a hitelek
bankieszközökrevetítetthányadát.abankoktehátalakosságiéstársaságihiteligény
kielégítéséhezelegendőforrássalrendelkeztek.

aszlovákhitelpiacotazegyrekockázatosabbhitelügyletekésabankilikviditáshiány
következtébenmegmutatkozóhitelkínálat-visszaesésjellemezteamúltszázadalkonyán.
különkikellemelni,hogyazezredfordulóiga lakosságihitelekahitelportfóliócsupán
nemegész10százalékátképezték,amivitathatatlanulakilencvenesévekhitelfolyósítási
korlátozásaáltalkiváltottkamatnövekedésselésabankoklakossággalszembeniszigo-
rúbbhitelbírálatifeltételeivelmagyarázható.abankszektorszerkezetátalakításiéspriva-
tizációsfolyamataitmagábazáróidőszakothitelpiacipangásjellemezte,ebbenaperió-
dusban a banki hitelállomány alig változott, a GdP-arányos nettó hitelállomány pedig
szemlátomástapadt.ahitelpiacifelélénkülésakülfölditőkebevonásaésazeurópaiárfo-
lyam-mechanizmusbatörténőbelépésutánkövetkezettbe.ajegybankiirányadókamat-
lábakcsökkenéséreahitelkamatokismeglehetősenjólviszonyultak.ahitelállományés
-folyósításfeltűnőengyorsüteműgyarapodásávalegyreszembetűnőbbéváltalakossági
ingatlanfedezetes hitelek fokozott növekedése. bár aGdP-arányos nettó hitelállomány
emelkedése a válságot követően megállt, a lakossági ingatlanfedezetes hitelek iránti
fokozódókereslet2013-tólújbólnövekedésipályáraállt.11

alakosságipénzügyikultúrahitelforrásokonkeresztültörténőmegítélésénélnema
hitelállománynagysága,deaGdP-revetítettnettóhitelállományszázalékosmutatója
semmérvadó.ahangsúlyahitelkockázatokra,avisszafizetésiésazadósságrendezési
hajlandóságra tevődik. Szlovákia lakosságának hitelfinanszírozási kultúráját annak
fizetésikésedelemszerintiösszetételealapjánvégeztükelaSzlováknemzetibankleg-
frissebbadataialapján(1.ábra).

10 l.Úveryvcudzejmeneunásnedostanete.bankychcúchrániťklientov[nálunkdevizában
nemkapnakhitelt.abankokvédeniszeretnékügyfeleiket].Trend, 2013.12.20.

11 a lakossági hitelek 2017. év végén a hitelportfólió 58 százalékát képezték (a Szlovák
nemzetibankadatai).
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1. ábra. lakosságihitelekszerkezeteSzlovákiábankésedelemszerint2017.december
31-én

Forrás: sajátszerkesztésaSzlováknemzetibankadataialapján.

Szlovákia lakosságának hiteltörlesztési magatartása felelősségteljesnek mondható,
amitulajdonképpenaproblémamenteshitelek(eltekintveanemteljesítőkártyahitelek
14százalékosarányától) jóval95százalékfelettiarányábanmutatkozikmeg.afenti
ábraalapjánmindenkétségetkizáróankijelenthetjük,hogyazoknálahitelformáknál,
melyekhezkülönösebbfeltételeknélküljutotthozzáalakosság(példáulakártyahitel,
aszemélyihitelvagyafolyószámlahitel),avisszafizetésvalószínűségeisalacsonyabb.
a nem teljesítő kártyahitelek aránya 14 százalék, a személyi hiteleké 8 százalék, a
folyószámlahiteleképedig7,5százalék.

MagyarországhitelezésalapjánmegítéltpénzügyikultúrájátbéresésHuzdik(2012)
közvetlenülaválságutániadatokszellemébenrossznakminősítette,amitadevizahite-
leseketért–előrenemszámolt–árfolyamveszteségszámlájáraírhatunk.ekkoranem
teljesítőhitelekalakosságihitelportfóliócsaknem60százalékátképezték.adevizahi-
telek forintosításával és az adósságrendezési folyamatok felgyorsításával mára a
magyar háztartások fizetésimagatartása is szemlátomást javult. aMagyar nemzeti
bankadataialapjánalakosságihitelek84,17százalékaproblémamentesés6,85szá-
zalékakülönfigyelendő.akülön figyelendő hitelminősítésikategória.aMagyarnemzeti
bankhitelstatisztikákatfelsorakoztatótáblázataibankülönfigyelendőazakövetelés,
melynélatörlesztésikésedelemnemhaladjamega30napot.

afentiektükrébenelmondható,hogySzlovákialakosságánakfizetésifegyelmevala-
mivelszigorúbb,mintamagyarországilakosságé.Magyarországonaproblémamentes
hitelek a külön figyelendő hitelekkel együtt a lakossági hitelportfólió 91 százalékát
képezik,mígSzlovákiábanaproblémamenteshitelek(akülönfigyelendőbankikövete-
lések nélkül) lakossági hitelállományra vetített aránya a 96,7 százalékot is jócskán
meghaladja.
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Zárógondolatok

amikorakr.e.6.századbanakis-ázsiailüdiában,majdindiábanéskínábanmeg-
jelentekazelsőpénzérmék,mégsenkisemgondoltarra,hogyapénzaharmadikévez-
redelejéreilyenóriásikarriertfutbe.apénzazéletvalamennyiterületénmeghatározó
szerepetjátszik,ráadásulapénznek„ügyei”isvannak,melyeketkellőtudatossággal
éshozzáértésselkellkezelni.

apénzügyiválságkirobbanásávalelindítottsokkfolyamatokindokolttátettéknem-
csakagazdaságpolitikaiparadigmaváltást,hanemapénzügyikultúraterjesztésének
szükségét is. a pénzügyi kultúra terjesztésének fontosságára a múlt évtized végén
kibontakozottgazdaságirecesszióhívtafelafigyelmet.aháztartásokpénzügyiismere-
teinekhiányaésazebbőlfakadófelelőtlenségekomolynemzetgazdaságikockázatot
hordoz,ezértagazdaságidöntéshozókapénzügyikultúráramamáregy,azéletveze-
téshezésamindennapiéletfeladatokellátásáhoznélkülözhetetlenkészségkénttekin-
tenek.
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lÁSZló naGy
THouGHTS on THe Social SiGniFicance oF Financial culTure

Thefinancialsector,alongsidewith itsrealeconomyservicerole,hasgradually
created its own independent world. More and more complicated and risky
financialproductswerecreateddaybyday,thedevelopmentofwhich,exceptfor
professionals, the rest of society has failed to keep pace with. The lack of
sufficientfinancialknowledgemadethepopulationvulnerableandeconomically
dependent. The importance of financial education and financial culture, the
socialshapingroleofwhichisnowunquestionable,hasbeenhighlightedinthe
contextoffinancialshockprocessestakingplaceattheendofthepastdecade.
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baka l.PaTrik

Gőzbetyárok
amagyarsteampunkszubkultúranyomában

PaTrik baka l.
Steampunks–intheWakeoftheHungarianSteampunkSubculture

keywords: subculture research, steampunk, anachronism, alternative personality (steamsona), diy, do-it-
yourself,craftsmanship,shortinterviews

„A fogaskerék legyen veled!”
(Tóthemese)

„[asteampunkaz,a]mikor a goth-ok felfedezik a barna színt.”
(ismeretleneredetűmeghatározás)

aszubkultúrákról

Mindannyiunkatszubkultúráksokagásaveszkörül,méghaeztsokszornemtudatosít-
jukis.kétségtelenpersze,hogyakadnakköztükjóvalelterjedtebbfajták,ésnagyonrit-
kák is–mely arányokállamonként és régiónkéntnagyban változhatnak–, s bizony
mégaszakirodalmatszemlélvesemteljesenegyértelmű,hogypontosanholisszüksé-
gesmeghúznunkaszubkultúramintfogalomésjelenséghatárait.

ahogyaztremekszintézistanulmányánaknyitányábankacsukZoltánismegjegyzi:

magátafogalmatszámosértelembenhasználták,illetvehasználják(részkultúra,aláren-
deltkultúra,speciáliscsoportokkultúrájastb.),illetveezzelösszefüggésbenigenkülön-
bözőcsoportokattekintettekéstekintenekakülönbözőelméletalkotókszubkultúrának
(minden elképzelhető alcsoport, fogyasztási csoportok, etnikai kisebbségek, szexuális
kisebbségek,foglalkozásicsoportok,különlegeshelyzetbenlevőkcsoportjainakkultúráit
stb.).Másrésztnagyonsokalternatív fogalomvanhasználatbanazoknaka társadalmi
jelenségeknekéscsoportoknakamegnevezésére,amelyekreaszubkultúrakifejezéstis
alkalmaztákmár, illetve jelenleg is alkalmazzák (pl. hobbi, csoportkultúra, ifjúsági kul-
túra,rajongóikultúra,miliő,életstíluscsoport,színtér,neo-törzsstb.).

(kacsuk2005,91.p.)

ilyen széles körű szubkultúra-horizontból szemlélődnek a jakab albert Zsolt és keszeg
vilmosszerkesztetteCsoportok és kultúrák – Tanulmányok szubkultúrákról (jakab–keszeg
2007)címűkötetdolgozataiis,defontosmegjegyeznünk,hogyahazaiszubkultúra-kutatás
jelentősrészeadevianciafelőlközelítimegakérdéskört(vö.rácz1998;Piczil2002).

azalábbiakbanmiahhozaszubkultúra-szemlélethezigazodunk,amitaSzapuMagda
által szerkesztett Ifjúsági „szubkultúrák” Magyarországon és Erdélyben (Szapu 2004)
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címűkötetesettanulmányainakszerzőiiskövetnek,aszubkultúrákatmindenekelőttaktu-
álisművészeti/kulturálisvonatkozásokmenténhatározvameg(Szapu2004,15–17.p.).
jelenszövegberkeinbelülígykívánunkrendetvágniaszubkultúrafogalmáravonatkozó,
kacsukZoltánáltalisjelzett,túlontúlkiterjedtértelmezésiésvonatkozásikeretben.

aszubkultúra(esetünkben)tehátolyanegyénekcsoportjátjelöli,akikelkötelezett
rajongóivalamely(pop)kulturálisjelenségnek,sezenirányultságukatjólazonosítható
jeleksegítségévelatársadalomtöbbitagjávalistudatnikívánják.arajongástárgyaaz
esetektöbbségébenvalamelyzeneiirányzat,delehetegytágabbanértett(képző)mű-
vészeti ág is, vagy több, különbözőművészeti és mediális forma egybefonódása. a
szub-előtageredendőenaztvolthivatottkifejezni,hogyazadottirányzatnemakultúra
klasszikusnakmondhatófősodrábatartozik–másként:nemmainstreamjelenség–,
hanemannakegysajátosalirányzata,amelynekkedvelőinematársadalomtöbbségét
teszikki.eztavonatkozástazonbanmáraárnyalnikell.

azelköteleződéstjelölőszimbólumokegyszerreidéznekelőkét,egymássalellenté-
tesnekistételezhetőhatást,hiszamígáltalukazonnalbensőbb,közösségiviszonyléte-
sül az egymást akár nem ismerő, ám ugyanazon szubkultúrához tartozó egyének
között,addigacsoportonkívülállóktólrögtönéshatványozottaneliskülönítikviselő-
jüket.azemlegetettjelektöbbnyirearuházatésakiegészítőkáltaljutnakkifejezésre,
demegmutatkozhatnakatestenis,példáultetoválásokformájában,snéhányszubkul-
túraesetébenahajviseletisigencsakárulkodólehet.

utóbbirajópéldaapunkszubkultúra,melyetatüskés,tarajszerű,színesfrizurajel-
lemez,afémveretes,feketeszínűbőr,esetlegfarmerviselettelésvasorrú,színesvagy
feketebakanccsalkiegészülve(lovas1994).deilyenarasztafarimozgalomis,amely
egyfelőlvallás(barrett1997),tájainkonazonban,kissélágyabbszínezetetöltveinkább
csakareggaezenekedvelőinekcsoportja.utóbbiakatarasztahajviseletenésazetióp
zászlót idéző,zöld-sárga-piros trikolórszíneinekruházatonvalóhangsúlyozásántúla
marihuánairántihathatósvonzalomjellemzi(veres2016).aharmadiklegismertebb-
nektalánagoth/gótszubkultúraszámít,amelyametálzenekedvelőinekaztamiszti-
kumirántelkötelezettágátjelöli,akikapunk-rockos,vasveretesviseletetkifinomult,a
tizenkilencedikszázadotidézőfűzőkre,szoknyákra,nercharisnyákraéscsipkérecseré-
lik,demindigfeketében,melytónusahajszínreésazerőssminkreiskiterjed,egyfajta
sötétvintage-tteremtvemeg.1 ennekacsoportnakajegyeitvettékátavámpírszubkul-
túratagjaiis,akikagótikus,vérszívólegendákelkötelezettjei.

Feltehetnénkakérdést,hogyafentiekfényébenszubkultúráknakszámítanak-eaz
egyes nemzetek és etnikumok népzenészei, kiknek csoportjai ugyancsakművészeti
alaponszerveződnek, ráadásul legalább fellépéseikalkalmávalahétköznapitól jócs-
káneltérő,archaikus,vidékiviseletbenmutatkoznak.anépzeneiésnéptáncosegyesü-
letekazonbanmindigegyadottnemzetkulturálishagyományainakmegőrzésérevállal-

1 részletesebbenlásd:Gál2009/2010.adolgozataszubkultúra-kutatáskülföldiéshazaitör-
ténetéhezismeghatározóinformációkkalszolgál.HathatósanemlítipéldáulPaulHodkinson
alapvetőmunkáját, az Identity, Style and Subculture-t (Hodkinson 2002), amely belülről
szemléltetiagothszubkultúralényegét–hiszenaszerzőisannaktagjavolt–,újfejezetet
nyitvaaszubkultúra-kutatástörténetében.
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koznak,minekokánakkorismainstreamművészetiágnakszámítanak,haazirántuk
való érdeklődés és társadalmi érzékenység kimutathatóan csökken is. identitáspo-
litikai dimenziójuk révénpedig eleve kiesneka szubkultúrák közül,mely utóbbiak a
nevükben szereplő, alárendelő előtag ellenére is internacionálisak, és nemnemzeti
alapon szerveződnek.rasztáknemcsak jamaicábanélnek és nem is csak feketék
lehetnek, ahogy a gótok sem csak a metálzene paradicsomának számító Skandi-
náviábanrójákazutcákat.amodern,művészeti/kulturálisszubkultúráknemhisznek
azetnikai határokban,azonművészeti irányzatokpedig, amelyekéletrehívtákőket,
mindenesetbenanemzetközipopuláriskultúrarészei.némelyágazatrólmáratalánaz
iselmondható,hogykiterjedtségéveléskövetőinekszámávalmeghaladtaakanonizált,
mainstreamnekszámítónépiésklasszikus irányzatokat…együttesenpedigbiztosan.
utóbbiakrétegkultúráváválásasapopuláriselőtérbekerüléserévénóhatatlanullevon-
hatjukakonzekvenciát,hogyapopkultúralettazújmainstream,amelyperszedecent-
ralizált,éstöbb,párhuzamosanegymásmellett létező,egymássalösszefonódószub-
kultúraszövedéke.Művészeti/kulturálisdimenzióbanaterminusvéleményünkszerint
legbátrabbanilyenértelembenhasználható,hogybáralárendeltje,részhalmazavala-
minek,deaznemaklasszikus,hanemazannakhelyébelépőpopuláriskultúra.

ezadolgozatarravállalkozik,hogyebbőlapozícióbólszemlélődvemutassabea
magyarsteampunkszubkultúrát–agőzbetyárokat,hatetszik–,egyolyanjelenségről
tudósítva,amimeglehet,kicsi,demégisigenszínesékeahazaikulturális/szubkultu-
rálistérképnek.

Felvezetőgondolatainkatkövetőenmunkánkháromnagyobbegységretagolódik.az
elsőagőzvandál-jelenségmindenmegnyilvánulásiformájátfeldolgoznikívánókötet,a
The Steampunk Bible (vanderMeer–chambers2011)2 gőzbetyárszubkultúrávalfoglal-
kozófejezetérefókuszál,ésannakmegállapításaitintegrálja.amásodikszakaszezek
felől nyit horizontot a szubkultúrahazai vetületének tevékenységi körére,mindenek-
előttamagyarsteampunkokhozfűződőonlinefórumokonfellelhetőinformációkalap-
ján.befejezésülháromrövidkeinterjútközlünk,atársaságillusztrisalakjaitkérdezve
mindenekelőttarról,hogymitisjelentaszámukrasteampunknaklenni.azegyesalfe-
jezetekbenegyébhazai,gőzbetyárvonatkozásúérdekességekreiskitérünkmajd.

1.asteampunkszubkultúra

agőzvandál-jelenségidehazasemismeretlen,hiszenaműfajbanszületettangolszász
irodalmiés filmesalkotások legsikeresebbdarabjait rendremagyarítják, sőt a Főnix
könyvműhelyisnagyszámbanadkiazsánerbetartozó,magyarszerzőkáltaljegyzett

2 akötetrőlírtmagyarnyelvűonlinerecenzió(csörgő2011)szerzője,csörgőnorbertmagáról
a steampunkról is fontos megállapításokat tesz, hisz mint írja: „viszonylag kevés műfaj
mondhatjaelmagáról,hogyirodalmialkotásoktólindulvavégülodáigterebélyesedett,hogy
akáradivatvilágábaisbemerészkedjen.”azirányzatsikerétabbanlátja,hogyannak„bizarr,
olykor zavaróan idejétmúlt külcsín[e] mögött rejtőzik a viktoriánus éra minden zamata,
amelyegyszerreidegenésroppantismerős”.
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regényeket.aszakkritikamindazonáltalkomolyhiányokkalküzd,atémakapcsánpedig
jobbára csak internetes cikkeket találni. angolszász fronton azonban két folyóirat is
rendszeresenfoglalkozikasteampunkkal,azegyikaSteamPunk Magazine,3 amásik
pedigazonlineNeo-Victorian Studies,4 alegfontosabbteljesítményt/monográfiátazon-
bankétségkívüljeffvanderMeerésS.j.chambersjegyzik,The Steampunk Bible cím-
mel.akötetenbelülakiterjedtcíműHair Stays, Goggles, Corsets, Clockwork Guitars
and Imaginary Airships. Fashion, Accessories, Music, and the Steampunk Subculture
(vanderMeer–chambers2011,130–175.p.) fejezetszolgáltatjaalegfontosabbinfor-
mációkattémánkhoz.

aszerzőkebbenaszakaszbanaztállítják,hogyaviktoriánusératechnológiájának
futurista felpörgetésében és a kor társadalmi viszonyainak fellazításában érdekelt
steampunkirodalomtólaszubkultúralétrejöttéhezvezetőlegfontosabblépéstadivat
általsikerültmegtenni,5 az1990-esévekvégén.aviktoriánuséraöltözködésétmegele-
venítőruhakölteményeitkitStølen,egynewyorkbandizájn-ésdivattervezést tanuló
diáknevezteelőszörsteampunkstílusúaknak.ak.W.jeteráltal1980-banspekulatív
fikciósirányzatkénthasználtkifejezésígynyertújabbértelmet.MűvésztársaivalStølen
meglovagoltaanagyvárosiésonlineközösségkülönösségirántiérzékenységét–segy-
szersmindaverne-ésWells-hagyományt–,munkáikatazonbannempusztánkifutókra,
hanemmindennapiviseletreistervezték.alátványsazelegancia,esetenkéntatúlzás,
atúldíszítésésagiccsiskülönösenfontosakvoltakaszámukra–ellentétbenaszimp-
lapunkokkal–,sőkvontákbeadiy,azaza„csináldmagad”elemetis,amiszubkultú-
ra-fronton ugyancsak újdonságnak számított. a steampunkokat máig jellemzi, hogy
magukkészítikésteszikanakronisztikussáviseletükalkotóelemeit,borítjákbebarna
bőrrel, rezes és óarany tónussal, festékkel, fogaskerekek garmadájával frakkjaikat,
cilindereiket,szoknyáikatésgázmaszkjaikat.Smindezatechnikaieszközeikreisérvé-
nyes,elvégreagőzvandálzsánernemkívánmegválninapjainkszerkezeteitől,hanem
sajátos időkeverése révén lehetővé teszi, hogy ama technológiája, azazmonitorok,
mobiltelefonok, digitális adathordozók jelenjenek meg a megidézni/megteremteni
kívántközegben.Sőt,szívesenbevonjaakárajövőképzeletbelisugárvetőitis,azegye-
dülikikötésecsakaz,hogylátszólagmindenrőlatizenkilencedikszázadtónusaverőd-
jönvissza…éssemmiképpseaműanyagé.lőrinczyjudittalszólva:

3 aSteamPunkMagazineonlinefórumátlásd:http://www.steampunkmagazine.com/.alap
digitálisvariánsaiegytőlegyigletölthetőka„download”fejlécalatt.

4 aneo-victorianStudiesfőoldalaakövetkezőlinkenérhetőel:http://www.neovictorianstu-
dies.com/

5 asteampunkdivatjávalmárolyannevesfórumokisacímlapjukonfoglalkoztak,mintaThe
newyorkTimes–acikket lásd:laFerla2008=http://www.nytimes.com/2008/05/08/
fashion/08Punk.html?_r=0–,amagyaronlinefórumokpedig2013–2014-benszentelték
neki a legnagyobb figyelmet, hiszen az ibM a 2014-es év potenciális divathullámát látta
benne.egy-kétcikkebbenavonatkozásban:origo2013=http://www.origo.hu/techbazis/
20130203-az-ibm-szerint-2014re-vilaguralomra-jut-a-steampunk.html; nyugat.hu 2014 =
http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/85284_ezt_fogod_hordani_jovore_hodit_a_gozpunk.
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olyanmozgalom,amelyikaztvallja,mindengépezetetfelkellszabadítaniapusztafunk-
cionalitásalól,éstervezzékőketazálmokésvágyakszerint[!]
[…]
aképzőművészetisteampunkszembeötlő,ésadekadencia,azornamentikahasználata,
szecesszióséseklektikusjellegzetességek,rokokóésarchaizálásjellemzi.Hódítazipar-
művészetbenésatárgykultúrában,ésbárnemigenkészülnekvalóban gőzmeghajtású
„kütyük”,azalkotókegyszerűbbutatválasztanak:azelektromoskészülékeketkülsősé-
geiben„steampunkosítják”.

(lőrinczy2011)

azelrejtettbelső,amechanikaititoktehátkülönösebbennemszámít.egyszerűencsak
tűnjönúgy…külsőlegtűnjönúgy,mintha azadotttárgybeleilleneakorba.bariMáriusz
asteampunkbarkácsművészekkapcsánjegyzimeg,hogy:

különös, ellentmondásos hagyománytisztelet bújik meg e mesterekben: számukra a
fogaskerekek,asárgaréz,abőrvagyacsiszolt faszereteteegyfajta lázadásamaikor
tömegtermékeiellen,amelyekgyártásukpillanatábanmárelavultakésamelyeketmúze-
umokbansemigenlátnimajdviszont.

(bari2007)6

aSteamPunk Magazine egyikalapítója,libbybulloffszerintaszubkultúrakétcsoport-
rabontható.azelsőágacosplay-típusúrendezvényekhezkötődik,akikjobbáraazsá-
ner ikonikusabb szereplőtípusainak, léghajókapitánynak, feltalálónak vagy kalóznak
öltöznekbe,mígamásikkönnyebbenáthágjaaműfajésazérakereteit,súgysteam-
punkosítjaöltözékét,hogyazakáramindennapokbanisviselhetőlegyen.Magabulloff
istisztábanvanazzal,hogyagőzbetyárruházatáltalánossátételenagykihívás,hiszen
apriváttársaságokbanbeöltöző,összegyűlőtagokközülissokankivitelezhetetlennek,
drágánakésatársadalomszámáraisnehezenbefogadhatónakvélikannakminden-
naposviseletét.azirányzategyikértelmezője,evelynkrieteszerintazonbananeo-vin-
tage steampunk-stílus mindennapi(bb) elterjedése válasz lehetne technicizálódott
korunksterilöltözködésiformáira,ésegyfajta„különösenelegáns”viseletkéntkanoni-
zálódhatna.utóbbitigazolnákpéldáulazokazegyreelterjedtebbesküvőkis,amelyeket
teljesegészébensteampunkstílusbanszerveznekmeg.7

libbybulloffasteampunkdivatnégyágárólértekezikaBibliában,amelyekbárkivi-
telezésükbenisvisszatükrözikamegnevezésüket,egyfajtafokozatokkéntisértelmez-
hetőkahasználtgőzvandálelemekmennyiségénektekintetében:

6 bariállításáterősítimegegyelismert,hazaigőzbetyárművész,SztojanovPeterjr.is,mond-
ván:„asteampunknemszabad,hogy tömeggyártás legyen,eznemmanufakturális rend-
szer, csak az egyedi, kézzel készült steampunk az igazi!” (Magyar Természettudományi
Múzeum blog, 2017. = http://mttmuzeum.blog.hu/2017/08/07/steampunk_alchemy_
riport_steampunk).SztojanovPeterjr.munkáionlineismegtekinthetők,akövetkezőlinken:
http://www.steampunkalchemy.com/hu/galeria

7 etérenmárhazaipéldaishozható:nagykrisztina 2015=https://velvet.hu/randi/2015/
07/01/annamarianak_es_balazsnak_iszonyu_meno_steampunk_eskuvoje_volt/
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– Az utcai csibész (TheStreeturchin)közülükalegvagányabb.akezeket,vállakat,
esetlega lábatszabadonhagyóöltözéketvisel,amelykülönösenmeggyőzőtetoválá-
sokkalkiegészülve.alegpunkosabbtípus,használt,tépett,koptatottelemekjellemzik,
visszatükrözve,hogyviselőjükatársadalomalsóbbosztályaibólkerültki.Haegykicsit
koszosnak,lecsúszottnakhat,annálhitelesebb.

– A feltaláló (TheTinker)márelegánsabbfigura,deleginkábbmégisazőrültele-
mekjellemzőekrá,legyenszóatépetthajról,afülmögédugottceruzáról,asokzsebes
bőrkabátról,vagyalegelképesztőbb,bárhánylencsévelfelszereltszemüvegekről,ame-
lyekenátmindközelebbrőlmeglehetszemlélniakémcsövektartalmát.

– A felfedező (Theexplorer)hivatalosdefiníciójaszerintaz,akiismeretlentájaknyo-
mában jár.azöltözékösszeállításához isezameghatározása legnagyobbsegítség.
domináljanakhátaföldszínek,amagasszárúcsizmák,acsúcsossisakok,akoraipiló-
tákgoggle-szemüvegei, azenyhénkatonai, francialégiós jelleg…demegteszia cser-
késztónus is. Úgy az igazi, ha a feltűzött szoknyának vagy a felhajtott nadrágnak
köszönhetőenameleg,kötöttlábszárvédők/zoknikfelsőrészeiskilátszik.

– A műkedvelő (Theaesthete)alegtúlpörgethetőbbstílus,grófokésnemeskisasz-
szonyokviseleteez,extravagáns,bohém,„anarcho-technofetisiszta”jegyekkel.Magas
sarkúcsizmák,sétapálcák,frakkok,selyembrokátblúzok,ingekésrojtosnyakkendők,
corset-k, ragyogó ékszerek, tollas vagy csipkekesztyűk, kamáslik, a férfiak szemén
monoklik,ahölgyekkezébencigarettaszipkákjellemzik.aműkedvelőkafőúriosztály
tagjai,közvetlenszomszédságbandorianGrayjel.

az irányzat továbbélésére vonatkozóan az alkotók bizakodóak. egyrészt a csináld
magadjellegetemelikki,másrésztaválasztottéramegkérdőjelezhetetleneleganciáját
sabennerejlőlátványt,harmadrésztagőzbetyárszabadságot,amipedigkitágítjaaz
adottkorlehetőségeinekkereteitis.ezalattnempusztánarrakellgondolnunk,hogya
britjellegetszíneznilehetakorbármelynemzeténekkulturálissajátosságaival–aviet-
námiszármazásúdianaM.PhoésacherokeeindiánősökkelrendelkezőbritneyFrady-
Williamssteampunkművészekkéntéppeztteszik–,hanemarrais,hogypunkjellege
okánéppúgylevetkőziaférfiorientáltságot,ahogyatársadalmiosztályokköztiátjárás
lehetetlenségét,vagyépparasszokköztiegyenlőtlenséget is.asteampunka feszes
keretekkeljellemezhetőviktoriánuskortéppezektőlajegyeitőlszabadítjameg,steszi
egyenlőségpártivá,mindenlehetségestéren.

Mintazmárazeddigiekbőliskitűnhetett,agőzvandálságnagybankülönbözikafel-
vezetőbenbemutatottszubkultúráktól.azelsőilyeneltérésaz,hogynemzeneiirány-
zathozkötődvealakultki,igaz,máraszámosgőzvandálzenekarismeretes.angolszász
vonalonilyenpéldáulazabneyPark,azarcattack,aTheclockworkQuartetvagyéppa
rasputina, idehaza pedig a The lies of theMachine a legismertebb. a steampunk
muzsikaidőtlennekhat,denemvetimegamoderntechnológiát.olyanzene,amitalko-
tóiszerintaz1890-esévektáncházaibólsemutasítottakvolnaki,hamegnyíltakvolna
avilágésatechnikahatárai,engedvebetüremkednianapjainkbanismerthangszere-
ket,komponálásilehetőségeket,stílusokatésazegyesnemzetektradicionálisnakszá-
mítórigmusait.azenekarokatmindezentúljellemziaszínpadiasság,aperformance-ok,
agótikaésaviktoriánuskorinspiráltalátvány,ajátékosság,aspontaneitás,deasötét-
ségis,skülönösenfontosszámukraanarratíva,azazatörténetmesélés.utóbbisajá-
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tosságazértismeghatározó,mertatöbbiszubkultúrávalszembenasteampunkmin-
denekelőttaz irodalomfelől jön,8 határtalanfantáziávalszárnyaló,cselekményüketa
viktoriánuskorbanjátszató,ámannaktechnológiájáttúlpörgetőregényekrealapozva.
k.W. jeterMorlockok éjszakája, TimPowersAnubis kapui,WilliamGibsonésbruce
SterlingA gépzet,vagylegújabbanScottWesterfeldLeviatán-trilógiájamindmeghatá-
rozzákaműfajt,súgyhatnakagőzbetyárdivattervezőkre,mintazokrájuk,művükírá-
sakor.akreatívmunka,atárgyakviktoriánussáésedwardiánussátétele,abarnabőr,
azaranyésaréztónus,afogaskerekek,afejdíszek,arepülősszemüvegek,azujjatlan
kesztyűk,azsebórák,asétapálcák,ahosszúszárúcsizmákvagyacombfixeklegelké-
pesztőbbkivitelezése,formáiéskombinálása,samégTeslaáltalismegirigyelhetőszu-
perfegyverekmindhozzájárulnakastíluskiteljesedéséhez.

ésamimégmindezensajátosságokontúlisnagybanmegkülönböztetiasteampun-
kokatmásszubkultúráktagjaitól,azazalternatívszemélyiségésélettörténet,aperso-
nahelyettlétrehívott„steamsona”,amitmagyarnyelvreigennehezenültethetnénkát,
legfeljebbgőzlélekkéntvagygőzszellemkéntemlegethetnénk.acsoportmindentagja
magaalkotjamegsajátsteamsonáját,azáltalaismertgőzbetyárvilágoktólinspirálva.
a steampunk összejöveteleken – amelyek korántsemmindig cosplay rendezvények,
hanemlehetnekakárteaversenyekis–ilyenformánnemegyszerűencsakegyirányzat
rajongói gyűlnek össze, nem mindennapi emberek, de léghajókapitányok, elveszett
trónörökösök,bohémbárónők,akikazadottközösségenbelülfiktívszemélyiségükhöz,
gőzlelkükhöz igazodva viselkednek, választott nevükön szólítják meg egymást, vagy
fonjákösszeegyütt,hakell,egysosemlétezett,általukmégisélővétettvilágbanmeg-
éltkalandjaikat.9 nemmindenkiszületettírónak,srendezőkéntsemkivitelezhetibárki
azálmait,deatörténeteketmindannyianszeretjük,saszürkehétköznapokbólisoly
sokanlépnénekkiszívesen,legalábbegykisidőre,hogyvalakimáskalandoséletébe
csöppenjenekbele.Gőzszellemükrévénasteampunkoképpenneklehetőségétterem-
tikmeg.asokmindenegyébmellettezaközösségépítőerőkéntisjellemezhetősajá-
tosságkétségkívülegyedivétesziagőzvandálokatmásszubkultúrákhozképest.

2.amagyargőzbetyárközösség

aziménti fejezetbentárgyaltvonatkozásokaz internacionálisértelembenvettsteam-
punkszubkultúrasajátosságai,jellemzőivoltak,ilyenformánpedignemcsakazangol-
szászgőzvandál társaságokraérvényesek,hanemegyszersmindamagyargőzbetyá-
rokrais.

8 érdemesegypillantástvetniazirányzatirodalmidimenziójárólértekezőcikkreaGalaktika
online-on:rondaar 2014=http://galaktika.hu/a-steampunk-kronikaja/

9 azegyiklegfelkapottabbnőimagazin,aMarieclairehazaivetületeasteampunkközösségen
belüléletrehívottalternatívszemélyiségetúgyírjale,mintaminagybanhozzájárultinterjú-
alanya önkiteljesedéséhez. vö. bobak 2017 = https://marieclaire.hu/eletmod/2017/05/
26/modern-atvaltozasok-lanyok-akik-a-beoltozos-szubkulturakban-talaltak-meg-onmagu-
kat/
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Mint azt interjúalanyainktól megtudtuk, a magyar steampunkokat 2017-ig a
Hungarian Steampunk Community névenismertegyesülettömörítetteazászlajaalá,
melynekonlinefórumabárazótaisaktív,10 ténylegestársaságkéntazonbanmárnem
működik.Maa legfőbb szervezői ésnépszerűsítő tevékenységetazannakhelyében
létesültRetrofuturisztikus Kulturális Egyesület (rke)végzi,melynekmunkájárólviszont
továbbraisaHungarianSteampunkcommunityfórumántaláljukalegtöbbinformáci-
ót.Mindenneklegfőbbokafeltételezhetőenazéveksoránkialakulthagyomány,segy-
szersmind az is, hogy az rke nem működtet saját online felületet. a Hungarian
Steampunkcommunityfacebookosprofiljábaolvadtbelea2008–2013közöttműkö-
dőblog,aSt!mpank11 is,amelyazegyesületkorábbivilághálósközpontjavolt,smind-
máigegyenesátirányítástbiztosítazutódfelületre.

alapvetőenmindkétemlítettoldalugyanaztafunkciótlátta/látjael:hogytudósítson
amagyargőzbetyárközösséglegfrissebbrendezvényeiről,pályázatairól,asteampunk
szubkultúra tagjait potenciálisan érdeklőmagyar és világviszonylati újdonságokról,12
irodalmi,13 filmes,14 zeneiteljesítményekről,agőzvandáldivatlegfrappánsabbmegoldá-
sairól,skülönösenfontosa„csináldmagad”típusúötlettárakfolyamatosfrissítéseis,15
aruházat,azeszközökésakiegészítőklegszélesebbtárházáravonatkozóan,aközös-
ségelétárvaamunkafolyamatmegannyifázisát,inspirációul.

10 aFacebookonjegyzettoldalnemesegyszerűséggelatársaságnevétviseli,salegtöbbmagyar
nyelvű,steampunkkalfoglalkozóinternetesfelületvégeredménykéntehhezvezetel.aHunga-
rianSteampunkcommunityfacebook-profiljátlásd:https://www.facebook.com/sztimpank/

11 aSt!mpankblogakövetkezőlinkenérhetőel:http://sztimpank.blog.hu/
12 azindexnemisolyanrégegyúj,budapestisteampunkkocsmáról,akrak’nTownrólírt.lásd:

klág2016=https://index.hu/kultur/2016/09/19/krakn_town_kraft_sor_steampunk_rakoc-
zi_ter/.SzinteugyanekkornyitottamegkapuitaszolnokiSöráriumis.lásd:diningguide2016
=http://www.diningguide.hu/steampunk-szolnokon-megnyitott-a-sorarium/

13 kevesen tudják, de az elsőmagyar proto-steampunk regény jókai Mór nevéhez fűződik.
Szécsinoémitidézzük:„jókaimárakkor–1872–74-ben–megírtegysteampunkregényt,
amikoraműfajmégnemislétezett…ajövőszázadregényeaz1950-esévekbenjátszódik,
azuralkodótHabsburgiÁrpádnakhívják,arepülésésavillamosságamindennapokrésze,
egyichornevűcsodatalálmánypedigaműanyaguralmátvetítielőre.[…]akiamagyarság
végsődiadalárakíváncsi,hamásholnem,ebbenaregénybenmegtalálja.”(Szécsi2015=
http://halcsontosfuzo.reblog.hu/jokai-190)

14 azirányzatamagyarfilmetismegérintette–baloghleventeebbőlazaspektusból(is)hori-
zontokatnyitaKincsem címűmozira.Mintírja„akincsemegyolyannépszerű,deamagyar
filmesekáltaleddignemigenkultiváltműfajbankészült,amelyvilágszerteszámosrajongót
tudhat amagáénak: steampunk alkotás,még ha annak a lájtosabb verziója is.” (balogh
2018 = https://kronika.ro/kultura/kis-magyar-steampunk-kritika-a-kincsem-cimu-filmrol) a
KincsementúlkészülőbenvanazIrinyi című,márkeményvonalasabbsteampunkkisfilmis;
SoósTamáscikkénekcíme–Steampunk rövidfilm készül a magyar tudósról, aki szabadság-
harcos robotot akar építeni – sokmindent elárul a témáról (Soós 2017 = http://hu.ign.
com/irinyi/25539/news/steampunk-rovidfilm-keszul-a-magyar-feltalalorol-aki-szabads)

15 adeviantartképzőművészetioldalHungarianSteampunkalcsoportjaamagyargőzbetyár
művészekettoborozza,egyhelyregyűjtveazalkotásaikatis.Felületüketlásd:https://hunga-
riansteampunk.deviantart.com/
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a két felület közt első ránézésre egyszerre fedezni fel mennyiségi és jellegbeli
különbségeketis.annakellenérepéldául,hogyegyFacebookonműködtetettoldalkét-
ségkívülkevesebbenergiaráfordítássaltarthatófenn,mintegyblog,aSt!mpanknagy-
ságrendekkeltöbbinformációtközöltműködésénekcirkaötesztendejealatt,ésazok
köztamegrendezésrekerülőeseményeksemmivelnemvoltak jelennagyobbarány-
ban, mint a fentebb felsorolt témák bármelyike. ezzel szemben a Hungarian
Steampunk community aktív, facebookos oldala mindenekelőtt a retrofuturisztikus
kulturálisegyesülettársaságirendezvényeirefókuszál,sazegyébszubkulturáliskér-
déskörökkisebbarányban,inkábbcsakszínesítéskéntjelennekmegrajta.Mindezper-
szenemfeltétlenülnegatívfejlemény,hiszenablogfelületbármárnemfrissül,mind-
máigelérhető,sszámos,érvényétnemvesztettinformációvaléssegédlettelszolgála
mozgalom iránt érdeklődőknek, a Facebook oldal rendezvényorientáltságából pedig
egyfajtavitalitás,élőszubkulturálisjellegolvashatóki.

Mindemellettpedigaztismegkelljegyeznünk–éseznagybanárnyalja,vagyhaúgy
tetszik,helyreisrántjaahelyzetet–,hogyazrkeaktívfórumaablog-időszakkalellen-
tétbendecentralizáltnakszámít,hiszenatársaságikonikusabb,adivatésabarkácso-
lásiránthatványozottérdeklődéstmutatófiguráisaját,áma„központ”felőlkönnyen
elérhetőFacebook-profilokattartanakfenn,természetesensteamsonájuknevealatt.16

ezekenafelületekenazérdeklődőmegannyi,igazánfrissdiymunkafolyamatotfedez-
hetfel–sőtaközpontifórumegyiknyíltalcsoportja,aSteampunk DIY kibeszélős fórum
– hogyan csináld – mit, hol kapni stb… nevűisezzelacéllallétesült17 –,sanőiésférfi
gőzbetyár divattippekről, társasági eseményekről, jótékonysági rendezvényekről vagy
hasonlócéllal terjesztettsteampunktárgyakróléppúgytájékozódhat.Összességében
tehátaztmondhatjuk,hogyaSt!mpankblogberekesztéseutánamagyargőzbetyárok
közössége mára több, párhuzamosan létező felületen él tovább, mindenekelőtt a
Facebookközösségihálón.

16 az egyik legfontosabb az ifj. Mizsei lászló steamsonájának neve, Dr. Leslie Aromo –
Steampunk Inventor & Craftsman alattmegtalálhatóprofil,melyakövetkezőlinkenérhető
el: https://www.facebook.com/drlesliearomo/?hc_ref=arTjt9n9q90evHX1o-bovaleTou-
QZWauHlnjjGPzdsd_nmTgnlb-1Mqjyylwsgbiqou.afeltalálólegutóbbéppa2018.február
3-án megrendezett évnyitó Teapárbajról tudósított, melyet a retrofuturisztikus kulturális
egyesülettelkaröltveszervezettmeg.azeseményhelyezettjeivörösZoltán–Zackarymester
–remekbeszabottsteampunkkitüntetéseitvehettékát,melyekmásalkotásaivalegyetem-
ben a coolgear Steampunk név alatt futó profilján tekinthetők meg, ezen a linken:
https://www.facebook.com/coolgearsteampunk/.Mintaztdr.lesliearomoegybejegyzésé-
bőlmegtudjuk,azévnyitóTeapárbajlebonyolítását„MadameFlamaraHalvorsen,ateapár-
bajok nagyasszonya, a honi Stampunk közösség első-számú uzsonna Mestere” vállalta
magára.agőzbetyárközösségmegmosolyogtatóöniróniája,mindenkorihumorravalóhajla-
mamárcsakebbőlarövidkemegjegyzésbőliskiolvasható.aromokorábbana2017.június
30-án, a budapesti Showbarlangban megrendezésre került SteamFest 2017-ről éppúgy
tudósított,mintahogy többképet isközzétettaMagyarországra látogató, ikonikus izlandi
steampunkfigurával,ingimaroddsonnalvalótalálkozójáról.

17 elérhetőitt:https://www.facebook.com/groups/357565547705393/about/
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a Hungarian Steampunk community elnevezésű felületen jelen szöveg írásakor a
2018. március 16–17-edikére meghirdetett Steamcarnival programjairól olvashatunk,
melyetaFerencvárosiMűvelődésiközpontbantartanak.enneképpúgyrészétképezimajd
azakárbevettnekismondható,többfelvonásosbeöltözősshow,mintakirakodóvásár,a
teapárbaj,apiteversenyésamagyargőzbetyárírókkaltartottkerekasztal-beszélgetés.18 az
esemény kvázi ráhangolódásaként osztották meg aGőzharsona felületének novellaíró
pályázatát,amelyakultikusansteampunkfiguránakszámítónikolaTeslaéleténekésfan-
tasztikustalálmányainakújabbújra-éstovábbgondolásáraszólítjafelapennaforgatókat.19
az oldal korábban a Steampunk Halloween legjobb pillanatairól, vagy épp a 2017-es
SteamFestrőltudósított,mindigbőségeséslátványosképanyaggalkiegészülve.láthatjuk
tehát,hogyahazaigőzbetyárokműködnek,éséppenannyiraérzékenyekaművészetbár-
melyágairánt,mintnyugati,keleti,északivagyéppdélitársaikisaFöldgolyón.

demostejtsünknéhányszótamáramárlezártnakistekinthetőSt!mpankblogról
éscikkeiről.afelületakövetkezőjellemzésseléscélkitűzésselhirdette/hirdetimagát,
rögtönamárhivatkozottfőoldalon:

Specifikus gőzblog fogaskerékcsuszával töltve és krónikus időzavarral megsózva.
Mindenfélétmegosztunk,amiasteampunkszubkultúrával,tematikávalésstílussalkap-
csolatos.csatlakozzhozzánkFacebookon!HungarianSteampunkcommunity.

noharögtönajelzett„blogszünettel”találjukmagunkatszembe,ajobboldaltfutómeg-
közelítésekszerintazonban2008-igvisszamenőenbátranválogathatazérdeklődő,ha
tetszikszerzőnként,vagyazarchívumbanakárhét/cikklebontásbanis.a„Fontosnak
tartjuk”fejlécalattasteampunkszubkultúralegmarkánsabbismertetőjegyeivelfoglal-
kozócikkeksorakoznak:aSteampunk?,a„-Punkságok” elmélete vagyaGőzpunkság
viccesen,a„Top5”pedigalegolvasottabbírásokatgyűjtiegybe,példáulaHol vásárolj
steampunk cuccokat? vagyaKreatív DIY divattippek hölgyeknek címűeket.a„rovatok”
címkealattazösszesírástújraelrendezték,olyanhívószavakalárendelveőket,minta
„csináld magad”, a „divat”, az „ékszer”, a „gasztro”, a „képregény”, a „képtár”, a
„pályázat”,a„programajánló”,a„színház”,a„zene”ésmások.a„Tiküldtétek”kategó-
riajórésztahazaigőzbetyárokkreálmányaitésmasinériáittartalmazza,ezekközüla
kétutolsóMolnár Ferenc nixie órái ésDr. Leslie Aromo páros pendrive-jacikkcímalatt
lett közzétéve. az oldal kitűnő keresővel van ellátva, ésmás steampunk tematikájú
felületekre is elvezet. az utolsó megosztások közt megtaláljuk az abney Park
Steampunk Revolution, illetveamagyarkozmosz zenekargőzbetyár jellegetöltő,Az
Okosak Földje címűdalainakklipjét,azAmerikai gépfétis 1876-bólcíműírásazonban
már olyan szakmaibb témára fókuszál, mint amilyen a Philadelphiában tartott első
amerikaivilágkiállításiparivívmányainakbemutatása,belltelefonjáraéppúgykitérve,
mintcorlissgőzgépéreis,sazAzok a bosszantó steampunkok… címűagőzbetyárok

18 a Steamcarnival programtervezetét lásd: https://www.facebook.com/events/
528736774173219/

19 a Gőzharsona felhívása elérhető itt: https://www.facebook.com/gozharsona/posts/
2063514333917266
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elkötelezettség szerinti kategorizálásába is betekintést enged, szabad fordításban
közölveaustinSirkindolgozatát.

a„Fontosnaktartjuk”cikkeiköztalegmeghatározóbbkétségkívülTóthemeseMi ez
a sok „-punkság”? címetviselő,a2012-esősziHoldfénycononelhangzottelőadásának
szövegesátirata.amunkaapunkszubkultúrafelőlnyithorizontotatémára,acyberpun-
kotéppúgyazállomásiközttudva,mintagőzvandálirányzatszámáraolyanmegkerülhe-
tetlenfogalmakmagyarázatátis,amilyenazanakronizmus,azalternatívtörténelem,az
inspirációs korszak, a paleofuturizmus, a szimulákrum és a pastiche. ezek mentén,
baudrillardszimulákrum-elméleténeknégyfázisát,areálismúltidézést,azidealizáltmúlt-
idézést,apaleofuturizmusfelfedezését,átalakításátéskihasználását,majdapaleofutu-
rizmuspastiche-étalkalmazvalépcsőkként(vö.baudrillard1996)juteloda,hogybemu-
tassaazolyan-punkirányzatokat,mintastonepunk,amythpunk,aclockpunk,asteam-
punk,ateslapunk,adieselpunk,azatompunkésmások.Munkájábanmegjegyzi:

aszimulációnvégigjutvanemfeltétlenülválikvalami„-punksággá”.ahhoz,hogyvalami
beleférjenakategóriába[,]amúltidézésentúlvalamiplusznakkellteljesülnie.a„-punk-
ságok”nemazobjektívnekhittrealitástidézikfel,hanemazinspirációskorszakjövőké-
pét,tudományosfantasztikumát.

(Tóth2012)

adolgozatkétségkívülkitűnőtájékozódásipontazirányzattalfoglalkozókszámára,és
célzatostovábbírásaablogmásikkiemeltcikkének,aStílusok és korszakok: az anak-
ronista stílusirányzatok vázlatos áttekintése (Tóth2010)címűírásnak.ablogaműfaj
egyik nagymesterének, G. d. Falksennek a szavait alapul véve közelít a zsánerhez
(Postamesterxy 2010), de találni írásokat a steampunk rokon és szubzsánereiről is
(Takács2009a;2009b),amelyekbenolykönnyenelmerülhetéselveszhetabefogadó.
de ebben a szövegcsokorban szerepel aWikipédiamagyar nyelvű írása is, amely a
szakirodalmatmegfelelőenhasználvavalóban jó rálátástbiztosítasteampunk jelen-
ségre,gondoljunkarramintkortársművészetistílusra–aviktoriánuséraformáinak
romantikuséletrehívása–éstematikára–azidőbelianakronizmusazonfajtája,amely
azelképzeltjövőtematikaielemeibőlépítkezik–,vagyalternatívművészetiszubkultú-
rára,amelya legkülönfélébbművészetiágakontúlamindennapi tárgykultúrábanés
formatervezésbenisjelenvan.20

a blogról való szemezgetés befejezéséülA legrosszabb és a legjobb definíciók a
steam punkról: viccestől a nevetségesig (nowotny2013)címűcikkrevetünkmégegy
pillantást, a dolgozatunk legelejére emelt, ugyancsak innen származó, szórakoztató
meghatározásttoldvamégmegnéhánnyal.asteampunkmintirányzatésszubkultúra
eszerintleírhatóúgyis,mint:

–„viktoriánussci-fi”
–„Sci-fiazipariforradalomról”
–„Hipszterekaz1890-esévekből”

20 aWikipédiaSteampunk szócikkétlásd:https://hu.wikipedia.org/wiki/Steampunk.
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–„Meninbrown”
–„amita21.századiemberekgondolnakarról,hogyaviktoriánusemberekgondoltak
arról,hogymilyenlehetmajda21-ikszázad.”
–„Fogoda jövőt,megfogodamúltat,aztáncsinálszbelőlükvalamit,amiegyikresem
hasonlít.”
–„egynemhivatalosverseny,hogyabarnalehetőlegtöbbárnyalatátviseld–egyszerre!”

(nowotny2013)

Tóth emese Gőzbetyárok Budapesten (Tóth 2011a) című, az SFmag-on megjelent
remekírásatestközelből,egyhazaigőzbetyárszeménátengedbepillantástaszubkul-
túraéletébe,olyanmegközelítésistratégiátkövetvetehát,mintamilyetPaulHodkinson
működtetettagothjelenséggelszemben.acikkbőlazaköveteztetésvonhatóle,hogy
amindennapijárókelőapunkok,gótok,rasztákcsoportjaitlátvamárnemigazánlepő-
dik meg, de a frakk, a cilinder, a turnűr és a monokli még a Sacura conon és a
vasúttörténeti Parkban is látványosságszámba megy, nemhogy a Szigeten,21 a
Mcdonald’sbanvagyabkv-n–kérdéspersze,hogymiameglepőbb,afityegőzsebóra,
vagyinkábbacsattanókézcsókok?Szósincsróla,hogyaMagyarGőzbetyárközösség
tagjainelennénektisztábansajátkülöncségükkel,demintmondják,akiegyszerráérez
azanakronistadolgokízére,annakmárnincsvisszaút.azegyikalapító,naftoliGyörgy
akövetkezőképpfogalmazzamegasteampunkéletérzést:

Merj!,ésezmindenrevonatkozik,merjőrült lenni,merjkitűnni,merjújítani,kipróbálni
magaddolgokban,amiketmégnemcsináltál,merthavalakiúgyvannegatívnézőponttal
bármiről,hogyaztmégnempróbálta,azeléghiteltelenülnézki.

(Tóth2011a)

ahazaisteampunkokabeöltözősrendezvényekrealapoznak,gőzbetyárfelszerelései-
ketpedignemamindennapokban,hanemcsakkitüntetetttársaságialkalmakkorvise-
lik,amelyekígyegyszersmindünnepnapoknakisszámítanak.

Tóthemesea szubkultúra létrejöttét aSt!mpankblog indulásával köti egybe, de
megjegyzi,stíluskéntéstematikakéntmárMagyarországonisrégebbótalétezett.aleg-
többanakronistaa2011-escikkszerintbudapestenél,és főként irodalmiestekben
meg utcai szereplésekben gondolkodik – mint azt a retrofuturisztikus kulturális
egyesületnapjainkbelirendezvényeinélláthattuk,ezalistamárakibővült–,detalálni
gőzbetyárokatSzolnokonésGyőrbenis.utóbbiakakkortájtcsillagattilarendezőkörül
szerveződtek,svele forgattakésmutattakbeszínházielőadásokat.22 nohaTóthúgy
vélte,asteampunkútjaidehazaisaszínházfelévezetmajd,aszubkultúramáigsem
alakultátdarkcabarettársulattá.

21 a hazai gőzvandálokmár több alkalommal is szerepeltek a Sziget Fesztiválon. legutóbb
2016-ban – vö. Sztojanov 1916 [2016] = http://www.steampunkalchemy.com/hu/
press/hun-steampunk-a-szigeten–,korábbanpedig2010-ben–ScriptumMetallum2010=
https://www.prae.hu/index.php?route=article%2Farticle&aid=2903.

22 acsillagattilaáltalrendezettAz őrzők – posztapokaliptikus dark fantasy címűalkotásróla
következőcikkbenolvashat,segyszersmindtekinthetiismegaztazérdeklődő:Tóth2011b
=http://sztimpank.blog.hu/2011/11/24/te_milyen_steampunk_karakter_lennel
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acikkírómindezekutánmeghatározóhazaiéskülföldisteampunkalkotásokra is
kitér,számáraisfontosleszazonbana„csináldmagad”jelleghangsúlyozása.balogh
balázsra hivatkozva nagy szerepet tulajdonít az újrahasznosított tárgyakon található
rozsdának is.akorróziószerinte továbbhangsúlyozzaarégikor jelentőségét,ésegy-
szersmindagiccsesséválást iselkerüli.ezterősítimeg ifj.Mizseilászló–aliasdr.
lesliearomo–írásaisahulladékcsökkentők,azazaHumuszSzövetségonlinefóru-
mán, aki a steampunk irányzat kitűnőbemutatásamellett leírja, gőzbetyár barkács-
mesterkéntmindenekelőtthaszonfémtelepeken,bolhapiacokonszerzibealapanyaga-
it,smásokrégről fennmaradt,kiselejtezett tárgyait iselőszeretettelhasznosítjaújra.
innennézve pedig a gőzvandálok,mindenneo-viktoriánus, „pöfögő” jegyük ellenére
egyszersmindzöldeknekistekinthetők(Mizsei2013).Tóthemeseszavaivalösszegez-
vetehát:

egysteampunkkütyüakkorokoz„aha”-élményt,habennevanaházilagbarkácsoltjelleg,
ami lelketadakütyüknek, tárgyaknak,amimiattolyan,minthaanagyipadlásáról jött
volna.azidőtsoseszabadfeledni,skihagyniajátékból.Tudnunkkell,miaz,amilejárt,
defelleheteleveníteni,miaz,amiötvözhetőamávalvagyegyelképzeltjövővel.
[…]
ironikusanszólvanekünknemszükségesidőgép,hogyidőbenutazzunk.azthiszem,ez
alegszebbamaiidőszemléletben,megengedi,hogyamúltegyenrangúrészévéválhas-
sonajövőnknek.

(Tóth2011a)

3.Gőzlélek-vadászat,avagyhárominterjúháromgőzbetyárral

kutatómunkánk során felkerestük a retrofuturisztikus kulturális egyesület három
illusztrisalakját,hogyakülső,elemzőhorizontotelhagyvaazélőszubkultúrárólistudó-
síthassunk,elvégrecsakannakmeg-ésátélői,agőzbetyároktudjákigazán,gőztpöfö-
gőszívvelelmondani,hogymitisjelentvalójábansteampunknaklenni.azittkövetkező
háromrövidkeinterjú,úgyhisszük,kellőenkiélesítimajdaztaképet,amitazevidens
distanciábólvizsgáltjelenségrőlmimagunkkészítettünk.aválaszokatértelemszerűen
nemlátjukelkommentárokkal,csakakérdésekértfelelünk.interjúinkkalolyangőzbe-
tyárokatkerestünkfel,akiknekanevetanulmányunkkorábbiszakaszibanisfel-felme-
rült,sakiknemcsaktagjai,hanemegyszersmindalakítóiisahazaisteampunkközös-
ségnek.Mintláthatólesz,anekikfeltettöt-ötkérdésből/kérdéspárból/kérdéscsoport-
bólazelsőkettőmindigazonos,amaradékháromazonbaneltérő,hogyezáltalismind
kiterjedtebblegyenazanagytotál,amiamagyargőzbetyárokjelenérőltudósít.

3.1.ifj.Mizseilászló(dr.lesliearomo)

Hogyan határozná meg a steampunk életérzést? Mit jelent önnek gőzbetyárnak lenni?
–Szerintemezmindenkinekegy,asajátfejébenléteződolog,ésmintolyan,min-

denkiszámáramástjelent,mindenkimásképphatároznámeg.azén„Steampunkélet-
érzésem”egyfajtavonzalom,egyolyansohasemvoltélethelyzethez,amimégbekövet-
kezhetegyesetlegescivilizációsösszeomlásután.azén„Steampunkom”egyposzt-
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apokaliptikusvilág,aholazösszeomlásutánmársikerültelérniatechnikaicivilizáció
egymagasabbszintjére.azebbőlfakadóörömésbizakodás,egyújlehetőség,egyúj
jövővelkapcsolatban,ezadjamegazalapot.ebbenavilágbanarégiértékekújrafel-
értékelődnek,aszemélyesség,azegyediség,akézművesség,atudásésazesztétika.
egyilyenvilágbanszívesenélnék.Minden,amitkészítek,egyilyenképzeltvilágrészét
képezi. ezeket a tárgyakat megtervezni, létrehozni, már maga egyfajta Steampunk
„életérzés”,mivelezzelazáltalamelképzeltSteampunkvilágrészévéválok.

Gőzbetyárnak lenni nekem elsősorban önmegvalósítást, másodsorban egyfajta
kirándulástjelentegyalternatívvalóságba.

Mit kell tudni az alteregójáról – steamsonájáról –, Dr. Leslie Aromoról? Mi a története?
–dr.lesliearomoegy„reneszánszember”.elsősorbanfeltaláló,kézművesésfegy-

vermester,detöbbtudományágbanisjeleskedik.Tagjaésegyiklegfelsőbbvezetőjeegy
amperitaSzövetségnevű titkos társaságnak,melya tudományés technológiaegész
világ számára hasznos vívmányait szeretné elterjeszteni. ennek legfőbb ellenlábasa
egyfélvallásosneoludditaszekta,melyaközpontihatalommalkaröltveezentörekvé-
sekellenlépfel.Állításukszerintatudományésatechnológiaokoztaanagykáoszt,
amitolynehezenélttúlazemberiség,ezértazttiltani,vagylegalábbiskorlátoznikell.
ebbenajátszmábandr.aromoegyfajtadiplomataéskémisegyszemélyben.

dr. aromo átvitt értelemben egy „őskövület”. nem ebből a világból származik,
hanemanagykáoszelőttiből.denemárulnékeltöbbrészletet,mivelszándékomban
állegyvagytöbbnovellátírniróla,legyenmeglepetés!j

Ön a hazai steampunk (egyik) lelke, főszervezője. Milyen terheket ró ez magára? És mik
a tervei?

–igazánmegtisztelőafeltételezés,deerőstúlzásnakgondolom,hogyilyenfontos
szerepemlenneahoniszubkultúrában…bárszívesenvennékrésztbenneaktívabban,
sajnosvannakkötelezettségeim,amelyeknekmegkellfelelnem,ígynemtudokannyi
időtésenergiátfordítanirá,amennyitszeretnék.egyelőreéppelég,hogyasajátomon
kívülmégháromSteampunktematikájúFb[Facebook]csoportadminisztrátora-mode-
rátora vagyok. Sajnos a retrofuturisztikus kulturális egyesületre már nem nagyon
maradidőm.PedigszívesensegítenékSteampunkrendezvényekszervezésében,lebo-
nyolításában.

azt nem nevezném tehernek, hogy rendszeresen keresnek meg, hogy Steam-
punkkalkapcsolatostanácsokatadjak,demáregyakkoramunkát,mintpéldáulami-
lyenakrak’nTownSteampunk„szaktanácsadósága”ésgyakorlatimunkáijelentettek,
márnemvállalnékbeszívesen.Perszebiztos lenneolyanajánlat,amitnem tudnék
visszautasítani,decsakúgyvállalnám,havégigélvezhetnémazegészfolyamatot,sígy
nemlennemegterhelő…

Terveimköztszerepel,hogybefejezemaztarengetegprojektet,amitazeddigiévek
alattelkezdtem.ezeklényegébenmindtárgyak,eszközök,amikarravárnak,hogyelké-
szüljenek.Szeretnékújabbakatiselindítani,nagyonsoktervemvan,amiketvégremeg
szeretnékvalósítani.ÁlmaimbanegysajátSteampunkkávézószerepel,amitmagam-
nakrendezekbe,aholmásnemszólhatbele,mimilyenlegyen.azévnyitóTeapárbaj
után szeretném az évzáró Teapárbajt ismegszerveznimajd december elején,majd
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továbbvinniezeketakövetkezőévekbenis.SzeretnéktöbbSteampunkrendezvényen
is„standolni”éstermészetesenfotózniis.Havanráigény…

Barkácsmesterként mi a legfontosabb szempont az anakronisztikus tárgyak készítésé-
nél?

–azújrahasznosításésazanyagválasztás.Tárgyaimhozamennyiben lehetséges,
leginkábbrégi,használtalkatrészeket,alapanyagokathasználok.eznemcsakkörnye-
zettudatosmegfontolásokbólfontos,hanemazértis,mertarégialkatrészek,tárgyak
sokat segítenek az elérni szándékozott formavilág, látvány megteremtésében. nem
utolsósorbanezatartósságalapjais–énnemeldobhatótárgyakatgyártok.anyagvá-
lasztástekintetében„keményvonalaskonzervatív”vagyok.leginkábbaviktóriakorá-
baniselérhetőanyagokathasználok,mintpéldáulfát,sárga-ésvörösrezet,bőrt,üve-
get, porcelánt,bakelitet.ezekkinézetea legtöbbszörmármagában is korhűérzetet
kelt.Számomranagyonfontosarészletgazdagság,melymármagaisegyfajtadíszítés.
a Steampunk irányzatra amúgy is jellemző az akár a funkcionalitás kárára ismenő
díszítettség.

Tart fenn kapcsolatot külföldi steampunk mesterekkel is? Hogyan segítik egymás mun-
káját?

– Szeretemnyomonkövetnimásmesterekmunkásságát,akárbelföldiekről,akár
külhoniakróllegyenisszó.nagykedvencempl.Tonycochran,artdonovan,lumièrede
l’atelierésFranklinvanseizenberg.azutóbbivalnéhalevelezünk,desajnosnemelég
jó az angolom, hogy komolyabb eszmecserét folytassunk, viszont ő is tagja a
SteampunkGunclubFboldalnak,ahola„kollégák”jórészemegfordul.

3.2.Farkasjudit(MadameFlamaraHalvorsen)

Hogyan határozná meg a steampunk életérzést? Mit jelent önnek gőzbetyárnak lenni?
–SzámomraaSteampunklényegehárompillérreépül.azalkotás,aközösségésa

régiértékek.egyfajtaellenállásamodern,minimalista,tömeggyártotttársadalommal
szemben.aSteampunkraépülvelétrejöttegyolyanközösség,amelyarraösztönziaz
embereket,hogyújdolgokattanuljanakésalkossanaksajátmaguk,vagymásokszá-
mára.ezekazegyedileg,sajátkezűleglétrehozottdolgokpedigértéket,aközösségben
elismerésthordoznak.Perszenemlehetmindenkiügyesmindenben,éseznemiselvá-
rás.atársaságakkorisszívesenlátbárkit,haőcsaklélekbenkedveliaSteampunkot.

Mit kell tudni az alteregójáról – steamsonájáról –, Madame Flamara Halvorsenről? Mi
a története?

–azalteregóm,MadameFlamaraHalvorsenegyújgazdagözvegy.[azinterjúalany
ittbelsőhorizontravált:]nemnemesiszármazású,dejómódúcsaládbólszármazom,
férjemetaháborúbanvesztettemel.agyászévemalattarraamegállapításrajutottam,
hogyazéletrövid,ígyhátrahagytammindent,ésavagyonomatarrahasználtam,hogy
hátralévőidőmbenizgalmas,kalandokkalteliéletetéljek.azátállásnemmentzökke-
nőmentesen,desokatsegítettaFlyingkrakenlegénysége,akikheznavigátorkéntcsat-
lakoztam.
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A viktoriánus kor markánsan férfiközpontú volt. Milyen a steampunk?
– akoraiviktoriánuskorvalóbanelégszignifikánsanelkülönítetteaférfi-ésnőisze-

repeketatársadalomban,olymértékben,hogygyújtószikrájalettafeminizmusésnői
egyenjogúságkezdetének,asuffragette[szüfrazsett]mozgalommal.abbanazidőben
is,haegynőelégambiciózusvolt,elérhetettbármit,amitszeretettvolna.viktória,a
királynőerősvezetőként remekpéldaképevoltakorasszonyainak,éssokkiválónő
emelkedettki.Pl.:Florencenightingale,MaryShelley,Mariecurie,adalovelace.Sokat
köszönhetünkebbőlaszempontbólaviktoriánuskornak.

ami a Steampunkot illeti,mikor a 2000-es évek közepén elkezdett beszivárogni
Magyarországra,anemekarányaerősenanőioldalfeléhúzott.később,mikorkezdett
egyreismertebbé,ésjobbanmegértettéválni,hogyezegyszubkultúra,ésnemdivat-
hóbort, ez az arány szép lassan kiegyenlítődött, és véleményem szerint jelenleg is
körülbelülegyenlőaférfiakésnőkarányaaSteampunkközösségben,ésezazaránya
közösségiszerepvállalásukbanisfennáll.

A magyar gőzbetyár közösségen belül milyen a nemek aránya? Kik viszik a prímet? Van
esetleg listájuk a tagokról?

– a magyar Steampunkokat tömörítő első közösség a Hungarian Steampunk
communityvolt,deezmárcsakonlineműködik.jelenlegaSteampunkszubkultúrával
kapcsolatos legfőbb szervezői feladatokat a retrofuturisztikus kulturális egyesület
(rke)végzi.ezazegyesületegyévealakult,ésfőbbfeladataiaSteampunkkultúraszé-
leskörűmegismertetéseazemberekkel,aSteampunkalkotókösszefogásaéstámo-
gatása,valamintrendezvényekszervezéseéslebonyolítása.azegyesülettagjaitnem
sorolnámfelnévszerint,defigyeltünkarra,hogyaszubkultúramindenszegmenséből
legyen,akiképviseltetimagátbenne.a tagokaránya60-40%-bana férfiak irányába
húz.

Mit kell tudni a rendezvényeikről? Mi a céljuk, mi a feladatuk?
–Mint említettem, az rke egyik fontos feladata a rendezvények szervezése. az

egyesülettöbbkisebbrendezvénytart,példáulpiknikek,beszélgetősestek,múzeum-
látogatások,teapárbajok.ezekatalálkozóktöbbnyirekislétszámbanzajlanak,ésarra
hivatottak, hogy fenntartsáka kapcsolatot a szubkultúra tagjai között, és szorosabb
közösségékovácsoljákőket.

ezekmellettaretrofuturisztikuskulturálisegyesületnekháromnagyszabásúren-
dezvényevan.

idénmárciusbanelőszörkerülmegrendezésreaSteamcarnival,aminevéhezmél-
tónkarneválihangulatotpróbállétrehozni,bazárokkal,programokkal,avégénegyjóté-
konyságibállalésfelvonulással.

aSteamFest,amitáltalábannyárelejénszoktunkrendezni,inkábbzenés,szórakoz-
tatóbbjellegűösszejövetelkoncertekkel.egyFesztivál.

valamintahatévrevisszatekintő,szintemindenévbenszeptembervégénmegren-
dezésrekerülőeuroSteamcon,amiegy,aszubkultúrátbemutatókulturálisesemény,
aholkiállítások,előadásokésegyébinteraktívprogramokkeretébenpróbálunkminél
többetbemutatniavilágunkból.
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3.3.vörösZoltán(Zackarymester)

Hogyan határozná meg a steampunk életérzést? Mit jelent önnek gőzbetyárnak lenni?
–csalódást kell okozzak, de erre nincs egyszerű válasz. az életérzés szubjektív.

nagyonkevesenvannak,akiksteampunkkalfekszenekéskelnek,ésénsemtartozom
közéjük.Magamatfőleghippinektartom.deaztagadhatatlan,hogyasteampunkaz
életemegyikfontoseleme,hisz„megélhetésifogaskerekes”vagyok.voltegybátorpont
azéletemben,mikoramunkámatlecseréltemegyvállalkozásra,amibenkreativitáso-
matasteampunkotszeretőemberekfantáziájánakmegvalósításárafordíthatom,mivel
rájöttem,hogy„értek”hozzá.jómagamegyórásműhelybennőttemfel,ígyamechani-
kaszépségétazanyatejjelszívtammagamba–bár,csakazesztétikáját,mérnöknek
tehetségtelen vagyok. elkezdtem hobbiként alkotni, majd jöttek a felkérések. csak
annyiarecept,hogymindenműbeteszekvalamikicsitújat,többet,ésfőlegmagamat.
Így folyamatosan fejlődöm is.ezazéngőzbetyárságomútja:egyolajosgyármunkás-
kéntebbenavilágban…neméppenteaszürcsölgetőviktoriánuséletmód.

Mit kell tudni az alteregójáról – steamsonájáról –, Zackary mesterről? Mi a története?
–nemközelítenémmegennyireszerepjátékosan,bárigaz,amiigaz,valóbansze-

retem amunkás énemet leválasztanimagamról,még ha ez nem is látszik kívülről.
MivelcsakpoénkéntkezelemProfessorZackaryt–egy-kétsteampunkvideóbantűnök
felígy–,nemgondolkodtamamúltjáról:ahhozvalóbanegymásvilágbankéneéljek
belül,deénszeretekebbenavilágbanélni.Zackarytörténeteegynapmajdazéntör-
ténetemlesz,egysrácé,akiszámosmunkábankipróbáltamagát,demindenhonnan
menekülniekellett.végülememunkák tapasztalataitegybegyúrvaasajátútjánkez-
dettjárni.nemamilliárdosvállalkozásttűztekicélul,csakannyit,hogyamunkaszá-
máraörömtelilegyen,ésahozamotarrafordítsa,hogykörnyezeténeksegíthessenakár
idővel,akármással.

ezfontosabb,mintegykarakterlapegyposztapokaliptikusjátékban.

Meséljen a legutóbbi akciójukról a Sziget Fesztiválon. Hogyan viszonyultak önökhöz?
– a legutóbbi Sziget fesztiválon, amin voltam, kettő nagy alkotóval társultam,

Steampunkalchemyvelésdr.lesliearomóval.néhányalkotásunkkalegyelégszínvo-
nalassteampunk installációt raktunkösszeaTermészettudományiMúzeumzászlaja
alatt, mivel ők is elég nagy rajongói ennek a szubkultúrának. elég sikeresnek volt
mondható,mindigjöttekérdeklődők,akikfotózkodhattakéshagytaknemkevésdicsé-
rőszót.jómagamisfelnőttfejjelismertemmega„steampunk”kifejezést,ésenneka
világnakahatalmasságát.Mindigazzalareménnyeltelepülökki,hogyvalakitmegfer-
tőzhessekugyanígy.

Milyennek látja Magyarországon a steampunk szubkultúra helyzetét?
– nagyon sok könnyed szubkultúra van a világban, és az emberek ezeket úgy

fogyasztják, mint a divatcikkeket – esznek belőle, majd továbblépnek. Így itthon, a
Steampunk szubkultúra is folyamatosan változik, hol bővül, hol visszaesik. vannak
nagyonsteampunkhűemberek,ésvannak,akiknélcsakfellángolástjelent–hirtelen
múltidőbenbeszélünkróluk.kevesenvagyunk,éshazudnék,haaztmondanám,hogy

Gőzbetyárok 113
FóruM

Társadalom
tudom

ányiSzem
le,XX.évfolyam

2018/4,Som
orja



ami van, amag, az erős lenne,mert nem az. de elmondható, hogymiután lassan
lecsengasteampunkdivatkéntvalóelfogyasztása,akikigazánazelkötelezettjei,azok
ajövőbenmegfognakerősödni,ésaholcsaklehet,lehetőségetbiztosítanakmajdaz
újonnan érkezőknek. rendezvényekkel, és akár egy egyesületi tagsággal, ami a
Steampunkzászlajaalattlétesült.

Mik a legfontosabb elemei a gőzbetyárságnak? Hogyan válhat valaki steampunkká?
– Talán a legfontosabb az ipari forradalomelőtti világ szeretete,még ha nem is

tudatosan. Ha ez megvan, ebből kialakulhatnak a belső és külső rajongói elemek.
belsőlegszámomraamechanikusdolgok imádata,hogymindenmostanihasználati
tárgyatígyakarokműködtetni–perszecsakaképzeletszintjén.külsőlegpedignagyon
egyértelműelemeivannakazöltözködésben,mintacilindergoggle-lel,ipariforradalom
korabeliruhákéspár,kissétúlzottanfantasztikuskiegészítővelfűszerezve.Havalakiel
akarindulniasteampunkútján,akkorlehet,belülmárazis.külsőlegszerintemmeg
kellalkotniaaszámáralegjobbantetszőkaraktert,ésannaköltözékétmagárakreatív-
kodnia.ezagyárimunkástólkezdve,a felfedezőn,az írónésazudvarhölgyönátaz
őrülttudósigbármilehet.azajó,haminéltöbbkiegészítőjétmagaalkotjameg,mert
akkorőszintébblesz,ésnagyobbszórakozástisjelent.Hiszazafontos,hogyörömün-
ketleljükbenne–ahogyénamagamhozhűkarakterben,asteampunkékszerészés
felfedezőéletmódjában.
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PaTrik baka l.
STeaMPunkS –in THe Wake oF THe HunGarian STeaMPunk SubculTure

at the focus of this study stands theHungarian steampunk subculture. in the
preparatoryphase,itexploresthetermofsubculturefromseveralaspects,then,
while looking at the tendencies of the research of subcultures in Hungary, it
determinesthepositionsof itsowninvestigation.Theworkisdividedintothree
majorparts.Thefirstonefocusesonandintegratesthefindingsofthebookby
jeff vanderMeer and S. j. chambers entitled The Steampunk bible, which,
especially in its chapter on the steampunk subculture, details on all
manifestations of the steampunk phenomenon. The second phase, based on
availableinformationfromonlinefora,opensupahorizonontheactivitiesofthe
HungarianSteampunkcommunity,thelocalprojectionofthesubculture.Finally,
there are three short interviews included in the paper, in which we ask the
illustriousfiguresofthecommunity,aboveall,aboutwhatitmeansforthemtobe
asteampunk. in the individual subsectionswewill also coverother interesting
curiosities, but strictly moving to the end within inter-artistic space, as the
steampunksareequallypresentinfinearts,fashion,music,cinematography,and
literaryfictionaswell.
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a.GerGely andrÁS

Médiakritikaihőbörgés,
avagydigitálisbelháború...?

értetlenüljogosakérdés:miértháború?ésmiértkritikai,haépparrólvanszó,hogy
egyújmediális réteg,egyelektronikus folyóirat teszi lehetővéészrevételekközlését,
olvasókelérését,aszólásszabadságát,amegértésésfélreértésszabadesélyeit…,

Tegyükfel,képesazújmédia legtöbbrendszereújtársadalmiéskulturális jelenség-
ként,„önszervező”hálózatokbankonstruálódni.egyáltalán,képes-eerreújinformáció-
hordozókéntmaga-magától,azembertől függetlenül,amanipuláló,azelszenvedő,a
felhasználó-kihasználóésönkreatívanönmagátkeresőszemélyiségtőlidegen„forma-
ként”valamifélefelvillanyozotthatékonyságútársadalmi-kulturálisszervezőerő,rende-
zőtevékenységlenni?Hapedigigen,miértkeltreményeketésmiérttámasztfélelme-
ket?Shamindezektalánjellemzikisamediátorokatésmédiumokat,miértacsarko-
dunkellene(látszólagjoggal),havégtéreismimagunkvagyunk,akikfenntartják,élte-
tik,nevetadunknekivagy jóváhagyjuk,shaönkéntszolgáltatódunkkineki,minden
tudatosvagyvételenakaratunkrévén?

aválaszokatkeresvemesszebbrőlindulnék,talánaz„újmédia”sejtetett„új”fogalmá-
tól.ugye,nemkelleneittarrakitérnem,miúj vanabban,hogyazemberekközölnek,
közléseketfogadnak,hatásokatélveznekvagyelszenvednek,értelmezésekrekénysze-
rülnekvagypragmatikusankihasználjákezeket…?Hiszen,miótaisemberiérintkezés
egyáltalánlehetségesvolt,annaklegkülönbözőbbformáibanzajlottazinterperszonális
kommunikáció:falevelekből-liánokbólfüggesztettkipu-írástólahajókürtökig,papirusz-
ravagyagyagtáblábavésve,lúdtollal,ecsettel,irónnal,szórófejjelfalrafirkálva,telefo-
nonvagysms-ben,faxonvagyHoldraküldöttüzenetformájábanmegannyikoréskul-
túra,népésközlésmódtalálkozott-érintkezettegymással,solykoraszimbolikusközlés-
módokakárföldrészekközöttisát-meg-átjártakegymáshoz.azörökbeszéd,afolyto-
nosírás,ajelhagyásésértesítésmódjaiugyankorszakosanváltoztak.demegújulásuk
mindigcsakegyidőbenkorábbi,vagytérbenmásutt szokásosmódtóltértel,aközlés-
tartalom pedigmintfolyamatos„célzottbeszélgetés”megtestesítőjemindigisalapje-
lensége volt az emberi jeladásnak. közlünk, mert vagyunk. kérdezünk, mert érteni
vágyunk,sbefektetjükaprócskahitünkabbaaközlésburokba,ahonnanértővagyhívó,
értelmezővagycsábító,vészjelzővagyörömteliinformációérkezhet.

ennyiremesszemehetünkugyanakommunikatívvilágtörténetben,denemragadha-
tunkmegott…!ami„újmédia”névenfut,bizonnyalnemagalambpostárólszólérdem-

FóruM
Társadalom

tudom
ányiSzem

le,XX.évfolyam
2018/4,Som

orja

TanulmányokköZlemények



ben,nemisavízjelekolvasásárólvagyaszéljárás-naplókrólértesít,hanemleginkábba
közlésmódok egy új generációjáról,atájékozódáséstájékoztatásmindeddigsosemléte-
zettáltalánosérvényéről,ennektermeléséről,eluralkodásárólésfogyasztóiárucikkéválá-
sáról.belátomugyanakkor,hogymáramegfogalmazás,az„újmédia” fordulat isazok
felől érkezik,akikismerték,használták,vagyakárcsakráláttaka„régimédia”vagymedi-
álásiformáksajátlagosságára–hiszenmihezképestújaz„új”?azistenikinyilatkoztatás
keresztény-zsidókultúrábafonódottolvasatáhozképest?azegyiptomivagyazték,torinói
vagyprágaicsillagászatiismeretekhez,filozófiaelőttifilozófiákértelmezéséhezképest?S
tekintettelarra,hogymondjukanigerfolyótorkolatvidékénélődogontörzsicsoportmiti-
kusvilágképetalánéppolyrégilehet,mintamesszimúltbavetített12.000évesszuper-
nova-kitörésrőlformáltcsillagászativízió,mégaztismondhatnánk,hogysemtérbeli,sem
időbelikorlátoknemigenszabhatókamédiákközvetítettevilágban.olyanközelítő-szűkítő
gesztusokatperszetehetünk,hogymegkülönböztetünk ikonikusvagygesztikulárisköz-
lésmódokat, írottvagyképikultúrákat,sazutánezekmegfejtésérevállalkozunk…vagy
elkülönítünkírásnélküli kultúrákat(aholpéldáulatestbeszéd,agesztusok,akézjelekés
mozdulatok jóval súlyosabb tartalmakés finomabbárnyalatokkifejezésére isalkalma-
sak)ésírásosakat (amelyekkelviszontazlehetbajunk,hogyavilágmaélőkultúráinak
javarészenemírásraépül…,deamelyikmégis,annálisfennállazolvasásmikéntjének
kérdése,hisznemcsakazoroszvagymagyar,hanemabritátlagpolgárok40–60százalé-
kaisírástudatlanvoltméga19–20.századfordulóján).csakhogyezekkeléppenabábeli
nyelvzavarokmenténnehézkesenboldogulunkmintlátszólag„könnyenkezelhető”kate-
góriákkal.akkorhátholahatárarégiésazúj,azelavultdeősi,amegújultdetechnikai
újszerűségébenmodernebbanalfabetizmusteredményezőmédiahasználatközött?Mai
felmérések,sajátéskorosztályioktatásigyakorlattapasztalatai,demegpedagógiaiszak-
maiközléseknyomán isegyrenyilvánvalóbb,hogyaszámítógépek-képernyők,digitális
kütyükmögészorultnemzedékek(ascreen-agerek,azy,Zvagyalfageneráció)egyedei
közöttsokkaljobbanelharapódzikpéldáulabeszédképtelenség,atémátlanság,akifeje-
zések árnyalatlansága, a tónusok váltásávalmegszólalni képtelenség, a nyelvi alkotó-
készséghiányaésafunkcionálisírásképtelenségis,melyanyelvijelek,közléskódokmini-
málisismeretétsemvárjaelafelnőttemberekkommunikálótöbbségétől,avagycsupán
a„digitálisanalfabéták”nemzedékeihezviszonyítvais.lehet,ahatárezekszerintnemis
aképvagyabetű,aképformálásésképiábécémegléte/hiánya,haneminkábbareflektív
oldal,afölhasználók,értők,közreműködőkköre.vagyisakommunikativitásazalapkér-
dés,sennyibenlehet,nemisújamobiltelefonnalrögzítettvideófelvétel,azérintőképer-
nyősmúzeumiséta,avideoegyetemvagyakortársképzeletmúzeumaabelsővéváltkül-
sődlegeshatár…

nemférneelittsemmifélevázlatoskommunikáció-elméletivagy-történetivázlat,miként
aközlésformákésamediatizáltjelekteoretikustapasztalatainakösszefoglalóbemutatá-
sasem.időben-betűbenannyiféreltalán,hogyfutópillantástvessünkamédiahatalom
valóságára,vagyisarraazeszköztárra,amelynekkényszerrel,sodródóan,vagyéppboldo-
ganalávetimagátazember,amintesokrétűmédiabűvkörébekerül.indítóhipotézisem
ezértakövetkező:médiahatalmánálcsakahatalommédiájatartósabb,ésamindenkori
hatalomáltalmediatizált életvilágok afolytonoselszenvedőimindannak,amihatáséri
őket. változnak hatalmi körök, módosulnak hatalmi érdekek, lecserélődnek hatalmas
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személyek, felnőnek apró cézárok… – valamilyen média valamiképp mégis mindig a
kezükbenmarad,melyalkalmas(lehet,szokottlenni)atársadalmialávetettségérdemi
kezelésére.ostromolhatnaktüntetőkrádiótéstelevíziót,blogozhatnakkényük-kedvükre,
megoszthatnakegyreképesebbésintenzívebbhírtömeget,nyomtathatnakszamizdatot
vagyindíthatnakalternatívhonlapot,mesélhetnekkocsmapultnálvagykinyilatkoztathat-
nakpápaipulpitusról…–amédiaörökbefolyás-erejemindétigvelünkmarad.dehát
miért,meddig,hogyan?Sharészinttőlünk,amédiahatásátelszenvedőktől isfüggmind-
ez,miértvetjükalámagunkat(immáronperverzörömmelis)amediatizációcsoportide-
genésszemélyiség-korlátozóösszhatásának…?kiezahatalomésmiért„szeretjük”őt
ilyenelfogultan…?lehet,márezisamédiahatása?vagycsakmindenkiolyanmédiát
érdemel,mellyelkitartóanfejbeverhetiönmagát?

egyválaszkísérletértmegintcsaklátszólagmesszebbrekanyarodnékvissza,kerülvén
aztatudományosközhelyet,hogyamédiaúj,sőt legújabbhatalmiággá,vagymind-
egyikmásikföléemelkedőmeta-alakzattálett…Hiszenpéldáularómaicsászárokkorá-
nakvagyanácikatonaifelvonulásoknakidőszakos„cirkuszai”éppúgylátványosképi
ésmentálisüzenetekvoltak,mikéntaszeptember11-itámadásfelvételeiegyenesköz-
vetítésben. kik üzentek, kiknek, mit és miért…? S kik értették meg, kik „olvasták”
tovább, kik értelmezték másképpen a közléseket? Seregnyi erről a szakirodalom,
nehéz lenneméltóhivatkozásialapotválasztanianélkül,hogyszintebelekapaszkod-
nék egyetlen vagy néhány meghatározó szerző munkásságába vagy fő közlésébe.
ezért,vállalva itta„szűkszakirodalmikeresztmetszet”vádját,hiszerremindenképp
rákényszerülök, csupán egy rövid futamban említeném a mediatizálódási korszak
néhány állomását és eszközét. „Az információs bomba” című könyvében (1998,
magyarul 2002) ezt az egész folyamatot Paul virilio francia filozófus, médiakutató,
tudás-archeológuslátványosanéshosszasanelemzi,ígypusztánfölidéznémtőleazt,
hogyahuszadikszázadatechnikaszázadakéntatudományszázadaésacsalatkozás
századaislett,midőnkiderült:azemberértvalóésemberáltalremélttudáselsődle-
gesenmaga az ember, az emberiség ellen fordítható,mivelminden technológiai és
informatikaieszközelkezdönérvényesítőfolyamatbakerültmikro-univerzumlenni,és
akorábbiakkalellentétbenacélimmárnemazemberszolgálatalesz,hanemazönjáró
gépezetektőlelszenvedettcsapásokkivédésénektechnikairutinja.ahatékonyság-ori-
entáltháború,ateljesítmény-mércévelmértemberitudás,asebességgelmérttechno-
lógiaihaladásmintcélvisszafordíthatatlaneredményekhezvezetett,klónozottlelkek,
génmanipuláltlények,környezetpusztítóhumanoidokveszikbirtokukbaavilágot,svég-
képpodalettimmárahumanitáriuscélok,atudás,atájékozottságáhításánakbölcse-
letiprogramjavagyévezredesmorálisfeladattudata(virilio2002,7–13.p.).

ebbőlaképtelenül,mégisszívszorongatóanelvadultpragmatikusságbólcsupánnéhány
jelenségethaddemeljekkitörténetiösszefüggéseikalapján,pusztánazért,hogyafolya-
matotjellemezzem.ugye,afába-kőbevésésévezredeitkövetőenazírottsajtó,akönyvek,
folyóiratok,nyomatok félezer éves históriája teljesítménybenésszéleskörűhatékonyság-
bansokszorosanmeghaladtaatájékoztatáséstájékozódásaztmegelőzőévezredeit.a
telekommunikáció eszközei (mintatelefonvagyatelevízió)márnemelégedtekmega
puszta hírharsogás vagy szórakoztatás korábban kimódolt közlési eszközeivel (mint a
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rádióvagyamozi),hanemegyrésztelbódítottakatájékozottság,információsellátottság
kiváltságosságiérzeténekmindjobbantömegesedő,demokratizálóhatásával(„ateleví-
zió”orientál,képbehoz,eligazít,életkeretetéséletmódotad,szabályozzaatudhatódol-
goktudásánakszíneitésmennyiségeit,deezzelelisaltatvagytúlistáplál…),atelefon
pedigazelérhetőségésa látszólagközvetlenkapcsolatokmegtartásának,építésének
eszközévésokszorozódott,mamáralegálisszemélykövetésésillegálismegfigyelésegyik
tárgyi tartozéka is.Sőt,magábanacsoportszintűközlésiésmegerősítési rendszerben
jelentést isváltott,hiszamobiltelefonmamárazt jelenti:vagyok, fontosvagyok,bárki
elérhet,vagylegalábbazok,akiknekemfontosak,deegyúttalénisvagyokvalaki,szem-
benanemfontosakkal,azelérhetetlenekkel,azérdektelenekkel!Settőlazutánimmár
egyvárosiutcánazoklesznektöbbségben,akikvirágvagykönyv,papírhajóvagymenta-
levélkézbentartásahelyettisa„mobiljukat”szorongatják,fixáltidőközökbenrápillantva,
jött-ebármi jel abelvilágból,melynek talánéppenattól lesznekmarginalizált egyedei,
hogysemmimásfélekommunikációbannemvesznekrészt,csaklesikazesit,vagyközö-
nyös lehangoltsággalkonstatálják,hogyazelmúlt félpercbensemkeresteőketsenki,
pedigím,ittazeszköz,melyerrelehetőségvolna…!

Mindezek,vagyisaközléskiváltságokbannemrészesekhelyzete,megakizárkózóan
bezárkózójelbirtokláskiváltságosaimintegyközösen,a lehetőséggelésa lehetetlen-
séggel együtt is példát erősítenekmeg, normát szabnaka közléspiac szereplőiként,
kofáikéntvagykuncsaftjaiként:függésséteszikaközlésszabadságát,igénnyéakom-
munikációbármilyformálismódjait,méltóságossáabirtokolható„tudást”,„megkapha-
tóságot”,„fontosságot”.az infokommunikációs eszköz,aszámítógép,(melyminttud-
jukkorántsemtisztánabékésjátszadozáseszközekéntindulthódítóútjára),mamár
százmilliókat tesz képernyő-függővé, apa helyett apa, szerető helyett társ, társaság
helyettvirtuálisközösséglévén.a„valahovátartozás”élményetársulazinternethez,a
„valakivagyok”testesülmegaziWiWlapjain,aTwittermárvilágnagyamerikaielnöki
postakürtkéntfungál…Mindezekperszeokokéskövetkezmények,folyamatokfázisai
is,deegyúttalmagyarázatokésönkreatívhatásokegyütteseiéppannyira.azinternetes
közösségekheztartozáspéldáulamagányoldásánakkiválómódja,deaképernyőelőt-
tiegyedüllétésszingliéletmódsokkaldrámaibbváltozástokozazemberekéletében,
önkéntvállaltmagányszigeti lakos-mivoltában,mintez idáigaszáműzetéses ítéletek
legdurvábbankiszabottbüntetésformái.azInternet révénaközlésitávolságésfőlegaz
elérésiidőelképesztőenminimálisracsökken,deazérintkezésiésfelhasználóifelüle-
tekenatársasegyüttléthelyettikvázi-távolságviszontezzelarányosanelmondhatatlan
mértékben megnövekszik! Folyamatosan közlök ugyan, de egyre kevésbé van MiT
közölnöm,smertpartnereim isezzelküzdenek,egyreérdektelenebbül távolrakerü-
lünkmagátólaközlésértelmétőléseredetiszándékoltságátólis.

virilióhozvisszakanyarodva,akiaztállítja,hogyaz információ mint bomba azemberiség
szinte kiszámítható pusztulásának előre kalkulálható elemévé lett, ezzel ugyanakkor
nemcsakarrafigyelmeztet,hogymindezabüszkén-öntudatosansokraértékeltésnagy-
szerűségébenönhittévált„információstársadalom”ideáját,állapotátidézteelő,hanem
arrais,hogyezaz„info-bombagyártás”csakazemberitársadalmaktovábbiszegmentá-
lódásátsegítielő,mivelazinformáció-tömeggel,amennyiségelburjánzóvoltávalajava
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többségnemképesmitkezdeni,nemtudjaaztfeldolgozni,snemislehetképesekkora
info-tömkelegetértelmezni.röviden:korszakos„haszonélvezőből”kollektívkárosultlesz,
kiváltságosfelvilágosultbóluniverzálisroncs,sikerképestájékozottbóláldozat.Samiezt
mégizgalmasabbáisteszi,minthaegyparanoiásösszeesküvés-elméletetfedeznénkfel
emögött,vagyminthaazidőtésteretösszesűrítőuralmatimmárkézbentartaniképtelen
emberiségvégjátékátneveznénkmegabeláthatóhatások jövőjében.Mégaz isszinte
programozottálesz,hogyúgymondazérintettemberiségetszinteelőreértesítettékáldo-
zattáválásánakesélyeiről,azinformációsbombahatásáról!Szólnakjóelőre,hogyinfor-
mációsbombázásvárható,denincsfedezékünkavédekezésre…,sőt,halenneis,nem
hinnénkel,hogyéppminketérmajdelavégítéletjele…

virilio,akikorábbikönyveibenaháborúzásmúltjátabunkerek,bástyák, lövészárkok
archeológiájávalírtale,a„Tiszta háború”címűkötetében(1993)redukáljaközléséta
sebességtermészetrajzának(adromológiatudományának)történetifelmutatására,de
már akkor is olyan végjátékról ír, amelybena gépesített világ egyedi embere immár
nemképesazinformatikaisebességgeljövőveszélyekelhárítására,csakabeteljesülő
pusztulás élményszerű átélésére. Megrendelt, megfizetett és garantáltan szállított,
önként fogadott végítélet… ennek még durvább példáját adja következő művében
(Háború és televízió,magyarul2002),melyetazÖböl-háborúmásnapjánkezdett írni
(mégmindigazantiglobalistatüntetésekésa9/11.napjaelőttiidőben!),kifejtvénazt,
miképpenvádolhatóacnnhírtelevízióalegdurvábbüzletitrükkel,nevezetesenhogya
háborúegyenesközvetítésérevilágszínvonalúelőszerződéseketkötavilágtévétársa-
ságaival,majd jelt adabombázógépek indulására. vagyis, értsüka szót: a virtuális
valóságnemhírközlésiközvetlenséggel jelenikmeg,hanemmagaahírközlés lesza
valóság,aháborúmintegycsakeszköze,hordozóanyagavagytárgyaavalóságotátírni
tudó,átalakítóés teremtőmediatizációnak.Seztnemhogymárképtelenekvagyunk
felügyelni,megakadályozni,vagyellenetiltakozniindulni,deegyenesenfogyasztóként,
megrendelőként,előfizetőkéntviselkedünk,növeljükaszenzációsnézettségimutató-
kat,gazdagítjukaviláguralmiapparátusokat,stalánmégélvezzükis,hogynemránk
hullabomba,hogypusztulazellenség,shogylátjuk,„milyenügyesekafiainkabeve-
téseken…!”,svégülismilyenjó,hogynemmiokozzuk(csupán„fogyasztjuk”,sezzel
indirektenrendeljükmeg)azegészcécót...

Meglehet,egykönnyenmegvádolhatóvolnéktalánazzal,hogyvalamelyutópiaáldoza-
taként,vagyegyapokaliptikusfantasztaéletművénekfölidézésévelittmagamisszinte
átalakítomamédiárólvalótudás,amédiaésazinformációirántérzettbizalom,ezek
eszközjellegérőlkialakultszokványosképegészértelmezési tartományát…Pedighát
nemvagyok„virilio-hívő”,csakolvasom,átélem,megfontolom,magamravonatkozta-
tomamédiárólszólóokfejtését,bizonyítóanyagát,vádiratát…!Továbbá,havanmeg-
fontolnivalóabban,amitír,aztelsőkörbenakétely,afélsz,amegfontolás,mérlegelés,
összehasonlítás, párhuzamok és átértelmezések menedék-formáló gesztusával
veszemkörül…–mégis,mittehetnékénezellen…?Mennyireérvényesezrámis?Ha
csak egyáltalán odafigyelek, észlelek, akkor máris mintegy fizető médiafogyasztó
vagyok,azuniverzálismanipulációújkorszakánakkárvallottja,szponzora,sőtönkén-
tes áldozata is? vagy hát én talánmégsem,mert legalább kritikával fogadomezt a
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hadászati„valóság-show”-t,demindenkimásmárigen?ezenaztánelmerengek,egé-
szenaddig,amígkezembenemakadapolcomrólcsászilajosTévéerőszak és morális
pánik címűopusza…,akibizonyhasonló„távolságivírusokról”ésmentálismegbetege-
désről ad hírt a világ más tájait érintve is… vagy például bugovics Zoltán „A
média(torz)szülött. Médiakritikai megközelítés”címűmunkája,melyelméletihátorszá-
gátmáshonnan veszi, de hasonló áthatásokról kínál empirikus ismeretanyagot úgy,
hogyazúj korszakközlésnyelvébennemkülöníti el sebészi precizitással ahírt ésa
hozzákapcsolódórokonműfajokat,snemakararrólmeggyőzni,hogykellőóvatosság-
galkitapogathatjukamanipulálóhatást,vagykivédhetjük,hogybeetessenek…,hanem
egészen egyszerűen nem hisz a hírek pozitív vagy negatív töltetében, tájékoztatási
hasznosságotelemezcsupán,deamédiátmint„anyilvánosságlegmeghatározóbbfor-
rását” tekinti, s könyvét „tudományos alaponmegírt figyelemfelhívó célzatú írásnak
szánja”,melynekrészleteiben„amédiaeddiginélszabadabb(titokfeltárási,hírszerzési)
tevékenységétéserőteljesebbkritikaifunkciójáthiányolja”a hatalommal szemben.

naigen,ahatalom…,amanipuláció,vagycsakrövidenafranciákáltalolybevettszó-
lásként használt „manip”… ki, merről, meddig, miért s hogyan manipulált? „valaki
figyel!”–szóltaszlogenarendszerváltásimagyarpolitikaikorhangulatban…valaki(ki
ezavalaki,kikavalakik,akikfigyelnek,mitéshonnanlesnek!?)mégmindigazthiszi,
hogyérdekeslehetek,érdemesvagyokafigyelemre,felhasználhatóvagyokamagam
milliomodérdekességével,sbárholésbármireérdemesnektartanak?érdemes,tény-
legérdekesletölthetőnekvagykereshetőnekbeállítaniazelektronikuslevelezésemet?
érdemeslétrehozniamagamutat(koz)ásokportálját,hogyottkérésnélkülismindenki
elmondjamagáról,holszületett,mitéskitkedvel,hogyannézkibulivagynyaralásköz-
ben,shánymásikemberreltartkapcsolatiközösséget?érdemestehátérdemes„infor-
mációnak”tartanivalakit,mindenkit,akibárkivelésbármirőlésbármitkommunikál?
ezletthátahírek,álhírek,közlésekésálközlésektotálisdemokratizálásából?ezletta
mediálásból,sennekvagyunkmifenntartói,gazdagítói,esetlegközvetlenvagyvétlen
manipulátorai is? alapszinten persze fenntartói vagyunk, jóváhagyói, közléshordozói
vagy fogadói, akik értelmet adnak a mediálásnak, akik magunk is médiumokká
leszünk,akárészrevételezzükmanipulált-manipulálószerepünket,akárnem?

akérdésfelvetésrenémiképpenválaszolvamárbugovicsZoltánisarrakérdezrá:vajon
érzékenyekvagyunk-e„amédiatudományosanmegalapozottkritikaimegközelítésére”,
„az újságíró-társadalom passzív szerepjátékára”, s a kommunikáció egész folyamatát
meghatározóérdekszférákirányítóhatására?„atudásalapú,információstársadalomban
–írja–elvárhatóvolnaegyazonosérték-ésnormarendszerrelfelruházott,kritikaimédia
kialakulása.Megállapításaim,sajnos,ezzelellentétestendenciaerősödésétbizonyítják.
a tabloitizmusét, amely a felületességfókuszált szemléletével a gazdasági-hatalmi
érdekszférákigényeitkiszolgálvakulturáliskondicionálásthajtvégre,amelyaközönséget
–tudtanélkül–fogyasztásra,divatfókuszáltviselkedésreösztönzi,sezttekintiazemberi
sikerzálogának”...–írjaugyanott,sakötetelsőtizenöt-húszoldalánmégvagyháromszor
visszatér oda, hogy rohanó, szakszerűtlen, pongyola a hírforgalmazó újságíróimunka,
érdekszféráknyomjákelördögitechnológiával,manipulálvahírtermelőtéshírfogyasztót
egyaránt,anélkül,hogyaközönségtudna,akarna,próbálnaennekellenállni;befeléfor-
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dulabűnbakkáválttájékoztatóésafelületességetnagykanállalfogyasztóhozzáférő-szfé-
raegyaránt,szellemiegysíkúságéskatonaihierarchizáltságjellemziakorlátozókonformi-
tásba belemerevedett szereplőket. Mosóporevők és intelligens öblítőszerivók világáról
szóltehátakötet...–fájdalom,demegítélésemszerintkevesebbszenzációképességgel,
mint amennyit jogszabály-göngyölgetők vagy sávszélesség-vagdicsolók ugyanebbe a
témábainvesztáltkevesebbenergiávalismegtudnakhaladni.

Mondhatnámugyanakkor:mitnekünkegygyőri kutatóhelyi tapasztalata, szubjektív
olvasataazújmédiakorszakfenoménjeiről…–denemkelltúlmesszirenyúlniaköny-
vespolcon, hogy jürgen Habermas nyilvánosságtörténeti főművében, Pratkanis és
aronsonrábeszélőgépében,PhilippebretonésdanSperberinformációsvíruselméleté-
benvagyPierrebourdieutelevíziós manipulációról szólótévé-előadásainak(!)sajátos
vonásaibantaláljunktovábbiigazolóanyagot.(Források a bibliográfiában).

amirőlitttehátbeszélek,azazüzenetátadáslehetőségéttágabbhorizontonábrázoló,
például időbeli, valamint közös hiedelmek útján történő megosztásról árulkodik. e
rendszerbenugyanúgy,mint amobiltelefon vagy az internetes kommunikáció eseté-
ben,valamelyközösség és a szimbolikus együttműködés szférája állaközéppontban.1
jamesW.carey,akialapkönyvébenamédiaésatársadalomviszonyábanakommuni-
kációtmintkulturálismediatizációtmutatjabe,valójábanegymorális-kulturálisnorma-
tívánbelülikommunikációshelyzetetjelölmegolyanrítusként,amelyigencsakemlé-
keztetamédia-elvekáltalműködtetettmakettkeletkezéséhez.2 Majdnemkézenfekvő
ekérdésbenpéldáulatelevíziósvalóságshow-krituálismindennapiságotmegmutató
felfogásáragondolni,amelyekbenanézőszámáraleírhatóváválnak,feltérképeződnek
akulturális,illetveaközösségivalóságok.3 ezazértelemadó gesztus,amellyelanéző
napranap figyelemmelköveti,sezáltalmegigézetten részt vesz avalóságot formáló
tevékenységekben,mártöbb,mintpusztaretorikaiállásfoglalás.Perszemindenrészt-
vevő alany csupán olyan állítmányként, formáló tekintetként fogható föl, ami távol
marad,szinteérintetlenségetsugallóanközömbösséleszattólakommunikációsarchi-
tektúrától,amelyatöbbszereplőstársadalmidrámákkódrendszerébevanbeépítve.a
nézőmindennaposcinkosságaaszereplőkkel,akukucskálóablakonát figyelemmel
követettfolyamat,a„voyeurség”intimélményeésélvezeteténylegesenúgyhat,mint
kreatívfolyamat,mintteremtő és egyidejűleg teremtett valóság,amelybenanézőnem
pusztánkívülállóidegen,hanemmagaakreátor.aközönség mint távoli közösség folya-
matos beszédtémák, sajtójelentések, pletykák révén válik mintegy beleszólóvá,
demokratikusszavazóvá,jeladóváésjelfogyasztóvá,sőtjóváhagyógépezettéis,mint-

1 jamesW.carey1988.culturalapproachtocommunication.inCommunication as culture:
Essays on Media and Society,14–19.p.

2 uo.18.p.
3 danieldayan–elihukatz1992.Media Events – The Live Broadcasting of History.Harvard

universityPress,cambridge,Massachusetts,london,england,104.p.(aMediaeventstöbb
fejezetevisszatérőenfölvetiatömegtájékoztatásmintretorizáló,valóságformálófunkcióval
bíróeseményfontosságát).
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hogyezáltal befolyásolni képes a valóság történéseit.éppazétavalóságét,melyetmár
legszűkebb életvilágában, szabadidős tevékenységében, fogyasztói magatartásában
semképeskontrollalatttartani.Önmagátmintnarrátort,mintalehetségesfolyamatok
interpretátoráttételezniolyanvirtuálissiker,melyheznemiskellatársadalmikommu-
nikációlépcsőfokaitvégigjárni,nemkellaközéletiintézményteremtéspolgári-politikai
tapasztalatátmegszerezni,snemkellatársadalmibefolyásolásiskoláitsemvégigjárni,
szinteazonmódkielégülatávvezérlés,abefolyás,ajelentőségigénye.Hanemrögtön,
akkorvárhatóanmásnap,hanemmost,akkorkéthétmúlva,demindenkimegkapjaa
magáét,mindenkisms-étfölolvassákmajdabetelefonálósvagymagazin-műsorokban,
mindenki kedvenc slágerét lejátsszák majd a mindenható lemezlovasok, legapróbb
„szmájliját”isjóváhagyjákmásokvagysokak…

amédia-élmény,atotálismediatizációmintazidentitásnakrituálisszereplehetőséget
biztosítófeltételtehátéppenabbaamediatizált eseménymenetbe illeszkedik,amely-
nekafogyasztóegyszersmindformálójais.apolitikairituáléknakezazújkorszakamár
messze távol van a fölvonulások, népünnepélyek, demonstrációs közép- vagy újkori
korszakaitól,stérben-időbenmesszeatársadalmiérdekűüzenetekethordozóközös-
ségi eseménymenetektől. a magányban szakralizált médiahatás oly módon profán
térbevonjaarítusoktartalmait(errőlPapprichárdkiválóírásaitanúskodnakzsidóés
ortodoxszerbkisebbségimiliőkbenvégzettkutatásaiból),hogyezekamagukpolitikai
jelentésességétatársadalmikörnyezetbenmintegyrekreálják,közösségitudatmélyé-
re rögzülőnormákkáváltoztatják.a jamesW.carey (spárhuzamosanaszimbolikus
antropológusok,cliffordGeertzvagyvictorWitterTurner)általegyfelőltársadalmi drá-
mának,másfelőlkollektívgyakorlatnaktekintetttársadalmiésnyilvánosérintkezések
olyanszertartásosinformáció-elosztásirituálékkáválnak,amilyeneketpéldaképpenaz
ókoridrámaielőadásokvagykínaiszínpaditáncok,balinézudvaritáncdrámákszakrá-
listerébenzajlóközlendőkjátszói/értőikörébenismeglehettalálni.ahagyományok,
melyekegy-egytársas-társadalmiközösségszámáramegvilágosító,tartósítóerővelbír-
nak,normatív töltetükkelaközösségeik ideáithordozzák,azösszetartozásterősítik,
egyetlen színtérbe vonják be a tetszőleges /képzetes/ tömeget. az egyetlen valódi
momentum, amelynek korunk közléskultúrájában a korábbi, bahtyin vagydurkheim
általisleírtritualizációsfolyamatoktóleltérőentalánmásasúlyaésjelentése:apon-
tosságésatárgyszerűségarculatábaöltöztetetthitelesség és hűség ez.ezekléteés
formálódása, változása és súlyozottsága minden közösségben más és más, eltérő
tényekre-ismeretekreépül,sezekfelőlteszielfogadhatóváavilágképegyébelemeit,a
társas cselekvéseket vagy dramatikai fordulatokat. korunk közléskultúrájában ezt a
hagyományosabb szakrifikáló szerepet a képi eszközök és a vizuális közlésmódok
mediatizációs folyamata helyettesíti,vagyisinkábburalja(bővebbenerrőllásdrivière
1988;abélès2005).Mígakorábbi,írásbeliségelőttieurópaikultúrábanaszónak,a
metakommunikatív jeleknek végtelenül komplex valósága, rétegzettsége adta meg
rangját,hihetőségét,elfogadottságát,eztmamáraképszerű közlés virtuális hitelessé-
ge szolgáltatja.akönnyedén fölismerhető,minimáliskódrendszerreépülő,a zsáner-
képszerűenazonosíthatóbeállításnemcsakaképiüzenetekreleszérvényes,hanema
társadalmihelyzetábrázolás,abékevagykonfliktus,igazságvagyhamisságmeghatá-
rozásáraalkalmasközlésekreis.aholpedigkeveredikaképzelhetőaténylegessel,a
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valóságosavalódinak tűnővel,ottmárazemberegyediállapotaés többiekhezvaló
viszonya isezáltalhatározódikmeg. (lásdamédiavilágkorszakossikerétavalóság-
show-keluralkodásaformájában,akortárscelebekéletútját,pályájátmintegyillusztrá-
cióként, részletek Povedák istván korszakos munkájában). normateremtő hatásúvá
lesztehát,amikorábbannormakifejezőszimbólumvolt…,asztori maga a lényeg,asze-
replők maguk a közöttünk élő hétköznapi istenek. érdekes és pontos leírását adja
ennekmintjelenség-együttesnek,folyamatnakatitokzatoskörülményekközöttelhunyt
slágerkirálytemetésérőlszólókritikaiáttekintésébenFelföldibarnabás,továbbámagá-
nakaritualizációsfolyamatnaktágabbdimenzióitelemezvecsászilajos,midőnatest-
képzetekésatársadalmiszentségesülésösszehasonlítókritikaidimenzióittaglalja.4 az
ekképpenkapottsztori,ésnemtúlzásitt„tények”helyetttársadalmi sztoriról beszélni,
már szellemi-kulturális kapaszkodókat, rituális „mankókat” is használ, éppen azért,
mertahatástkívánjaérvényre juttatnianormatívváválórendszermélyén.a tömeg-
kommunikációsaktussátett,politikaidiskurzusbaemeltkultikushatásokamédiasti-
lizáló,leegyszerűsítő,szimplifikálóvagydekomponálórítusokkáválnak.5 ennekrészle-
tei boglár lajos vallásantropológiai bevezetésében is fölsejlenek, továbbá a francia
funkcionalista iskola kommunikáció-felfogásában is megtalálhatók durkheim, lévi-
Straussvagymásokmunkáirévén,akikreazutánPierrebourdieu,Paulvirilio,lucien
Sfezhagyatkoztak,amikorarítusok mindennapiságát mint kommunikációs aktust és
szertartási folyamatot mutattákbe.azantropológiai, továbbáazeztafelfogásmódot
követő kommunikációelméleti pillantás (Sfez,baudrillard,Maffesoli,kunternő, stb.)
szimbólumoknaknemahagyományosértelembenvetttársas,interperszonálisérintke-
zésjelrendszerétnevezi,hanemazinterakciótmársajátlagoskommunikatívszintnek
tartja,melynekegyeselemeinempusztánhagyomány-alapúegységek,hanemkollek-
tív jelentés-térben ható szekvenciák, folyamatok, kölcsönhatások rendszerének. a
szimbolikusinterakciókezenazútonatársadalmikommunikációegymagasabbfunk-
cionálisszintjétteljesítikbe,totalizálókapcsolódásokateredményeznek.6 ezekbőlkép-
ződnekmás(valamivelkomplexebb)szintenamítoszokésrituálék,melyekközlésés

4 lásd Felföldi barnabás – Tóth e.Manuéla: a király utolsó útja a képernyőn: Zámbó Jimmy
temetése mintmédiaceremónia.Kultúra és Közösség,2005/iii-iv:50-63;továbbácsászilajos:
atestszimbólumaiésmetaforái;apolitikaikultúraepisztemológiája.kézirat,kiadáselőtt,MTa
PolitikaiTudományok intézete,Munkafüzetek104.Kulturális testek.Szerk.FodorGabriella–
a.Gergely andrás. Hasonló, a társadalmi zsánerképeketmédiaesemények kapcsán közössé,
konszenzusossáváltoztatóretorikaikörtírnaklemeghatározódóalakzataikbandanieldayan–
elihu katz 1989. korábban a szimbolikus antropológia egyik első formálója, Mary douglas
Natural Symbols címűmunkájában(1970)tértkiilyesfajta„mediatizációs”rítusokra.
danieldayanandelihukatz:articulatingconsensus:theritualandrhetoricofmediaevents.
inDurkheimian sociology: cultural studies.cambridgeuniversityPress,cambridge,1989,
161.p.

5 lásd erről korábban emile durkheim: A vallási élet elemi formái, l’Harmattan kiadó,
budapest,2003:20,valamintMarcabélès:Az állam antropológiája.Századvég,budapest,
2005,83–117.p.

6 claude lévi – Strauss: Struktúrafogalom az etnológiában. in Strukturális antropológia I.,
osiriskiadó,budapest,2001,231.p.
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befogadástradíció-kötöttekereteinbelülélnekazösszehasonlításvagymegkülönböz-
tetés(posztmodernebbőlmondvaazelkülönböződés)eszköztárával.atranszcendens
elemekkommunikációjaekkéntnempusztána„metafizikaivalóságontúli”vagyteleo-
logikuslétszférábavezet,haneméppenatranszcendenstüneményektársas-életimeg-
nyilvánulásmódjaittesziazonosíthatóváarealitásoktalaján.7

arealitásokpedig,ilyetén„parfümáltabb”tartalommal,éteribbszférávaliskiegészülve,a
magukeredendőfunkciójántúlvisszahatnakvalóságkonstruálóerővel.a„valóságvaló-
ságának”effajtaduplikátum-voltapedigteljesszélességébenkínálkozikalegkülönfélébb
szintűkommunikációkelébe,alegeltérőbbinterpretációkhátországába,smagábaaköz-
lésfolyamatba isárnyaltminőségei révénhatolbe.ezahatás-visszahatás-továbbhatás
mintfolyamatszükségképpenátöleliakommunikatívtörténésrendidői,térivalóságait,s
rólaimmárakárlesemválikarárakódójelentés(ter)ekmegannyirétege.

Zárásképpenhipotézisem,vagyinkábbelőadás-meditációmkulcs-állításánakigazolá-
sára egyetlen aprócska vélemény-tényt hadd villantsak fel…! az info-kommunikációs
eszközökeluralkodásánakkorszakában,egykelet-európaiországban,ahol jószerivel
azeholemlegetetthatásoknakcsődjeleiveltalálkozunkelsősorban,snemazelőnyei-
vel,épp ittésmostszakemberektömegeicserélneképpenfogalmakat,definíciókat,
példákat,illusztrációkat,állításokatésképzeteket–éppenséggel„információt”csere-
berélve az információról. Messzi városokból, messzi kultúrákból kifelé és egymás
közöttiskommunikálóemberekcserélnekeszmétazért,mertazthiszik,vagycsakúgy
értelmezik, hogy az információ valamilyenértelemben fontos,megértésehatalom, s
ennekahatalomnakrészlegesbirtoklásával,vagydirektmódonebbőlélveis,maguk
isnémicsekélykehatalomratesznekszertabbanaszimbolikusszférában,amelyhaj-
lamosehatalmirelációkrólelmerengeni,eztértékelnivagyleszólni,irigyelnivagykriti-
zálni. igen, rólunkbeszélek,a tudástőkévelkereskedőkről,akiknekhátterébenazúj
médiamintkulturálishatásokkomplexjelenségénekmegértésitörekvéseáll…Mihát
ez,hanemamédiakulturáliskényszerítőhatása,minketmagunkatisbűvkörébevonó
győzelem…?Merthátnemárt,haahatásoksértettjeiként,elszenvedőiként,haszonél-
vezőiként, manipulálóiként és konstruálójaként magunkat is számításba vesszük…
legalábbaddig,amígamediatizációmégújabbésújabbkorszakanemfogjavégérvé-
nyesenátírniarólaszólókritikákatisminterényeket,dicsőségeket,sikereskulturális
ésadaptációs játszmákat…errepedig–hahajlamosakvagyunkegy csöppnyihitelt
adniazittfölidézettgondolkodókkérdéseinekésválaszainak,illetőlegittlétünkértel-
mének–talánmárnemiskellolyansokáigvárakoznunk…Magunkismémekleszünk,
avagy közvetítő és önálló létet szimbolizáló aprócska elemek, melyeknek beépített-
megkonstruáltönképeiévezredekalattfejlődtekodáig,hogymindezttávolságtól,tér-
től,befogadóktólésidőtőlisfüggetlenülakár,mintegyhivatásszerűenközöljenekélet-
tapasztalatokat.Funkciónkazonbanidejétmúlt.elegendőleszholnapmáregyetlentáv-
kapcsolóvalönkéntesenlemondanunkakárgondolatainkról,akárközlésről,akárszó-

7 Szakrális kommunikáció – A transzcendens mutatkozása.budapest,Typotex,2007,15.p.
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játékról, fogalmi cselezésről, tapasztalatok megosztásáról. a digitális kapitalizmus
immárerrőlisgondoskodik,staláncsakarrólnem,mivégreígyazegész…
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berényi ZSuZSanna ÁGneS

Maléteristvánszabadkőművestevékenységéről

FilepTamásGusztáv(ahagyományfelemelttőrec.könyvében,budapest,ister,2003,
az 5. oldalon) említést tett arról, hogy alapkutatások még nem készültek Maléter
istvánról.Munkámbaneztahiánytaszabadkőművességérevonatkozóadatokkalsze-
retném pótolni.Maléter a kassai resurrexit páholybanműködött, ezért foglalkozom
bevezetésképpenennekapáholynakeddigismeretlenanyagával.

akassairesurrexitpáholy

MnlolP1083121.cs.lXiiresurrexitpáholykassa

kassánmáraXv.századbanlétezteképítőpáholyok.Mesterjeleikadómbanismegta-
lálhatók.1870.március20-ánalakultaHaladáspáholy.acorvinMátyáspáholyhét
tagjaalapítottaafrancianagyoriensvédelmealatt.közhasznúintézményekalapítá-
sát,népművelést,népoktatásiköröket,felnőttoktatást,dologházat,gyermekkertet,böl-
csődéketterveztek.akolerajárás1874-benelkedvetlenítetteőket.Feloszlottapáholy.
utána 1874-ben alakult meg a Magyar nagy oriens védelme alatt május 9-én az

Resurrexit páholy érme. Réz, 35 mm. Leltári
szám Procopius 4357 procopius_3. 1357_1257.
A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára

Resurrexit páholy érme. Réz, 35 mm. Leltári
szám Procopius 4357 procopius_4. 1357_1262.
A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára
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egyetértéspáholyhasonlócélokkal.Páholyházukatkénytelenekvoltakmegszüntetni,
ésatagoklakásánjöttekössze.1884.július26-ánezpáholyismegszűnt.1899-ben
ismétpáholyalakult jellemzőnéven:resurrexit.azegykorivoltfőmester,dr.benczúr
Gézavárosifőügyésznyolctársávalkezdeményezteazúj,beszélőnevűpáholymegala-
kítását, Moskovics jakabot választották örökös főmesterükké, a páholy vezetésére,
főmesteri tisztségredr.benczúrGézátszavaztákmeg.aForgács-palotában tartották
munkájukat. az új páholy sokrétű tevékenységet folytatott. 1901. október 26-án
kazinczyFerencfogságbóltörténtkiszabadulásánakszázadikévfordulójátünnepelték
meg.Munkásokrészéreelőadásokattartottak.Munkáikonhaladótársadalmiéssza-
badkőművesi kérdéseket tárgyaltak. ezeket az eszméket igyekeztek terjeszteni is.
egyebekközöttaSzéchényiTársaságifjúságterjesztettfolyóiratátanyagilagtámogat-
tákévente.Munkásokrészéretanfolyamokattartottak.Maléteristvánis,mintakövet-
kezőkbenbemutatom,ennekapáholynakvoltatagja.Sokatbuzgólkodotttanfolyamok
szervezéseérdekében.aközelbenműködő,maradielveket terjesztőSzent imrekör
soktagjátsikeresenelvonzottakezekatanfolyamok,mertMaléter istvánkitűnőelő-
adókathívottmeg.

Maléteristvánfelvételeapáholyba

előszörapáholybajelentkezőirataitmutatombeaMnlkiadatlananyagából.

Maléter István felvételi kérvénye felolvastatott 1900. május 14-én a Resurrexit páholyban dr.
Szörényi Tivadar és Benczur Géza helyettes főmester aláírásával. P1120394
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Maléter István felvétetett P1120396

Maléteristván1900.január8-ándr.Moskovitsrezsőfőmesterésdr.SzörényiTivadar
titkáraláírásávaligazoltfelvételearesurrexitpáholyirataiközött.

nagyonszorgalmasanlátogattaapáholyt.Hamarosantitkáritisztségreválasztották
meg.

29dokumentumon titkárként, fokozatnélkül és csak3dokumentumonszerepel
mint titkár3. fokozatúként. Feltehető,hogymármagasabb fokozatnélkül is titkárrá
választották.ezszokatlanapáholyokeljárásirendszerében.

apáholynakaszabadkőműveskifejezéssel„munkának”nevezettösszejöveteleina
jegyzőkönyvbenidőnkéntfeljegyeztékajelenlevőknévsorát.Ígytörténtaz1905.febru-
ár15-éntartottelsőfokúmunkán.ekkorjelenvoltMaléteristvánis.
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Szónok, a titkári teendőkkel egyelőre megbízva. A szónok tevékenysége más tisztséget jelentett
a páholyban. A szónokká választása miatt valakinek el kellett látnia a titkári feladatot, ezért amíg
nem találtak helyébe titkárt, ideiglenesen elvállalta el ezt a tisztet is.

Maléter István szónoki fogadalma 1903. február 28-án a Resurrexit páholyban. P1120490
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Maléter István h. főmester. P1120491

„aresurrexitpáholynak1905.novemberhó17-éntartottrendesmunkájából.”aláírás:
dr.Maléteristváns.k.h.főm.Tehátekkormárhelyettesfőmestervolt.

ebben az időben került terítékre két páholy ellentéte. ebbe a főhatóságot, a
MagyarországiSzimbolikusnagypáholytisbevonták.

akonfliktuslényegeadebreceniHaladáspáholytiltakozásaegyújjelentkezőfelvé-
teleellen.akövetkezőlevélerrőlszól.
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A debreceniek tiltakozó levelének első lapja.
HU_MNL_OL_P_1083_I_0038_LXII_3926_1911_Tudos_r
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A debreceniek tiltakozó levelének hátlapja

amiskolcipáholyegyleendőtagjaellenadebrecenipáholytiltakozott.ugyanisasza-
badkőművességbe jelentkező Tüdős istván református lelkész lánya egy debreceni
katolikusiskolatanárjáhozmentfeleségül.Állásábólelbocsátottákvolnaavőlegényt,
hanemkapreverzálist.kivételesenazegriérsekösszeadtaőket.emiattadebreceni
páholynemtartottaalkalmasnakazapátarra,hogyszabadkőműveslegyen.Malétera
„szeretetreméltóegyéniségű”nagymesterközbenjárásátkérte.anagymesterreltudat-
ta,hogyamiskolcipáholyalapításáhozfeltétlenülszükségvanTüdősistvánra.
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HU_MNL_OL_P_1083_I_0038_LXII_4444_1911_Resurrexit_2_v
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HU_MNL_OL_P_1083_I_0038_LXII_4444_1911_Resurrexit_3_r 
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Főmesteritevékenységei

levél a nagymesternek, hogyMiskolcon páholyt akarnak alapítani. (3 oldal kézirat.)
1911. Xi. 21. a páholyalapítás érdekében a fenti levélben Maléter főmesterként a
nagypáholyelőttvédelmébevesziTüdőst.

Dr. Maléter István főmester levelének 1. oldala a nagymesterhez az eperjesi Thököly Imre kör
(majd páholy) alapítása ügyében
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Dr. Maléter István főmester levelének 2. oldala a nagymesterhez az eperjesi Thököly Imre kör
(majd páholy) alapítása ügyében

Maléter istván páholyában, a resurrexit páholyban volt tag Gömöry jános,1 Flórián
károly2 éscsengeyGusztávadolf3.őklettekazeperjesiThökölyistvánpáholyalapító
tagjaiMaléteristvánnak,aresurrexitpáholyfőmesterénekkezdeményezésére.

1 nyíregyháza, 1869. máj. 12. – bp., 1966. máj. 7. Tanár, ev. lelkész, újságíró. németor-
szágban,Greifswaldbanéskolozsvárottvégzettegyetemet,tanárszakot.1897-tőlazeperje-
sikollégiumevangélikusfőgimnáziumbantanár.1903-tólnyugdíjazásáig,1926-igigazgató.
ezutánkassánélt.akazinczyTársaságegyikmegteremtőjevolt.aTátrac.folyóiratotmeg-
indította.Tanulmányokatírt.1947-benkassárólSóskútrakitelepítették.innenbp.-reköltö-
zött.93évesenmegírtaazeperjesievangélikuskollégiumrövidtörténetétSzalatnairezső
bevezetésével,1964-ben.Műve:caraffa,rozsnyó,1938.

2 eperjes,1878.jan.26.–kassa,1941.aug.15.közgazdászésjogász,jogakadémiaitanár
azeperjesiev.jogakadémián:közgazdaságtan,pénzügytan,statisztika,ny.r.tanár.bíróaz
eperjesitörvényszéken.1914:aberliniegyetemenműködött.azelsővilágháborúbanorosz
hadifogság,aharkoviegyetemenközgazdaságtant tanított.1918:akassaiÁllamiMagyar
jogakadémiatanára.1922:megszűnt,nyugdíj.1924–1928:eperjespolgármestere.alapító
tagja a csehszlovákiai Magyar Tudományos, irodalmi és Művészeti Társaságnak.
PozsonybantagjaaTársaságelnökségénekésszerk.bizottságának.

3 komárom,1842.aug.8.–Miskolc,1925.júl.13.ev.teológus,tanár,azaszódigimnáziumtanára
ésigazgatója(1874–77),költő.Szépirodalmimunkássága:vallásosköltemények,versesregény
stb.azeperjesiev.teológiatanára(1886–),1919-tőlaMiskolcrakerültjogakadémiánfolytatta.
Tört.-teol.munkáimegjelentek:Prot.Szemle1890,1896,1909stb.aThökölypáholyfőmestere.
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azeperjesiThökölypáholytagjaiközöttszerepelígyGömöryjános,Flóriánkároly,
főmesterévépedigcsengeyGusztávadolfteológiaitanártválasztották.

Gömöry János felvételi kérvénye felolvastatott 1901. március 15. Neve felváltva y-nal és i jellel szerepel

Gömöry János felvétetett 1901. március 30. napján, és 35 szám alatt bejegyeztetett
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Gömöryjánosesetébenadminisztratívhibajavításaváltszükségessé.ugyanisatöbbitag
felvételiirataivalegyüttesenelküldöttanyagokközülGömöryjánoséfeltehetőenelkalló-
dott.emiattismételtentudatjaMaléteristvánfőmesterGömöryjánosfelvételét.egyúttal
kérapáholyaszámáraamegfogyatkozottszabadkőművesalkotmányokhozpótlást.

Flórián Károly felvételi kérvénye felolvastatott 1901. február 22-én
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Dr. Flórián Károly 1901. március 30. napján felvétetett és 33. szám alatt bejegyeztetett

Csengey Gusztáv Adolf felvételi kérvénye felolvastatott
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Csengey Gusztáv 1901. március 30. napján felvétetett és 30. szám alatt bejegyeztetett

A Resurrexit páholy ünnepsége Kazinczy Ferencznek a börtönből való kiszabadulása alkalmából
1901. október 26-án, a napirendben Csengey Gusztáv Ódája

146 Berényi Zsuzsanna ágnes
Fó

ru
M

Tá
rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
S
ze
m
le
,X

X.
é
vf
ol
ya
m
2

01
8/

4,
S
om

or
ja



amagyarszabadkőművességegyiklapjavoltadélcíműkiadvány.dr.Maléteristván
1910-ben európai körútja során Türingiából, Weimarból, a szabadkőműves Goethe
halottasszobájánakküszöbérőlmelegszeretettel írtamegkarácsonyigondolataitaz
újévkezdetére.azokragondol,akikakkorfáznak,nincshajlékukéskenyerük.jézusaz
elnyomottakértélt.nemélthiába.Másoknakszívébenfelebarátimenhelyetépített.Ha
nemlehetünkPrométheuszok,vágyainkméglehetnek.ezavágylehetettaszabadkő-
művességegyikkezdete.acselekvésazösszeforrasztóerő.azírás-olvasásszabadítja
felatömegeket.akonzervatívokakultúraellenségei,emberiellentéteketakarnakszí-
tani.aszabadkőművességcsakhaladólehet.
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Szabadkőműves irodalmi tevékenysége, Dél, 1910. jan. 27.

azismertetettadatokkiegészítikMaléteristvángazdag,sokoldalúéletútját.
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irodalom

A csehszlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–1995. Főszerkesztő: Fónod Zoltán
Pozsony/bratislava,Madách-Posonium,1997,209.p.

FilepTamásGusztáv:A hagyomány felemelt tőre.budapest,ister,2003.
GulyásPál–vicziánjános:Magyar írók élete és munkái 18. kötet.budapest,1999,395.p.
Magyar Életrajzi Lexikon II. kötet L–Z.budapest,akadémiaikiadó,1982.131.p.
Maléter istván:Az athéni demokrácia I. rész Az athéni demokrácia kialakulása. kassa, 1913

(1914),3–4.p.
Szalatnairezső:Maléteristván1870–1933.Magyar Figyelő,1934,1–2.sz.3–6.p.
Turczellajos:emlékezésMaléteristvánra,az1956-osmártír,MaléterPálédesapjára.Arcképek

és emlékezések.Pozsony/bratislava,Madách-Posonium,1997,6–16.p.
Zsedényibéla:Maléteristvándr.emlékezete.Miskolc,ifj.ludvigistvánkönyvnyomdája,1934,9.p.
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anGyal béla

adatokaszlovákiaimagyarok1945őszén
történtkényszermunkárahurcolásához

aszlovákiaimagyarokmásodikvilágháborútkövetőjogfosztottságánakéveitföldolgo-
zó, az utóbbi évtizedekben örvendetesen szaporodó irodalma kevéssé tisztázta az
1945őszéntörténteseményeket.nincsenekpontosadatokazakkorcsehországikény-
szermunkárahurcoltakszámáról,nemtisztázottalebonyolításmeneteésjogiháttere,
valamintazakciókövetkezményei.Gyakranösszemossákazegyévvelkésőbb,1946
őszétőlkezdődöttdeportálásokkal.

jurajZvara,akiazelsőkközöttfoglalkozottacsehszlovákiaimagyarsághelyzetével,
az 1964-ben írt munkájában azt írta: 1945. szeptember 19. és 1947. február 20.
közötttörténtamagyarokcsehországimunkára„toborzása”,amelyneksoránösszesen
9610családot,41 680személytvittekmunkára,ehhezjárultmég2154önkéntjelent-
kezett család.1 ugyanez szerepel az 1969-ben megjelent monográfiájában azzal a
kiegészítéssel,hogyamagyarokcsehországielhurcolásaa71/1945sz.–azállampol-
gárságukatvesztettszemélyekmunkakötelességérőlszóló–elnökidekrétumalapján
történt.2 Figyelmenkívülhagytaaszerző,hogyazemlítettdekrétumSzlovákiábannem
voltérvényben,csakacsehésmorvaországrészekben.

a rendszerváltás előttimunkák közül legrészletesebben juraj Purgat tanulmánya
foglalkozott az 1945. őszi eseményekkel, és számos levéltári adatot is hozott velük
kapcsolatban.3 atanulmányszerintamunkárahurcolása88/1945sz.általánosmun-
kakötelezettségrőlhozott,1945.október17-énkihirdetettelnökidekrétumalapjántör-
téntoktóber25.ésdecember4.között.konkrétösszegzőszámokatnemközölt,de
megemlíti,hogyGútáról500főtvittekel,éstöbb–fegyverhasználatról,sebesültekről,
abelügyiszervekrészérőlazakciósorántörtént–visszaélésrőlszámoltbe.kiemeli,
hogy a Szlovákiában akkor működött két politikai erő, a kommunista párt és a
demokrataPártisbefolyásolnikívántaacsehországbaszállítottszemélyekkörét,első-
sorbanamagyarkommunistáktiltakoztakésapárttagjaikfelmentésétkérték.adéli
területekenállomásozószovjetcsapatokparancsnokai isközbeléptekazakciósorán
és embereket emeltek ki a transzportokból. a szerző végső következtetése, hogy a
csehországimunkaerőhiány és a belső kolonizáció érdekeinek szolgálatamellett az

1 Zvara, juraj:kproblematikepostaveniamaďarskejnárodnostnej skupiny v ČSrv období
bojazaupevnenie ľudovejdemokraciea  rozšíreniemoci robotníckej triedy (1945–1948).
Historický časopis,1964.28–49.p.

2 Zvara,juraj:Maďarská menšina na Slovensku po roku 1945.bratislava,1969,66–67.p.
3 Purgat, juraj: Čo predchádzalo dohode o  výmene obyvateľstva medzi Československom

a Maďarskom?Revue dějin socialismu,1969,507–528.p.
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eseményekhozzájárultakahhoz,hogyamagyarkormánydecemberelejéntárgyaláso-
katkezdettamagyarkérdésrendezésérőlacsehszlovákféllel.4

amagyarszerzőkközüljanicskálmánemlítielőszöramagyarokelhurcolását,mun-
kájátakorabeliszakirodaloméssajtóanyag,illetveaszemélyesemlékeialapjánépítet-
teföl.acsehszlováksajtójelentésealapján12ezerbevonultatottférfitemlít,sfölhívja
afigyelmet,hogymegkellkülönböztetniaz1945.őszieseményeketaz1946novem-
berébenkezdett jóvalszervezettebbdeportálásoktól.azt írja,amagyaroknagyrésze
néhányhétenbeülhazaszököttcsehországból,ésnémilegbagatellizálvaadolgot,sze-
rinte„kissékomikus–répaszedőkirándulások”voltakcsupánamunkárahurcolások.5

vadkertykatalinadeportálásokrólszólómonográfiájábanegyegészfejezetetszen-
teltatémánakaszlovákiaimagyarférfiakkényszerközmunkája1945őszéncímmel.6
az eseményeket ő is a csehországimunkaerőhiánnyal és a belső telepítés céljaival
magyarázza,aszlovákközpontiszervekszerepétemelikiazakciósorán,továbbáemlí-
tést tesz a katonaság asszisztáló szerepéről az elhurcolás során. jogi alapként a
88/1945-ösdekrétumotemlíti.közöladatokatazerőszakoscselekményekről,megje-
löliacsehországivárosokat,ahovaamagyarokkerültek(Prága,kolín,Tábor,Pardubice
stb.) és konkrét számadatokat is közöl: „1945 szeptembere–december 1-je között
9247magyartvittekcsehországba.”7 vadkertykatalinnáliskeverednekazegyesese-
mények,pl.anádszegközségben1945.szeptember19-éntörténterőszakoscselek-
ményeket isebbena fejezetben tárgyalja,holottnem függenekösszeacsehországi
elhurcolásokkal.azoknáltöbbmintegyhónappalkorábbantörténtincidensrőlvanszó,
ésanádszegiletartóztatottférfiakatsemcsehországbavitték.8

4 acsehésszlovákszerzőkközültöbbenisfoglalkoztakatémával,egymásnakgyakranellent-
mondóadatokatközölve.karelkaplanszerintoktóber25.ésdecember4.közöttzajlotta
munkárahurcolása71/1945dekrétumalapján.kaplan,karel:Csehszlovákia igazi arca
1945–1948.Pozsony,1993,135–136.p.jánbobákmunkájaalapján9400magyarsze-
mélytvittekmunkáraa88/1945sz.dekrétumalapjánoktóber23.ésnovember4.között.
azakcióaTelepítésiHivatalirányelveiésahivataláltalösszeállítottnévsorokalapjántörtént
anyugat-szlovákiaimagyarlaktajárásokban.előszörcsakférfiakat,majdegészcsaládokat
vittekel.azakciótdecember4-énamagyar–csehszlováktárgyalásokmegkezdésekorállítot-
ták le, a külügyminisztérium utasítása alapján. bobák, ján: Maďarská otázka v  Česko-
Slovensku (1944–1948).Martin,1996,125–126.p.

5 janicskálmán:A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború
után 1945–1948.Hunniakiadókft,1989,174–175.p.

6 vadkertykatalin:A deportálások. A szlovákiai magyarok csehországi kényszerközmunkája
1945–1948 között.Pozsony,1996,11–16.p.

7 uo.16.ennélazadatnál,éssajnosnemcsakennélazegynél,nemegyértelműajegyzete-
lés,ésnemissikerültakutatássoránanyomárabukkannomadokumentumnak,amelyet
aszerzőidéz.

8 anádszegieseményekről,amelyeksoránegyháromtagúkatonai járőrt fegyvereztek leés
vertekfélholtra,részletesenbeszámola4.hadosztályparancsnokának1945.szeptember
22-énkeltjelentése.ajelentésszerintafaluférfilakosságátvágsellyéntáborbazártákés
romeltakarítási munkára fogták. vojenský historický archív bratislava (vHa ba), fond
veliteľstvo4.oblastibratislava(vo4),1.doboz.
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aszakirodalomismertetésesoránvégezetülmegkellmégemlíteniŠtefanŠutajnak
amagyarokcsehországiáttelepítésérőlírtmonográfiáját,amelybenatémánakszentelt
fejezetbensokadatotidézamáremlítettkorábbitanulmányokból.9 aszámszerűada-
tokatvadkertykatalintólvetteát.Újadatakönyvében,hogyrészletesentárgyaljaaz
akciójellegénekmegváltozását,mikor1945.novembervégénmárnemcsupánférfia-
kat, hanem187 családot visznek el Pardubice környékére a Somorjai járásból. két
további észrevételt is tett az akcióval kapcsolatban. a dokumentumokból úgy ítélte
meg,hogyelsősorbanaközponticsehterületekre,nempediganémetekáltal lakott
határvidékrevittékamagyarokat,továbbáészrevette,hogyakorabelidokumentumok
semmilyenjogszabálytnemtüntetnekföl,a88/1945sz.elnökidekrétumaz1945-ös
közmunkárahurcolásokjogalapjakéntakésőbbieksorántűnikcsakföl.

Szülővárosomban,Gútána jogfosztottságéveiben lezajlotteseményekről írtmun-
kámbannagyobbteretszenteltemaz1945őszieseményeknek,azoralhistorymódsze-
réveligyekeztemfeltárniazakciógútaivonatkozásait.ennekelsősorbancsaládiokai
voltak,hiszenédesapáméletevégéighordoztaasebeket,amelyeketapardubiceimun-
katáborban,vagyahogyanőmindigemlegette,„apardubiceilágerben”szerzett.őés
többgútaisorstársánakvisszaemlékezéséthangszalagravettemésrészleteketközöl-
tembelőlükamunkámban.10 ugyancsakkörnyezetemindíttatásanyománkezdtemújra
foglalkozniatémával,kezdtemlevéltárikutatásbaazelmúlthónapokban,hogyföltár-
jamennekakevésséismerteseménysorozatnakarészleteit.Többegykorigútaielhur-
colt családtagja, leszármazottja biztatása nyomán végeztem csehországi, valamint
szlovákiai levéltárikutatásokatésezekeredményébőlszületettmegezarövidtanul-
mányésforrásközlés.

1945 őszén a csehszlovákiaimagyarság kitelepítésénekmenete ésmódszereimég
nemvoltaktisztázva,ésamagyarlakosságsemsejtette,mivárrá.ennektöbbokavolt.
az1945tavaszán,akorábbiévekbenMagyarországhoztartozottterületekrebevonuló
szovjetcsapatokparancsnokaigyakranmagyarkommunistákatbíztakmegatelepülé-
sek vezetésével, őket nevezték ki helyi komiszároknak. a kommunista mozgalom
nagyonerősvoltcsehszlovákiábanakétvilágháborúközöttamagyarlakosságköré-
ben,errőláltalábanmindenszerzőbeszámol,ígytermészetesnektűnt,hogyaháború
befejezéseutánamunkásmozgalomaktívtagjaiveszikátahatalmat.aszovjetcsapa-
tokparancsnokainemvettektudomást,vagynemvoltakinformálvaazáprilisbankihir-
detettkassaikormányprogramról,amelyamagyarlakosságjogfosztásáthelyeztekilá-
tásba,azaktívantifasisztákkivételével.

aberendezkedőcsehszlovákadminisztráció,rendőrségésakatonaságsemtudott
mitkezdeniahelyzettel,inkábbcsakjelentéseikbenfogalmaztákmegajavaslataikat,
hogyamagyarokatsürgősenkikellzárniatelepülések,járásokvezetéséből.

azújjáalakultcsehszlovákiahadseregénekszerepéveladélihatárvidékkonszolidá-
lásábanéskésőbbiekbenamagyarságelleniintézkedésekbeneddigaligfoglalkoztak

9 Šutaj,Štefan:Nútené presídľovanie Maďarov do Čiech.Prešov,2005,24–29.p.
10 angyalbéla: Gúta 1945–1949.dunaszerdahely,1997,18–24.p.
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azidőszakotföldolgozómunkák.ugyanakkormáraháborúalattacsehszlováklondoni
katonaiemigrációvezetőiezzelkapcsolatbanhatározottelképzelésekkelrendelkeztek.
Támogattákaszlávnemzetállamkialakításánakgondolatát,tudatábanvoltak,hogya
hadseregnek szerepet kell vállalnia a kisebbségek háború utáni kitelepítésében. a
németésamagyarnemzetiségtagjaitmáraSzovjetunióbanalakultcsehszlovákkato-
nai egységek kizárták soraikból. a felszabadított területeken 1945-benmozgósítást
rendeltekelbizonyoskorosztályoknál,amagyarokatazonbannemhívtákbe.azévek-
kelkorábbanmegfogalmazottelképzelésekszerintacsehszlovákhadseregnemakart
magyarokat és németeket a soraiba fogadni, legfeljebb munkaszolgálatra tartották
alkalmasnak őket.11 a szlovákiai magyar lakosság ugyanakkor megnyugvással vette
tudomásul, hogy nem vonultatták be fiaikat, sokan abban reménykedtek, ez annak
jele,hogyaterületMagyarországhozfogismétkerülni.báramagyarnemzetiségűalkal-
mazottakmájusielbocsátásaésaz1938.november2.utánbetelepülteknyárikitolon-
colásanemsokjótígért.12

az 1945. augusztus 2-án lezárult potsdami nagyhatalmi konferencia nem foglalt
állástamagyarokjelentősrészénekkitelepítésétésamagyarországiszlovákokkalter-
vezett részleges lakosságcseréjét előirányzó csehszlovák kéréssel kapcsolatban,
ugyanakkorhozzájárult2–2,5milliónémetkitelepítéséhezazországból.apotsdami
határozatok okoztak ugyan némi zavart a csehszlovák vezetésben, azonban a nyári
hónapokbankiadottelnökidekrétumoka27/1945sz.a„belsőtelepítésegységesirá-
nyításáról”,ésa33/1945sz.alkotmánydekrétum„anémetésamagyarnemzetiségű
személyek csehszlovák állampolgárságának rendezéséről” egységesen igyekezett
kezelniakétnemzetikisebbségkérdésétazországban.ezutóbbijogszabályazaktív
antifasisztákat leszámítva mindkét kisebbséghez tartozó személyektől megvonta a
csehszlovákállampolgárságot.

acsehszlovákkormányugyanakkortisztábanvoltazzal,hogytárgyalásokatkellkez-
denieamagyarféllelalakosságcserekérdésében.amagyarkormányazonbanelzár-
kózottatárgyalásoktólésinkábbtiltakozójegyzékekkeléssajtókampánnyalpróbáltaa
nagyhatalmakfigyelmétfölhívniacsehszlovákiaimagyarságjogfosztására,nehézhely-
zetére.ennekelsősorbanazvoltazoka,hogyMagyarországonparlamentiválasztások-
rakészültek,amelyrenovember4-énkerültsor,ésaválasztásokelőttegyetlenmagyar-
országipártsemkívántacsehszlovákiáhozfűződőviszonykényeskérdésébenállást
foglalni.

acsehszlovákbelpolitikábanezzelszembenazegyespártokhatározottlépéseket
követeltekabelsőtelepítésésalakosságcseremegkezdéseérdekében.a27/1945sz.
dekrétumalapjánlétrejöttSzlovákTelepítésiHivatal,amelynekvezetőjeakommunista
jánČechlett,elkezdettkonkrétterveketkidolgozniamagyarkérdésvéglegesrendezé-

11 baláž, július: Československá armáda v  zahraničí a  jej podiel na riešenie postavenia
maďarskej menšiny v  povojnovom Československu. in Zudová-lešková, Zlatica (szerk):
Válečný rok 1944: příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 19.—20.
října 1999 v Praze.Praha,2001,275–287.p.

12 janicskálmáni.m.145–170.p.
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seügyében.13 acsehországifőhivatalokkaltörténtegyeztetésutánahivatalberkeikből
indult ki amagyar lakosság csehországimunkára hurcolásának gondolata, részben
azért,hogysegítsenekatörténelmiországrészekbenfelmerültmunkaerőhiányenyhíté-
sén.acsehországimunkaerőhiánytelsősorbananémetlakosságkitelepítése,elüldö-
zéseésmunkatáborokbazárásaidézteelő,azonbanamunkaerő-problémanemelső-
sorbananémetekáltallakotthatárvidékekenjelentkezett,hanemabelsőterületeken.
innenacsehmezőgazdaságicselédésnapszámosrétegelindultahatárvidékekfelé,
hogygazdaságot,földetszerezzenmagának.14 amagyarlakosságtervezettelhurcolása
a belső telepítés terveit is szolgálta, a fölszabaduló területekre szlovák telepeseket
kívántaktelepíteni.

akonkréttervacsehországimunkárahurcolásról,azalábbközöltdokumentumok
alapján,mároktóberelejénmegszülethetett,tehátmielőtta88/1945sz.elnökidoku-
mentummegjelentatörvénytárban,ezértisnemtalálunkhivatkozástráakorabeliira-
tokban.

aközöltiratokbólnemlehetmegállapítaniamunkáraelhurcoltakteljesszámát,az
5. sz. dokumentumban, az akció első szakaszát összegző jelentésben 9461 férfiról
esikszó.ehhezméghozzákellszámolnianovembervégénelhurcoltSomorjakörnyéki
családokat,melyeknekszámátaszakirodalom187-reteszi,vagyis700–900személyt.
az iratok szerint a rendőrség írásban végzéseket adott a férfiaknak,miszerint négy
hétre kellettmunkáramenniük.csehországbana gazdáktól ésazüzemektől, deaz
egyeshivataloktólis,akikfoglalkoztattakmunkárahurcoltmagyarokat,fejenként200
koronaszállítási illetéketkértekamunkavédelmihivatalok.a feltártésközölt iratok
jelentős része amunkára hurcoltak szökésével és az otthonmaradott családtagok,
településvezetők felmentésük érdekében tett lépéseiről szól. ez a tény ellentmond
janics kálmán megállapításának, hogy néhány héten belül mindenki hazakerült
csehországból.amagyarokszabadulásaérdekébentörténtmegkeresésekreaSzlovák
Telepítési Hivatal részéről számos válasz maradt fenn, amelyekben sablonszerűen,
cinikusanaztválaszolta:ahivatal,a27/1945sz.elnökidekrétumértelmében,nem
rendelkezikjogkörrelfelmentésadásáraamunkakötelezettségalól.adokumentumok
közötttöbbakad,amelyarróltudósít,amiteddigaszakirodalomnemtárgyalt,hogytöb-
benamagyar férfiak közül anémetek részére kialakítottmunkatáborokbakerültek,
aholrájukisazazembertelenbánásmódvárt,amiazállamipropagandaáltalkeltett
hisztériaésgyűlöletnyománanémetekre.rájukvártalegnehezebbsors,ésőkkeve-
redtekhazalegkésőbb.voltaktöbben,mintazapámésagútaiakegyrésze,akikcsak
1946tavaszafelé.azutolsóközöltdokumentumszerinttöbben1946.márciusvégén,

13 lásdalábbaz1.sz.dokumentumot.
14 „járásunkban állandó amunkaerőhiány,mivel sokmezőgazdasági napszámos család és

egyénimezőgazdaságimunkaerőelmentahatárvidékreamezőgazdaságiüzemekbe,gaz-
daságokba,ésazideszállítottnémetekszámaezekkelszembennagyonalacsony,ígyfélő,
hogyarépaésatöbbikapásoknemlesznekidőbenbetakarítva.”Állapardubiceimunkahi-
vatalvysokéMýto-ikirendeltségének1945.október19-énkeltjelentésében.Státníoblastní
archivvZámrsku(SoaZ),fondokresníúřadochranyprácePardubice(oÚoPPardubice),19.
doboz.
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öthónappalelhurcolásukután,mégcsehországiépítkezésendolgoztak,pedigabehí-
vójukcsaknégyhétreszólt.

azakcióleállításánakidőpontjaéskörülményeisemtisztázottakteljesen,adecem-
berelejidátumtűnikreálisnak,amikormegindultakaprágaicsehszlovák–magyartár-
gyalások.15 ahosszas,nehézegyeztetésekután1946. február27-énaláírtcsehszlo-
vák–magyarlakosságcsere-egyezményegyértelműenhatássalvoltazelhurcoltmagya-
roksorsára.azaláírástkövetőenaszlovákhivatalokacsehpartnereiknekaztválaszol-
tákacsehországbólelszököttmagyarokvisszatoloncolásáraésazújabbmagyarmun-
kaerőkiszállításárairányulókéréseikre,hogyezalakosságcsere-egyezménymegköté-
seutánnemaktuális.

az alább közölt dokumentumok időrendben követik egymást, arab sorszámmal
megjelölve.asorszámotazáltalamkészítettrövidregesztumköveti,amelymegjelölia
közölt dokumentum keltezésének helyét és idejét. a regesztum további részében
néhánysorerejéigértékelésésminősítésnélkültájékoztatástnyújtaközöltdokumen-
tumtartalmáról.azegyesdokumentumokutánalevéltárijelzeteketkövetőenmagya-
rázatok következnek, amelyek tartalmaznakminden kiegészítő információt az egyes
szövegekről.a forrásokteljesszövegénekközléséretörekedtem.aholerreterjedelmi
vagytartalmiokokbólnemkerülhetettsor,részlegesközléstalkalmaztam,akihagyáso-
katszögleteszárójellel[…]jelöltem.azáltalamközbeszúrtmegjegyzéseketvagytartal-
milagösszefoglaltrészeketdőltbetűvelírtam.

15 amagyar–csehszlováklakosságcserekérdésébenazelsőprágaitárgyalásokdecember3.
és6. között eredménytelenek voltak. azújabbprágai tárgyalásokra február6–10. között
kerültsor,amelyenamagyarküldöttségfenntartásaiellenéreelfogadtaacsehszlovákfél
általjavasoltlakosságcsere-egyezményt.
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dokumentumok

1.
1945. október ? részletekaSzlovákTelepítésiHivataláltalkészítettelőterjesztésből,
amelyahivatal feladatival, hatásköreivel foglalkozik,éskonkrét terveketmutatbea
magyarkérdésrendezésére,amagyarnemzetiségűekkitelepítésére,azáltaluk lakott
területekszlovákokkaltörténőbetelepítésére.

[…]
amagyarokpolitikaijellemzőiésfelosztásuk
adekrétumésazalapszabály16 értelmében,azáttelepítésselésabetelepítés-

sel kapcsolatos tervezettmunkák irányelveit aMegbízottak Testülete és a központi
TelepítésiHivatalhagyjajóvá.akidolgozandóterveknéltudatosítanikellmindenpoliti-
kai,gazdaságiésbiztonságimozzanatot,főlegabelpolitikaiésállamköziszempontból
valóelfogadottságaezeknekazintézkedéseknekigényli,hogyazelveketamagyarok
ésanémetekkitelepítéséről,annakfolyamatárólésatervekkidolgozásárólrövidebb-
hosszabbidőszakonkéntaMegbízottakTestületehagyjajóvá.

i.Törvényhozásunk,mindenekelőttazalaptörvény,aköztársaságielnökdek-
rétumaazállampolgárságról,ésatöbbirendelkezés,amagyarokésanémetekhárom
kategóriájátkülönböztetimeg.

Mindenekelőttezekamagyarfasisztapártokésszervezetektagjai,akikvagy
vezetőivoltakezeknekaszervezeteknek,vagykonkrétanacsehszlovákköztársaság
ésannakdemokratikusrendjeellenestevékenységetfolytattak.

ii. a második kategóriát azok a magyarok alkotják, akik vezetőiket követve
helyezkedtek ellenséges álláspontra a cSSZk-val és annak demokratikus rendjével,
valamintaszlovákéscsehnemzettel.

iii.aharmadikcsoportotalkotjákamagyarokésnémetek,akikanemzetiöntu-
datkristályosodásánakfolyamatábanvannak,vegyesházasságbanélnek,vagygyere-
keikszlovákosodnak,rokonikapcsolatbanállnakaszlovákvagyacsehnemzettagjai-
val.ebbeaharmadikkategóriábatartoznakazokamagyarokésnémetek,akikapoli-
tikai meggyőződésükben mindig antifasiszták maradtak, és így részt vettek cSSZk
megújításában,vagymeggyőződésükmiattszenvedtek.erreacsoportraazáttelepítési
intézkedéseknemvonatkoznak.

ezekazintézkedésekazállampolgárságrólszólódekrétumbólkövetkeznek,és
tudatosítani kell, hogymegkell őrizni a kitelepítés ésbetelepítéshelyes folyamatát,
hogymegfelelőterveketdolgozzunkkiamagyarokkitelepítésére,eltávolításáraazokról
aterületekről,amelyekfeltételnélkülszükségesekabetelepítésre.

Tekintettelarra,hogyanemzetközihelyzetanémetekkitelepítésénekkérdé-
sébenmás,mintamagyarokesetében,afolyamatésatervanémetekeltávolítására
amagyarokhozviszonyítvakülönbözőlesz.

anémetekeltávolításaSzlovákiábólanémetekösszállamieltávolításiakciója
kereténbelülfogmegtörténiaZsukovmarsalláltalkidolgozotttervszerint,amelyeta

16 aSzlovákTelepítésiHivatalakkormégcsaktervezetbenlétezőalapszabályárólvanszó.
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Szovjetunión kívül a többi nagyhatalom is jóváhagyott. e terv szerint a központi
Telepítésibizottságésaminisztérium17 részletesvégrehajtásitervetkészít.

aTelepítésiHivatalésbelügyiMegbízottanémetekeltávolításáról tárgyalta
minisztériummalésaprágaiTelepítésiHivatallal,hogyamint lehetséges,anémetek
Szlovákiábóltörténőeltávolításamegkezdődjön.

Magyaroki.kategória
azi.kategóriábatartozómagyaroktevékenységét, jellegétanépbíróságokról

ésazinternálótáborokrólszólóSZnT-rendeletekhatározzákmeg.ennekkövetkeztében
az ebbe a kategóriába tartozók részére javaslom és kérem, hogy a Megbízottak
Testületehagyjajóváazeltávolításukat

a)internálótáborokba(acsaládjukkalegyütt)
b)mezőgazdaságimunkáraésipariüzemekbe,közmunkákracsehországba
azinternálótáborokbaszállítandócsaládokat,hanemlehetségesaférfiakkal

közösenelhelyezni,lakhelyükönkellhagyni.acsaládokesetében,amelyeketab)pont
szerintcsehországbavisznekmunkára,amennyibenlehetségesésacsaládmunkaké-
pes,aférfiakkalegyüttkellelszállítaniésvelükegyüttbeosztanimunkára.egyébként
acsaládotaférfiutánkellszállítanicsehországba,amintazbeosztásraéselhelyezés-
rekerült.

abetelepítéscéljábólkívánatos,hogyacsehországbaelszállított személyek
netérhessekhazaSzlovákiába.Haamunkábólelengedikőket,akkorcsehországban
vagySzlovákiábankellösszegyűjteniőket.

a személyek, akiket elszállítanak, vagy Szlovákiában internálnak, vagy
csehországban munkára beosztanak, részletes jegyzékekben lesznek feltüntetve,
amelyeket anb18 a TelepítésiHivatalmunkatársaival közösendolgoz ki. a részletes
adatokmellettatelepítésszempontjábólszükséges,hogyajegyzékekbenazelszállítot-
takpolitikaijellemzésétisfeltüntessék.

[…]
Magyarokii.kategória
amagyarokmásodikkategóriájábatartozókpolitikaigondolkodásukmiatttar-

tósveszélyt jelentenekállamunkkonszolidálásáraésépítésére,aszlovákésacseh
nemzetre.ebbőlazelviokbólisszükségesarrólaterületről,amelyenösszefüggőenlak-
nak,kitelepítenikijelöltkörzetekbe,vagymunkáraszállítani.

[…]
azelszállításterve
azelszállításnálésaterületbetelepítésénélistervszerűenkellhaladni,hogy

figyelembevegyükatelepesekbiztonságát,mezőgazdaságiésvagyoniérdekeit.
azeredményesbetelepítésérdekébentekintetbekellvenniaTelepítésiHivatal

létrehozásáról szóló elnöki dekrétumban kitűzött célokat, miszerint állampolitikai
szempontbólkívánatos,hogyaszlováketnikumhatáraegybefolyjonazállamhatárral,
hogyeztelérjük.

17 aprágaibelügyminisztériumrólvanszó.
18 národnábezpečnosť,magyarulnemzetbiztonság,vagyisarendőrség.
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[…]
Távlatok
[…]
Férfiakelszállításamárebbenahónapbanesedékes.az időpont családjaik

elszállításáraméghozzávetőlegesensincsmeghatározva.
ajelenlegiállapotszerint16ezertől20ezerfőigesedékesanémetekelszállí-

tása.
a belső telepítés keretén belül, ahogyan már említésre került, lehetséges

csehországbaésMorvaországbamezőgazdaságimunkárakitelepíteniajelenlegiálla-
potszerint27ezermagyarférfit(családfőt),közülüknovember4-ig12ezretkivisznek.

[…]

aziratszlováknyelvű,gépeltkeltezetlen,aláíratlantisztázat.Slovenskýnárodnýarchív
(Sna), fond Ústredný výbor kSSGenerálny tajomník (ÚvkSSGT).2194. doboz, GT-
515/10.
Az irat nem tartalmaz keltezést és a szerzője sincs föltüntetve, a tartalma alapján azon-
ban elég pontosan meg lehet határozni, hogy az akkor alakuló és a kommunista Ján
Čech elnöksége alatt formálódó Szlovák Telepítési Hivatal informálta a feladatairól, ter-
veiről a párt felső vezetését, megemlítve, hogy az első 12 ezer magyar férfi csehországi
kiszállítására megszületett a részletes terv.

2.
Pozsony, 1945. október 15. a nemzetbiztonság keretein belül működő Politikai
Hírszerzőközpont19 szigorúanbizalmasutasításatíznyugat-szlovákiai,magyaroklakta
nbjárásiparancsnokságánakésaSzlovákiaterületéntalálhatócsehszlovákkatona-
ságparancsnoksága(vo4)részéreamagyarnemzetiségűférfiaktervezettcsehorszá-
gimunkáraszállításáról.

PolitikaiHírszerzőközpont Pozsony,1945.október15.
Szám:239/biz./1945 Szigorúanbizalmas
Tárgy:Magyarnemzetiségűférfiszemélyek–elszállításmunkára

nbjárásiparancsnokság
(alatta kézzel írva)

Somorja,dunaszerdahely,Galánta,
vágsellye,nyitra,verebély,léva,

Zselíz,érsekújvár,ógyallaéskomárom

19 a Politikai Hírszerző központ (PHk) a nemzetbiztonság Főparancsnoksága keretén belül
1945októberébenalakultszervezetiegységvolt,amelyállamvédelmifeladatokatlátottel.
1945.novemberelsejétőlabelügyiMegbízott6.osztályáváalakult.Sivoš, jerguš:Zmeny
v bezpečnostnomaparátenaSlovenskuv roku1945.inkalous,jan–Zeman,Pavel(szerk.):
1945 Konec války a obnova Československa.Praha,2018,259–269.p.
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abelügyiMegbízottiii.osztályaparancsára,1945.10.15-től194510.20-ig
elkell szállítanimezőgazdaságimunkáracsehországba10.00018és50évközötti
magyar nemzetiségű mezőgazdasági munkást, akik a magyarkérdés csehszlovákiai
megoldásáigcsehországbanmaradnak.

Számbajönnekakövetkezőszemélyek:
1./anyilaspárttagjai
2./exponáltszemélyek
3./akikrosszindulatbólnemművelikmegfelelőenaföldjeiket.
alapvetően csak férfiakat kell vinni, nem kivételek azok a személyek, akik

akármelyikjárásbanamunkaalakulatoknáltalálhatók,amennyibennemállítjákőketa
járásinépbíróságelé.

nemjönnekszámbaazokaszemélyek,akiknélfeltételezhető,hogyaköztár-
sasági elnök úr dekrétuma értelmében megkapják a csehszlovák állampolgárságot
(vegyesházasságok,antifasisztagondolkodásúszemélyekstb.).

aszemélyeknek,akikátlesznekadvamezőgazdaságimunkáracsehországba,
vinniükkellmagukkalruhát,alsóneműt,cipőt,borotválkozóeszközöket,evőeszköztés
poharat,valamintszükségestakarót.ugyancsakvigyenekmagukkal8napiélelmet.

amagyar nemzetiségűmezőgazdaságimunkások előállítása és elszállítása
csehországbaezekbenajárásokbantörténik,megadvaazadottjárásbólaszemélyek
számát:

Somorjai járás előállít 1.000 személyt, dunaszerdahely 2.000 személyt,
Galánta800személyt,vágsellye600személyt,nyitra300személyt,verebély500sze-
mélyt, léva 600 személyt, Zselíz 2.000 személyt, érsekújvár 500 személyt, ógyalla
800személytéskomárom2.000személyt.20

Mindenjárásazelőállítottszemélyeketajárásiszékhelyvasútállomásánössz-
pontosítjaazelőkészítettvasútikocsikba,kivévealévaiésaZselízijárást,amelyekaz
előállítottszemélyeketalévaijárásbantalálhatókálnavasútállomásánösszpontosít-
ják,természetesenmindenahadseregközreműködésével.

anbjárásiparancsnokaihaladéktalanulgondoskodnakajárásukbanazelő-
készítőmunkálatokrólehhezazakcióhoz,olymódon,hogylegkésőbb1945.10.18-ig
elkészítikaszemélyekteljesjegyzékét,akikelszállításrakerülnekmezőgazdaságimun-
kára, amelyhez felhasználhatnak minden eddigi jegyzéket ezekről a személyekről,
együttműködveahelyihivatalosszemélyekkel.legkésőbb1945.10.18-ig telefonon
vagytelegrambantegyenekjelentést,amelytartalmazzaazelőkészítőmunkákállását
ésaszükségeskatonaságlétszámát,amelybiztosítjaennekazakciónakasikeresvég-
rehajtását. Ha van helyben katonai helyőrség, ezt vegyék figyelembe, amit szintén
jelentsenektelefonon.

anapot,amelyenelkezdődikaszemélyekelőállításaéselszállításaazelőké-
szítettjegyzékekalapján,későbbhatározommegÖnöknek.ajegyzékektartalmazzák
akövetkezőrovatokat:1.sorszám,2.névésvezetéknév,3. lakhely, település, járás,

20 aszámokalapján11 100magyarférfitkértekajárásoktólösszesen,teháttöbbet,mintaz
elsőbekezdésbenemlített10 000főtéskevesebbet,mintaz1.sz.dokumentumbanésa
korabelisajtóbanemlített12ezerfő.
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házszám,4. életkor, 5. családi állapot, 6.megjegyzés, amelyeket 5 példányban kell
elkészíteni,ezekbőlegymaradÖnöknek,egypéldánymintkísérőlevélazelszállítottak-
kalmegy,háromaPolitikaiHírszerzőközpontrészére(nbFP–2.részleg),21 amelyeket
azakcióvégrehajtásáigtartsanakkészenlétbenajárásokon.

amezőgazdaságimunkáraelőállítottszemélyekcsaládtagjainincsenekérint-
veazakcióvalésahelyükönmaradnak.

őregységekatranszportokszámárakésőbblesznekmeghatározva.
a határidőket feltétlen tartsák be,mivel országos ügyről van szó, amelyben

érdekeltmagaabelügyminisztériumis.ezértmindenfizikaiésműszakierejüketves-
sékbe,mivelettőlateljesítménytőlfügg,milyenakciókravagyunkképesekanémetek
ésamagyarokdeportálásánálajövőben.

Megjegyzem, hogy ez az akció szigorúan bizalmas, elárulása esetén nem
hoznasemmilyeneredményt.

aPHkelöljárója
(olvashatatlan aláírás)

(Iktatópecsét)
Titkos
4.területparancsnokság
érkezett1945.10.19.
Sz.:81 077-oper

aziratszlováknyelvű,gépeltaláírttisztázat.vHaba,fondvo4,1.doboz.
Az irat mellett található, az utasítás szerint készült két parancs a 2. gyalogos hadosz-
tály besztercebányai parancsnokságának és 9. hadosztály nyitrai parancsnokságának,
hogy a működési területükhöz tartozó járásokban biztosítsák a tervezett akcióhoz a
katonai segítséget.

3.
1945. október 29. aPHkmunkatársának,Sekera főtörzsőrmesterneka jelentése a
magyar férfiak elhurcolására szervezett akció első napjaiban a helyszínen szerzett
tapasztalatairól.

Másolat
PolitikaiHírszerzőközpont

jelentés
amagyarnemzetiségűmunkásokelszállításáravonatkozóan

jelentem,hogyamagyarnemzetiségűmunkásokelszállításiakciójánakvégre-
hajtásaagyakorlatbantöbbnehézségbeütközött.aGalántai,vágsellyei,érsekújvári,
ógyallaiésaZselízi járásbanszerzetttapasztalatokalapján,ahonnanezeketamun-
kásokatteljesenvagyrészbenelszállították,akövetkezőállapíthatómeg:

21 azeredetiszlovákszövegbenHvnb-2.odd.szerepel,vagyisHlavnéveliteľstvonárodnejbez-
pečnosti,magyarulnemzetbiztonságFőparancsnoksága.
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1./apolgárok–magyarnemzetiségűférfiaknemvetikalámagukatönként
ennekazintézkedésnek,hanemelszöknekházaikból,vagyrejtőzködnekaddig,amíga
transzportelmegy,ezzelazonbanlehetetlennéteszikazakciószervezettvégrehajtását,
vagynagybankomplikáljákazt.nemvoltmeghatározva,hogyankellezekkelaszemé-
lyekkelpéldásmegbüntetésüksoráneljárni,vagymikéntbánniacsaládjukkal.ezen
nehézségekkövetkeztébenszükségesazonnalpótolniamunkaerőt,egyénekkel,akik-
nekpolitikai jellemzésétnélkülözzük;mivelnincs idő,előfordul,hogya transzportba
tévedésbőlkevésbékárosszemélyekésgyakranolyanokiskerülnek,akikrendelkez-
nekazelnökidekrétumbanemlítettkivételekjegyeivel.Sokilyenszemélytmárarako-
dássoránelengednek,ezzelcsökkentveazegyesjárásokrameghatározottkvótát.

2./Politikaiprobléma.ezatényalegnagyobbmértékbenakadályozzaazakció
végrehajtását,amagyarnemzetiségűférfiakelszállítását.ittegyrésztapolitikaipártok
lépnekközbeegyenesenmeghökkentőmértékben,nemszámítegyediesetnekafenye-
getőzéséshasonlók,másrésztazállamiésközhivatalokkülönbözővezetői.bárabiz-
tonságiszervekparancsotkaptak,hogyaférfiaktoborzásátapolitikaipártokvezetői-
velésahivatalosszemélyekkelközösenvégezzék,ezcsupánkivételesesetbentörtént
meg,vagyazidőhiány,vagyabizalmatlanságmiatt;aholközösendöntöttmindenemlí-
tett,azakcióvégrehajtásasoránmégiszavarólagavatkoztakközbeazzal,hogyezvagy
azamunkásmindigjókommunistavagydemokratavolt,természetesenjavasoltáka
személykicserélésétatranszportban.Mindenesetetmegoldani,ill.kivizsgálnianagy
számukmiattnemlehetett.ahelyiérdekeltekinformációialapjáncsupánnéhányindo-
kolt esetet állapítottunk meg, ilyen személyek azonnal el lettek engedve.
Megállapítható, az ilyen közbeavatkozásoknak a 80%-a nem volt helytálló; ha ez az
elnökvagyazatitkárvagypárttagbeavatkozottvalamelyikszemélyérdekében,csaka
saját személyes hasznukat vették figyelembe, vagy a magyar nemzetiséghez való
viszonyt,vagygazdaságiérdekeiketkövették.

[…]
Történtekesetek,hogyatranszportbavoltaksorolvamagyarnemzetiségűfér-

fiak, akiknek szlováknemzetiségű feleségük van, tehát keresztezett házasság (sic!),
amelycsaládokazelnökúrdekrétumaértelmébenkivételtképeznekésfolyamodhat-
nak csehszlovák állampolgárságért. a politikai pártok vezetőinek beavatkozása sok
esetbenakorteskedésbenyomásátkeltetteésindokoltságukranemlehetetttámasz-
kodni.különösenkirívópéldák:GalántánaSZlkPbeavatkozottegyszemélyérdeké-
ben,mintfasisztaüldözésáldozatáért,melyszemélyrőlmegállapítottuk,hogy12-szer
volt büntetve különböző bűncselekmények miatt, a magyarok érkezését 1938-ban
üdvözöltemintirredenta,katonaszökevény,vadorzóéshasonlók.azigazságkiderítése
utánmagaaSZlkPtitkárajavasolta,hogyeztaszemélytvigyékelajárásból.Szintén
megállapításrakerült,hogyanemeskosútinbállomásszerveinemjártakelamunká-
soktoborzásasoránkörültekintően,báratoborzástaSZlkPtagjasegítségévelvégez-
ték,helytelenüljártakelésaSZlkP-tkárérte.rövidenszólva,ittazakcióaszemélyes
számlákkiegyenlítésénekeszközévévált.avágsellyeijnbésaSZlkPelnöke,Psota,
amennyibenamagyarnemzetiségűszemélyekellenibeavatkozásrólvanszó,mindig
ellenziésaznbinformációiszerintkiállamagyarokmellett,bármilyenmagyarellenes
akcióróllegyenszó,akommunizmusleplealatt,egyenesenamegbízottihivatalokban
történtbeavatkozással,megakadályozzaazt.
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[…]
aGalántaijárásbanvágaközségbenakomiszárvalószínűlegelárultaazakci-

ót,mivelmindenférfielmenekült.Magakijelentette,haviszikamagyarokat,akkorőt
isvihetik.

3./Gazdaságiproblémák.azakciómindenüttgazdaságinehézségekbeütkö-
zik,mivelamagyarnemzetiségűférfiaktöbbnyiredolgoznak,ésazállamivagyegyéb
közüzemnek érdekében áll, hogy munkásai az üzemben maradjanak, mivel a mi
embereinkáltalábannemakarnakdolgozni.Szükségesebbenhatározottálláspontot
elfoglalni.

4./ egészségügyi problémák. Minden járásban, ahol az akció zajlott, nemi
betegségeketállapítottakmegaférfiaknál,akiketatranszportbasoroltak.eztolyjelen-
tős mértékben, hogy szükséges lenne állami-egészségügyi okokból általános orvosi
vizsgálatot végezniésezeketaszemélyekethivatalosangyógyítani.vágsellyénakb.
550férfibőlvérbajjaléskankóvalfertőzöttvolt13,Galántán730férfibőlkb.18eset.
ezmindenjárásbanismétlődikamagyarnemzetiségűeknél,elsősorbanacigányoknál.

[…]
Szeteközségbenazakciósoránfegyverhasználattörtént,azselízinbjPjelen-

tésttettakörülményekről.azesetkivizsgáláscéljábóljelentvevoltalévaiterületinb-
nak.avizsgálateredményemégnemismert.

azógyallaijárásbanisaszlovákkatonákfegyverthasználtak,azegyikmene-
külőmagyarpolgárutánlőttek,akitmegsebesítettekalábán,majdakomáromikórház-
baszállították.

1945.10.29.
Sekerafőtörzsőrmesters.k.

amásolathiteléül
Pozsony,1945.11.22.
(olvashatatlan aláírás)
(körpecsét, felirata)
belügyiMegbízottvi.osztály

aziratszlováknyelvűhitelesített,gépeltmásolat.Sna,fondÚvkSSGT,2195.doboz,
GT-518/11.
Az irat mellett fekvő, 1945. november 23-án kelt levél tanúsága szerint a Belügyi
Megbízott 6. osztálya, tehát az 1945. november elsejétől átalakult Politikai Hírszerző
Központ küldte át a jelentés másolatát az SZLKP főtitkárának. Az irat mellett további,
az akcióval kapcsolatos jelentések, feljegyzések találhatók, így a következő, 4. sz.
dokumentum is.

A részletes jelentéseket bizonyára azért is kérték be a pártközpontba, mivel
számos panasz érkezett a helyi és a járási kommunista pártvezetőktől a Csehországba
munkára szállított magyar férfiak kiválasztásáról, ilyen több is található a megjelölt
dobozban.
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4.
1945. november 5. aPHkmunkatársának,Sekerahadnagynakajelentéseamagyarfér-
fiakelhurcolásáraszervezettakcióbefejezésérőlésahelyszínenszerzetttapasztalatairól.

Másolat
PolitikaiHírszerzőközpont

Hivatalosfeljegyzés
jelentem,1945.11.4-énelmentekazutolsótranszportokamagyarnemzeti-

ségűférfiakkalcsehországba.Személyesenjelenvoltamkomáromban,ahol600férfit
kellettvolnaberakni.végülcsupán271lettberakva,tehát329férfivalkevesebb.ezt
ahiánytegyrésztmindkétpolitikaipárt,másrésztkülönbözőállamiszempontbólfontos
üzemekéskomáromoroszparancsnokánakbeavatkozásaokozta,ezutóbbiasaját
szükségletére30férfitvisszatartottatranszportból.

érdekesvoltennélazakciónál,hogyhallanilehetett,egyenesenkihívómódon,
azelszállítottférfiaktól,hogymiértőkmennek,mikoranyilasokésmáspolitikaistré-
berekahelyükönmaradnak.akomárominb járásiparancsnoka,Hajtmanek főhad-
nagyezeketamegnyilvánulásokatészrevetteésközbelépettmindkétpolitikaipárttit-
káránál,mondván,miértavatkoznakbeolyanszemélyekért,akikközismertennyilasok.
Toma,azSZlkPtitkárakijelentette,nekimindegy,hogyegyikvagymásikszemélynek
milyenamúltja,dealegfontosabb,hogyjelenlegazSZlkPtagja.ajárásinbparancs-
nokánakelrendeltemazügykivizsgálását,akiszemélyesenjelentette,hogyaszemé-
lyek,akikafasisztarezsimalattanyilasvagymásfasisztaszervezetbenvoltakbeszer-
vezve,ésakiketazSZlkP-vagydP-titkárcsupánajelenlegipárttagságukmiattkizárt
atranszportból,aköztársaságielnökdekrétumánakszellemébenlettekkizárva:folya-
modhatnakacsehszlovákállampolgárságért.

ebbenazösszefüggésbenjavaslom,hogyakormányelvidöntésthozzon,vajona
magyarésnémetnemzetiségűszemélyek,akiknemesnekazelnökidekrétumbanemlített
kivételalá–lehetnek,vagysemvalamelyikpolitikaipárttagjai.apolitikaipártokvezetői-
nekkülönfélenézeteilehetetlennétesznekmindenhasonlónemzetimegtisztításiakciót.

[…]
Helyes lenneminden politikai és gazdasági vezető revízióját végrehajtani a

magyaroktólvisszaszerzettterületeken.
Továbbijavaslat:agyakorlataztmutatja,aszemélyekkijelölésérőlatranszpor-

tokbaamunkáravagymásesetbenmagaaznbdöntsön–vagykizárólagapolitikai
pártok és a helyi, járási nemzeti bizottságok. az objektív együttműködés közöttük a
tapasztalatokalapjánnemlehetséges,mivelkülönbözőnézetekvannak,ésfölöslege-
senelkedvetlenítenekamunkától.

[…]
1945.november5.

Sekerahadnagys.k.

amásolathiteléül
Pozsony,1945.11.23.
(olvashatatlan aláírás)
(körpecsét, felirata)
belügyiMegbízottvi.osztály

164 angyal Béla
Fó

ru
M

Tá
rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
S
ze
m
le
,X

X.
é
vf
ol
ya
m
2

01
8/

4,
S
om

or
ja



aziratszlováknyelvűhitelesített,gépeltmásolat.Sna,fondÚvkSSGT,2195.doboz,
GT-518/11.
A jelentésből kitűnik, hogy elsősorban a politikai pártok beavatkozása miatt nem sike-
rült az eltervezett számú magyar munkás elszállítása. Ezért is a jelentés elvi döntést
sürget a magyarok politikai pártokban történő belépésének engedélyezéséről, és az
alsóbb szinteken sürgeti a közigazgatási szervek megtisztítását a magyaroktól.

5.
Pozsony, 1945. november 10. a szlovákiai 4. katonai terület parancsnokságának
összegző jelentéseanemzetvédelmiMinisztériumnak (nvM)amagyarnemzetiségű
földművesférfiakelszállításáról.

a4.területparancsnoksága
Szám:50.441/biz.1.részleg1945 Pozsony.1945.november10.

Tárgy:Magyarnemzetiségűföldművescselédek–elszállításcsehországba
Melléklet:1 bizalmas

nemzetvédelmiMinisztérium
vezérkar,1.részleg
Prága

anvM1687/biz.vezérkar,1.részleg1945telegramra:
1945.november4-énbefejeződöttamagyarnemzetiségűmezőgazdaságicse-

lédekSzlovákiábólcseh-ésMorvaországbavalóelszállítása.azelszállítottakszámát,
aszállításvégállomásátésakíséretetadóalakulatokatlásdamellékletben.

azelszállítottmunkásokösszeírásátaznbvégezteaTelepítésiHivatalésa
MegbízottakTestületénekirányelveialapján.

amunkásokatafalvakbanírássalhívtákbe,amelyeketaznbadottki,aznb
ésa katonaság segítségével terelték őket össze. a falvakból aztánamunkásokat a
járásivárosokbavitték,aholazorvosmegvizsgáltaőketéscsoportokbanazelőkészí-
tettvasútivagonokbarakták.

akatonaiszemélyek,akikebbenatevékenységbensegédkeztek,aznbutasí-
tásaitkövették.atranszportokkíséreteafentidézettrendeletalapjánvoltmeghatároz-
va.azösszpontosításviszonylagkönnyenment.Zselízentörténtegybaleset,aholegy
magyarmunkáskiakartatépniapuskátaznb-tsegítőszemélykezéből,közbenlövés
történtésazérintettmunkásmeghalt.

Általábanmegfigyelhetővoltapolitikaipártoktitkárainakbeavatkozása,ennek
következtében némelymunkást elengedtek ésmásokkal pótoltak, úgyhogy gyakran
nemlehetettatranszportbanlévőszemélyekpontosszámátmegállapítani.

azegészelszállításalattamellékletbenfelsoroltterületekenavo-4egytisztje
voltjelen,akikijelölteaszükségeskatonaikíséretetahelyőrségekben.

(pecséttel ráütve)
Parancs:

a4.területvezérkarifőnöke
elemírPolkalezredes
(olvashatatlan aláírás)
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[…]

Mellékletaz50.441/biz.1.részleg1945számhoz

az irat szlovák nyelvű, gépelt aláírt tisztázat. vojenský historický archiv Praha, fond
Ministerstvonárodníobrany1945,hlavníštáb,1.oddělení,25.doboz.22
A katonai jelentés ugyancsak a politikai pártok beavatkozását emeli ki az akció során,
ezért sem a járásokra szétírt 11 100, sem a kerekítve meghatározott 10 ezer főt nem
tudták elszállítani. A szállítmányok a magyar munkaerővel a belső, csehek által lakott
területekre érkeztek, nem a határvidékre.

6.
Dvůr Králové na Labem, 1945. november 9. jegyzőkönyvöt,magukatszlováknakvalló,
nyitrakörnyékiférfipanaszánakfelvételéről.akihallgatottaktiltakoznakazellen,hogy
őketmintszlováknemzetiségűeketmunkáravittékamagyarokatszállítótranszportban
csehországba,kérikfelmentésüketéshazaengedésüket.

jegyzőkönyv
felvétetett1945.november9-énadvůrkrálovén/lab.járásinemzetibizottságonaz
alábbiszlováknemzetiségűszemélyekkel:
jánŠkreko,szül.1911.11.8.Mocsonokon,
jánkarvay,szül.1918.3.1.egerszegen,
Štefankarvay,szül.1908.6.7.egerszegen

22 azittföltüntetettszámokalapjánazelszállítottösszesmagyarmunkásszáma9461fő.

Sor- 
sz. 

Munkások 
összpontosítása 
a járásban 

Nap A munkások 
hozzávetőle- 
ges száma22 

A kíséretet adta Transzp. 
indulása, 
nap 

A munkások szállítása történt, 
terület 

1. Vágsellye
Galánta

22. X.
22. X. 

  530 
  740 
1270 

I/23 zászlóalj – Galánta 
  - II - 

23. X. 45. 
24. X. 45. Benešov 

2. Ógyalla
Érsekújvár 

24. X.
24. X. 

  690 
  420 
1110 

utász brig. Komárom 
II/9 tüz. részleg Érsekújvár 

25. X. 45. 
25. X. 45. Tábor–České Budějovice 

3. Zselíz 25. X. 1300 12. gy. ezr. – Léva 26. X. 45. Brno–Olomouc–Zlín
4. Dunaszerdahely 26. X. 1350 I/23 – zász. 

Dunaszerdahely 
27. X. 45. Tábor

5. Dunaszerdahely
Somorja

29. X.
29. X. 

  400 
  960 
1360 

I/23 – zász. 
Dunaszerdahely 
II/17 – zász. Somorja 

30. X. 45. 
30. X. 45. Strakonice 

6. Komárom 30. X. 1300 utász brig. Komárom 31. X. 45. Pardubice–Kolín–Mladá
Boleslav 

7. Zselíz
Léva

31. X.
31. X. 

  350 
  500 
  850 

12. gy. ezr. – Léva
  - II - 

1. XI. 45. 
1. XI. 45. Kladno–Plzeň 

8. Komárom
Nyitra
Verebély

3. XI. 
3. XI. 
3. XI. 

  271 
  250 
  400 
  921 

utász brig. Komárom 
7. gy ezr. – Nyitra

  - II - 

4. XI. 45. 
4. XI. 45. 
4. XI. 45. 

Hradec Králové–Jičín 
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Pavolkarvay,szül.1911.2.3.darázsiban
arnošt Patkolo, szül. 1926. 6. 24. egerszegen, valamennyien egerszegen laknak,
nyitraijárás.

Tárgy
jogosulatlan transzportálás csehországba munkavégzésre, kihallgatás a panaszuk
ügyében.

anevezettekfigyelmeztetvelettek,hogyigazatmondjanak,előadják:
1945.11.2-án23órakorfelszólítottbennünketazegerszegiközségiHivatal,

nyitraijárás,hogykorareggellegyünkkészenazútra,csehországbavisznekmunka-
végzéscéljából.Magunkkalkellettvinni8napiélelmet.

egerszeg községből a transzportba 20 személyt jelöltek ki, akiknek csak
magyaroknakkellettvolnalenniük.Hogymilyenokbólsoroltakbennünket,szlovákokat
a transzportba, nem tudjuk. arra gyanakszunk, hogy ez a községi komiszár, Michal
Černákbosszúja,akitugyankomiszárnakválasztottunk,deamagyarokhozhúz,tagja
voltaHlinkaGárdának,ésafeleségemagyar.

az egész transzport kb. 2000 személyt számlált, 1945. 11. 7-én érkezett
Hradec královéba. ott szétosztottak bennünket, és 25 fő, beleértve bennünket is,
1945.11.7-énesteérkezettdvůrkrálovén/lab.-ba,Formánekúrminket,5szlovákot
kivettatranszportból,mivelezbennünketnemérintett.dvůrkrálovén/lab.-banelő-
szöraneumancégüzemitanácsánakelnöke,Pátekúrkaroltfelbennünketés1945.
11.9-énelvittajárásinemzetibizottságra.

Mintszlováknemzetiségűszemélyekkérjük,hogyküldjenekbennünkethaza.
azutatmagunk,sajátpénzükbőlfizetjük.

azadatokvalóságátsajátkezűaláírásunkkalmegerősítjük.
befejezveésaláírva

lejegyezte
(olvashatatlan aláírás)

(az öt kihallgatott személy aláírása)

az irat cseh nyelvű, gépelt aláírt tisztázat. národní archiv Praha (na Pa), fond
Ministerstvopráceasociálnípéče(MPSP),382.doboz.
A magyar nyelvszigetet alkotó, szlovák környezetben fekvő községekből elhurcolt mun-
kások egy része szlováknak vallva magát igyekezett kibújni a munkakötelezettség alól.
A jegyzőkönyv mellett több, az üggyel kapcsolatos irat található, a cseh hivatalok leve-
leztek a szlovákiai partnereikkel. A szlovák hivatalok az 1930-as és 1940-es népszám-
lálások összeíróívei alapján próbálták megállapítani az öt személy nemzetiségét, illetve
ellenőrizni, milyen nemzetiségűnek vallották akkor magukat. Az ügy hónapokig húzó-
dott, kimenetele nem ismert, az jelentések a vizsgálatról ellentmondóak. Időrendben
az utolsó levélben 1946 áprilisában a Szlovák Telepítési Hivatal még adatkiegészítést
kért.
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7.
Pardubice, 1945. november 19. aPradubiceijárásiMunkavédelmiHivatalvezetőjének
feljegyzése a Munkavédelmi és Szociális Minisztérium magas rangú hivatalnokával
folytatott telefonbeszélgetésérőlajárásterületéreérkezettmagyarmunkaerővelkap-
csolatban.

járásiMunkavédelmiHivatalPardubice
Feljegyzés

aMunkavédelmiésSzociálisMinisztériummal1945.november19-énlefolytatotttele-
fonbeszélgetésről.

1945. Xi. 19-én jakouš igazgató úr a Munkavédelmi és Szociális
Minisztériumból telefononközölte ing.j.Hassmannal,a járásimunkavédelmihivatal
ideiglenesenmegbízottvezetőjével,hogyaszlovákiaimunkaerővel,akiketapardubicei
munkavédelmihivataláltalfelügyeltjárásokbaszállítottakamagyarokjelzésűtransz-
porttal, hasonlóan kell bánni,mint a németekkel, akiket a határvidékről szállítottak
hozzánk. abban az esetben, amennyiben tévedésből előfordulnak közöttük szlovák
nemzetiségűek, az esetek aminisztérium által kivizsgáltatnak és az esetlegesen itt
találtszlovákokvisszaküldetnek.

amunkáltatókkal,akikamagyarokszökésétjelentikazemlítetttranszportból,
tudatnikell,hogyeztjelenteniükkellazilletékesnb-állomásnakis.ezeknekaszökevé-
nyeknekazösszesített jegyzéke (amunkáltatónevével,akinél foglalkoztatvakellene
lenniük,dátummal,mikor szöktekmegésazérintett szökevényekpontosadataival)
levinský úrnak lesz előterjesztve a Munkavédelmi és Szociális Minisztériumban és
másolatbanaznb-parancsnokságnak.

Pardubice,1945.Xi.19.

Mindenrészlegnektudomásulvételre.
ajárásimunkavédelmihivatalvezetője:

(olvashatatlan aláírás)
(körpecsét felirata)
MunkahivatalPardubice

aziratcsehnyelvű,gépeltaláírtmásolat.SoaZ,fondoÚoPPardubice,19.doboz.
A minisztérium utasítása alapján a munkára elszállított magyar férfiakkal is hasonlóan
kellett bánni, mint a németekkel, akiket a határvidékről szállítottak munkára a cseh
belső területekre. Ez nem sok jót jelentett az érintettek számára, figyelembe véve a
németek számára kialakított munkatáborokban 1945-ben uralkodó állapotokat.

8.
Prága, 1945. november 19. aMunkavédelmiésSzociálisMinisztériumutasításaapar-
dubiceimunkavédelmihivatalnak,hogyamagyarmunkaerőfelmentésévelkapcsolat-
bannevegyékfigyelembeaSzlovákiábólérkezőkülönbözőszemélyekbeavatkozását,
ésaSzlovákTelepítésiHivatalírásosbeleegyezésenélkülegyetlenmagyarnemzetisé-
gűtsementsenfölamunkavégzésalól.
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Másolat
MunkavédelmiésSzociálisMinisztérium
jelzet.ii-2129-12/11-45 Prága,1945.november19.
Tárgy:Magyarmunkaerőcsehterületeken–beavatkozás

járásiMunkavédelmiHivatal
Pardubice

aSzlovákTelepítésiHivatalPozsonybólértesítettbennünket,hogytudatvalett
vele, miszerint különböző, magukat hivatalosnak föltüntető személyek érkeznek
SzlovákiábólcsehországbaésMorvaországba,hogyjogosulatlanulaz illetékeshelye-
kenésajárásimunkavédelmihivataloknálbeavatkozzanakamagyarnemzetiségűek
érdekében,akiketamunkásokmezőgazdaságimunkáratoborzásakeretébenacseh
területekreszállítottak.ezekabeavatkozásoksokesetbencsupánszemélyesésegyéb
érdekeketszolgálnak.

aSzlovákTelepítésiHivatalPozsonybankéri,hogyezeketabeavatkozásokat
nevegyékfigyelembe.Mindenilyenbeavatkozástilletőenanevezetthivatalállástkíván
foglalni.

Tekintettelerre,aMunkavédelmiésSzociálisMinisztériumfelszólítjaazottani
hivatalt,hogyminden,amagyarmunkaerőfelmentésérevonatkozókérelmetazitteni
minisztériumnakterjesszenelő,ésaSzlovákTelepítésiHivatalírásosbeleegyezésenél-
külegyetlenmagyarnemzetiségűtsementsenfölamunkavégzésalól.

arészlegeketismegfelelőeninformálják.
aminiszterhelyett:dr.doubravskys.k.

–
járásiMunkavédelmiHivatalPardubice

Mindenrészlegnektudomásulvételre.
ajárásimunkavédelmihivatalvezetője:

(olvashatatlan aláírás)
(körpecsét felirata)
MunkahivatalPardubice

aziratcsehnyelvű,gépeltaláírtmásolat.SoaZ,fondoÚoPPardubice,19.doboz.
A szociális minisztérium a Szlovák Telepítési Hivatallal egyeztetve figyelmeztette a járá-
si munkavédelmi hivatalokat, hogy a Csehországba szállított magyar munkaerő felmen-
tése tárgyában a szlovákiai hivatal fenntartja magának a jogot a döntésre minden
egyes esetben.

9.
Gúta, 1945. november 28. jelentés jánMacháč pardubicei járásbeli iskolaigazgató
letartóztatásárólésvizsgálatifogságbahelyezésérőlagútairendőrállomáson,rémhír-
terjesztésmiatt.aletartóztatottkétszerisjártGútán,ésaztterjesztetteazittenilakos-
ságkörében,hogyamunkáraelszállítottgútaimagyarokegyrészeapardubiceimun-
katáborban vananémetekkel együtt, ahol rosszulbánnak velük. azt is kijelentette,
hogyatervezettamagyar–csehszlováklakosságcserébőlnemleszsemmi.

adatok a szlovákiai magyarok 1945 őszén történt ... 169
FóruM

Társadalom
tudom

ányiSzem
le,XX.évfolyam

2018/4,Som
orja



nbállomásGúta,komáromijárás
Szám11/45

Tárgy:Macháčjánrosicen/lab.-ből,hamisésrémhírterjesztés

jelentésaletartóztatásról
Személyesadatok

[…]

Macháčjánrosicen/lab.-ből,Pardubiceijárás,1945.november10-éna
gútai nHb23 hivatalába érkezett, ahol križko andrej vezető jegyzővel, Máté
istvánnal,azSZlkPgútaielnökével,némethdániellel,Gútaközségbírájávalés
borkaFerenccel,agútaiHnbhivatalnokávalbeszélgetett,hogycsaknemminden
elszállítottmagyarcsehországban–Pardubicénéskörnyékénéhezik,anémetek-
kelegyütttáborokbandolgoznakésakarjukonszalagotviselnek„nilaš”megjelö-
léssel, valamint, hogy verik is őket. Állítólag nem volt helyes, hogy innen,
Szlovákiábólamagyarokmunkáramentekcsehországba, itthon isdolgozhattak
volna. az itteni lakosság körében elterjedt a hír, hogy a transzportáltmagyarok
rokonaiésaszüleiadjanakbekérvénytelengedésükérdekében,mivelnemigaz,
ahogyan azt hirdették, hogy csehországba egy hónapra mennek munkára, de
háromhónapigmaradnak,deakárháromévigis;lehetséges,hogyonnanegyene-
senMagyarországrakiviszikőket.ebbőlazokbólacsehországimunkáraszállítot-
takrokonaikörébenfélelemkeletkezett,hogyottrosszulbánnakvelük,elkezdtek
tömegesenkérvényeketbeadniazelengedésükérdekében,éssűrűnérkezteka
Hnb-reésaznb-állomásraGútán,ahol kértékakérvényekbenszereplőadatok
igazolását,amellyelnehezítettékahivatalrendesműködését.

Macháčján1945.november27-énismétagútaiHnb-raérkezett,ahola
máremlítettHollýladislavnak,agútaivasútállomás főnökének jelenlétébenazt
beszélte,hogyamagyarokésaszlovákokközöttvalaminincsrendben,nemtud-
nakmegegyezniamagyarokkitelepítésérőlMagyarországra,ésazegészkitelepí-
tésiakcióbólnemleszsemmi,mivelamagyarországiszlovákokarányacsak10%
a Szlovákiában élőmagyarokhoz viszonyítva, és ezek a szlovákok sem akarnak
kitelepülniSzlovákiába.ilyenésehhezhasonlóhíreketterjesztettazittenilakosság
körébenis.

Macháčjánezeknekahíreknekaterjesztésévelnagymértékbennyugta-
lanítottaazittenilakosságotéslebecsülteacsehszlovákkormánytevékenységét,
mivelaz ittenimagyarokcsehországimunkáratranszportálásaországosakció,ő
mintcseh,nemhogytámogatjaazakciót,deellenkezőleg,aláássaafelsőbbhiva-
talokezirányúparancsainakésrendelkezéseinektekintélyét.

ii.

23 aszlovákszövegbenMnv–Miestnynárodnývýbor,Helyinemzetibizottságszerepel.Gútán,
mivel magyar többségű település volt, ekkor nem nemzeti bizottság, csupán Helyi
közigazgatásibizottságműködött.
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azesetről1945.november27-énkrižkoandrejgútaikomiszártól24 tudo-
mást szerzett az itteni nb-állomás járőre, klčo rudolf őrmester ésHollý viliam,
ezutánvizsgálattalmegállapíttatottatényállás,ahogyanazi.pontbanfoglaltatott.

atanúkrižkoandrej,agútaiHnbkomiszárja1945.november28-ánelő-
adta, hogy 1945. november 10-én az irodájábanmegjelentMacháč ján rosice
n/lab.-ből és Máté istván, németh dániel és borka Ferenc a jelenlétében azt
mondta,hogycsaknemmindencsehországbaelszállítottmagyar–Pardubicénés
környékénéhezikatáborokban,hogyverikisőket.1945.november27-énismét
az irodájábaérkezett, ahol ismétbeszéltarról, hogyamagyarokésa szlovákok
közöttvalaminincsrendben,nemtudnakmegegyezniamagyarokkitelepítéséről
Magyarországraésazegészkitelepítésiakcióbólnemleszsemmi,mivelamagyar-
országiszlovákokarányacsak10%aSzlovákiábanélőmagyarokhozviszonyítva,
ésezekaszlovákoksemakarnakkitelepülniSzlovákiába.Macháčmégfolytatta
volnatovábbazilyenésehhezhasonlóbeszédet,desenkinemfordítottráfigyel-
met,mireelmentazirodából.

Hollýladislavtanú,agútaivasútállomásfőnöke1945.Xi.28-ánelmond-
ta,hogyMacháčjánbeszédéreagútaiHnb-nnemfordítottfigyelmet,ezértnem
tudtanúskodni.

Mátéistván,azSZlkPgútaielnöke,némethdániel,Gútaközségbírájaés
borkaFerenc,agútaiHnbhivatalnokaatanúvallomástmegtagadták,mivelmind-
annyianmagyarnemzetiségűekésvallomásukkalkárosítanákamagyarokelszállí-
tását.anevezettekazegészbeszélgetéstjólértették,mivelmindannyianismerik
aszlováknyelvet,azSZlkPelnöke,Mátéistvánjólismeriacsehnyelvetis.

azittenilakosságkörébennemsikerültegyetlentanútsemtalálni,mivel
GútalakosságaszimpatizálMacháčjánnal,mertolyanembertlátnakbenne,aki
részbenkiállamagyarokkérdésébenéselítéliamagyarokkitelepítését,elszállítá-
sátmunkáracsehországba.

Macháčjánnincsatanúkkalsemmilyenrokonivagymásviszonyban.
Macháčjántettétbeszámíthatóállapotbanmeggondolatlanságbólkövet-

teel.
iii.

Macháč jánt 1945. november 28-án križko andrej vezető jegyző és
HalamajánőrmesterjelenlétébenklčorudolfésHollýviliamkihallgatta,akibeis-
merte, hogy a gútai Hnb-n azt mondta, a csehországba elszállított magyarok
Pardubicénéskörnyékénéheznek,hogyamagyarokésaszlovákokközöttvalami
nincs rendben,nem tudnakmegegyezniamagyarokkitelepítésérőlSzlovákiából
Magyarországra.Macháčtagadta,hogyarrólbeszéltvolna,hogyamagyarok,akik
csehországbanvannakmunkán,akarjukonszalagotviselnek„nilaš”megjelölés-
sel, vagy arról, hogy ezek amagyarok csehországból nem térnek vissza három
hónapig, vagy tán háromévig sem. Szintén tagadta, hogy azt a hírt terjesztette

24 eztévedés,andrejkrižkoagútaihivatalvezetője, jegyzőjevolt,mintazelőbb ishelyesen
szerepelaszövegben.
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volna,hogyazelszállítottmagyarokrokonaiésaszüleiadjanakbekérvényeketaz
elengedésükre.

Mentségéreaztmondta,amitagútaiHnb-nbeszélt,nemúgygondolta,
hogyezekkelahírekkelfelháborítjaésnyugtalanítjaazittenilakosságot,ésezzel
elítéliacsehszlovákkormánytevékenységét.

[…]
Gúta,1945.november28.

nbállomásparancsnok
(olvashatatlan aláírás)

az irat szlovák nyelvű, gépelt aláírt tisztázat. Štátny archív nitra, fond krajský súd
v komárne,1012.doboz.
A terjedelmes irathalmazból kiderül, J. Macháč gútai megjelenésének az volt az oka,
hogy Pardubice közelében lakó földműves sógorának gazdaságába beosztották a par-
dubicei munkatáborból Madari Miklós nevű Gútáról elszállított férfit. Madarit, Macháč
beszámolója alapján egy szál ingben vitték el munkára Csehországba, nem rendelke-
zett semmilyen téli ruhával, ezért sógora kérésére kereste föl a gútai rokonait, hogy
cipőt, ruhát vigyen neki. Macháčot második útja során a gútai községházán a lakosság-
csere megvalósulását kétségbe vonó kijelentései miatt tartóztatták le rémhírterjeszté-
sért. Több mint három hétig 1945. december 21-ig volt Komáromban vizsgálati fogság-
ban. Ügyét 1946. április 9-én tárgyalta a komáromi bíróság, és felmentette a rémhír-
terjesztés vádja alól. Ehhez azonban arra volt szükség, hogy a tanúként kihallgatott
Križko Andrej gútai jegyző és a vádlott is megváltoztassa a vallomását. Mindketten azt
vallották a per során, hogy Macháč kijelentése arra az adott időszakra vonatkozott,
tehát 1945 novemberében nem látta megvalósíthatónak a lakosságcserét, annak
jogosságát és indokoltságát nem vonta kétségbe.

Macháč megváltoztatta a vallomását a gútai munkára hurcoltakkal kapcsolat-
ban is, később azt állította, csupán azt mondta, lehetséges, nem kapnak elég ételt a
magyarok a munkatáborban, a korábbi vallomása többi részét visszavonta. Kutatásaim
alapján azonban a pardubicei tábort megjárt gútaiaktól felvett visszaemlékezések az
éhezés mellett verésről és egyéb fizikai, valamint lelki terrorról is szólnak, amelyeket el
kellett szenvedniük.

10.
Pozsony, 1945. december 11. abelügyiMegbízottleveleaPrágaiTelepítésiHivatalnak,
amelybenamunkáraelvittmagyarokhazatérésérőlszámolbeizsaésHetényközség-
be.kérikacsehhivatalt,ajövőbenneengedjenmegilyeneseteket.

belügyiMegbízott
vi.osztály

Szám:190804-vi-i-4/45 Pozsony,1945.december11.
Tárgy:csehországbaszállítottmagyarok–visszatérés

TelepítésiHivatal
Prága
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azittenihivatalbajelentésérkezettazógyallainb-állomásról,amelybena
parancsnokjelenti,hogyizsaközségbekb.25ésHetényközségbekb.15magyar
nemzetiségűszemélyérkezettvissza,akikcsehországimunkáravoltakelszállítva.

kérjükatelepítésihivatalt,hogyilyeneseteketajövőbenneengedjenmeg
éserrőlazalárendelthivatalokatisértesítse.

elöljáróvi/iszekció
(olvashatatlan aláírás)

aziratszlováknyelvű,gépeltaláírttisztázat,nyomtatottfejlécespapíron.naPa,fond
MPSP,382.doboz.
A levélből kitűnik, hogy a szlovák belügyi szervek nem csupán néhány hét munkára ren-
delték a magyarokat Csehországba, hanem bizonytalan időre és szökéseiket, visszaté-
résüket kifejezetten károsnak, megengedhetetlennek tartották. Az itt idézett levélre
született meg Munkavédelmi és Szociális Minisztérium válaszlevele, az alábbiakban
közölt 14. sz. dokumentum.

11.
Vysoké Mýto, 1945. december 31. aPardubiceijárásiMunkavédelmiHivatalvysoké
Mýto-irészlegénekjelentéseafeletteshivatalnakamagyarmunkaerőértfejenkéntkifi-
zetett200koronautazásiilletékbefizetéséről.

járásiMunkavédelmiHivatalPardubice,vysokéMýto-irészleg
Telefonč.26és159 vysokéMýto,1945.december31.
jelzet:2129-23/11-45dr.
Tárgy:Magyarmunkaerők–illetékmegfizetése

járásiMunkavédelmiHivatal
Pardubice

azÖnök2129-20/11-ljelzetű1945.november21-énkeltrendeletealapján
elküldtemÖnöknekamainapona37.792x59x28csekkszámláraa76komáromból
idehozottmagyarmunkaerőérta15.200k-t.

azegészkértösszeget,18.000k-tnemtudomelküldeni,mivel,amintmárazt
Önökkelközöltem,mindjártazemlítettmagyarokmegérkezéseután10magyartvissza
kellett küldenem,mivel a hivatalos orvos általmunkaképteleneknek nyilváníttattak.
kétférfimindjártmásnapelszököttamunkából,továbbikétférfitmégazelsőhéten
visszahívtak.Maradttehát76férfi,akikértakérthozzájárulástátutaltam.

Hozzáteszem, hogy a karácsonyi ünnepek előtt a beosztottmagyarok közül
csaknemmindannyianelhagytákamunkahelyüket.

arészlegvezetőjénekszabadságaalatt
helyettesíti:

(olvashatatlan aláírás)
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aziratcsehnyelvű,gépeltaláírttisztázat,nyomtatottfejlécespapíron.SoaZ,fondoÚoP
Pardubice,12.doboz.
Az utazási illetéket minden üzemtől, gazdától igyekeztek behajtani, akik magyarokat
foglalkoztattak. Sokan azonban, hasonlóan, mint az itt idézett hivatal, megtagadták,
vagy csupán részben fizették be az összeget, mivel a magyar férfiak közül sokan az
első napokban, hetekben elszöktek a munkahelyükről, vagy orvosi felmentést kaptak.

12.
Gúta, 1946. január 8. némethdánielgútaikomiszárleveleapardubiceimunkahivatal-
nak,amelybenkéri15munkáraelvittgútaiférfihazaengedésétapardubiceimunkatá-
borból,mivelanevezetteknemvoltakfasiszták.

(tízkoronás okmánybélyeg)
PardubiceiMunkahivatal

amúltévoktóberébenGútaközségből(komáromijárás)500személytjelöltek
kicsehországimunkára.ezenszemélyekközülmégazalábbfeltüntetettszemélyeka
pardubiceimunkatáborbanvannak.

Mivelezenszemélyekközöttvannakolyanokis,akiknemvoltakfasiszták,a
községnevébenkérem,hogyezeketengedjékhazaacsaládjukhoz,melyektöbbnyire
azőtávozásukmiattbevételiforrásnélkülmaradtak,ill.megélhetésükacsaládfőkere-
setétőlfüggött.

aszemélyek,akikszóbajöhetnek,akövetkezők:
1.SzabóGéza
2.SzomolaiFerenc
3.Takácsimre
4.Szabókároly
5.Szabóimre
6.Fördősignác
7.balázsjános
8.Zuberlászló
9.MolnárGéza
10.vajdalajos
11.Szabólászló
12.Szabólászló
13.néveriimre
14.MolnárGyula
15.ÁrgyusiGergely

Gúta,1946.január8.
aHnbkomiszárja
(aláírás Németh Dániel)
(körpecsét felirata)
HelyinemzetibizottságGúta

(alatta más írógéppel)
láttam
komárom,1946.január9.
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járásikomiszár
(olvashatatlan aláírás)
(körpecsét felirata)
járásikomiszárHivatalakomárom

aziratszlováknyelvű,gépeltaláírttisztázat.naPa,fondMPSP,382.doboz.
Németh Dániel kommunista komiszár kérvényéből nem tűnik ki, miért a felsorolt 15
személyt említi. Január elején még sokkal több gútai férfi sínylődött a táborban.
Feltételezhető csupán, hogy a kommunista párthoz közel álló személyekről volt szó.

Az iratkötegben minden érintett személyről külön igazolás található a politikai
megbízhatóságukról, valamint a Munkavédelmi és Szociális Minisztérium 1946. január
10-én kelt levele a Járási Munkavédelmi Hivatalnak címezve Pardubicére, hogy azonnal
engedjék el a 15 gútai férfit.

13.
Pozsony, 1946. január 9. a Szlovák Telepítési Hivatal levele a Munkavédelmi és
Szociális Minisztériumnak, amelyben közli, hogy elutasította a komáromi járásban
találhatólakközségkomiszárjánakkérésétafalubelimagyarférfiakmunkaszolgálat
alólifelmentésére.

SzlovákTelepítésiHivatal
52/i.-1946 Pozsony,1946.január9.
Tárgy:HradeckrálovéMunkavédelmiHivatal–komiszárihivatalHnblak–kérvénya
munkárarendeltmagyarmunkásokelengedésére.

MunkavédelmiésSzociálisMinisztérium
Prága

aSzlovákTelepítésiHivatalelutasítottaalakiHnb,komáromijárás,komiszári
hivatalának1945.Xi.23-ánkelt650/45sz.kérvényét,csibadávidés9munkáraren-
delttársánakelengedésére,abbólazokból,hogya27/1945Tt.sz.köztársaságielnöki
dekrétumnemadsemmilyenhatáskörtamunkakötelezettségalólikivételre.

errőlahatározatrólalakikomiszárhivatala1946.január8-énkelt52/i.-1946
sz.határozattalértesítvelett.

amellékletetvisszaküldöm

azelnöknevében
djuračkas.k.

aziratszlováknyelvű,gépeltaláírttisztázat,nyomtatottfejlécespapíron.naPa,fond
MPSP,382.doboz.
A Szlovák Telepítési Hivatal számos, indoklásában szinte szó szerint azonos levele
található az iratok között.
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14.
Prága, 1945. január 10. aMunkavédelmiésSzociálisMinisztériumjelentéseapozso-
nyibelügyiMegbízott6.osztályánakacsehországbaszállítottmagyarmunkaerővisz-
szatéréséről.

exp.
jelzetii-2129-7/1-46
Tárgy:Szlovákiábólcsehországbaszállítottmagyarok–visszatérése
a1945.december11-énkelt190804-vi-i-4/45számhoz,

belügyiMegbízott,vi.osztály
Pozsony

a fentemlített levélreaMunkavédelmiésSzociálisMinisztériumközli, hogy
Szlovákiábólacseh területekremegközelítőleg9400magyarszemélytszállítottak,a
pozsonyiSzlovákTelepítésiHivatalközreműködésével.ezekaszemélyekakülönböző
járásimunkavédelmi hivatalok körzeteiben lettek elhelyezve, egyrészt amezőgazda-
ságban,egyrészükazipariüzemekben.azelhelyezettmagyarnemzetiségűszemélyek
jegyzékeit elküldték a Szlovák Telepítési Hivatalnak Pozsonyba. aMunkavédelmi és
SzociálisMinisztériumkevéskivétellel,ésatelepítésihivatalkülönkérésére,csupán
néhányszemélytmentett fölamunkavégzésalól.a járásimunkahivatalok jelentései
alapjánnagyszámúmagyarnemzetiségűideszállítottszemélyaszámárarendeltmun-
kábólönkényesenmegszökött,ígyvanezabbanazesetbenis,amelyetazógyallainb-
állomásjelentettÖnöknek.jelenlegacsehterületekenhozzávetőlegesenazideszállí-
tottszemélyekharmadatalálható,ésezekszökéseisszaporodik.

aMunkavédelmiésSzociálisMinisztériumháláslenne,haazottanimegbízott
alegnagyobbszigorrallépnefölmindenmagyarralszemben,akikahelyüketbeleegye-
zésésbejelentésnélkülelhagytákésrákényszerítenéőket,hogytérjenekvisszaamun-
kahelyükre. a szökevények jegyzékeit a minisztériumunktól megkapta a pozsonyi
SzlovákTelepítésiHivatal,akivelazegészakcióegyeztetvevolt.

Prága,1945.január10.
(olvashatatlan aláírás)

aziratcsehnyelvű,gépeltaláírtfogalmazvány,többkézírásosbetoldással.naPa,fond
MPSP,382.doboz.
A minisztérium levele a pozsonyi Belügyi Megbízott VI. osztálya megkeresésére szüle-
tett (lásd feljebb a 10. sz. dokumentumot). A jelentésből kitűnik, hogy 1946. január ele-
jén a megközelítőleg 9400 Csehországba szállított magyar munkásból csupán egyhar-
maduk volt található a cseh országrészekben, a többiek vagy elszöktek, vagy valami-
lyen egészségügyi vagy politikai okból felmentést kaptak.

15.
Moravská Ostrava, 1946. január 23. azostravaijárásiMunkavédelmiHivataljelentése
aMunkavédelmiésSzociálisMinisztériumnakamagyarmunkásokszökésérőlamun-
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kahelyekrőlajárásterületén,valamintavalašskéMeziříčí-imunkatáborbólszervezet-
tenvégrehajtottszökéséről.

járásiMunkavédelmiHivatalMoravskáostrava
Sz.:ii-5200/46-no/vo Mor.ostrava,1946.1.23.

MunkavédelmiésSzociálisMinisztérium
Prága
Tárgy:beosztottmunkahelyükönkényeselhagyásaamagyarokrészéről
Melléklet:3.

Mellékeltenelőterjesztemamagyarmunkaerőjegyzékét,akikazittenihivatal
általaz1945.10.30-ánérkezetttranszportbólmunkáralettekbeosztvaéselhagyták
munkahelyüket,vagyelszöktekaval.Meziříčí-imunkatáborból.

csaknemminden jegyzékben szereplőmagyar telegramot kapott, amelyben
közöltékvelecsaládtagjánakhalálát,illetvesúlyosbetegségét.Fennállagyanú,hogya
val.Meziříčí-imunkatáborbólaszökésszervezettvolt.

azelszököttmagyaroksemmilyen,atáborbanelhelyezettpénztnemvettekki,
továbbá nem vonattal utaztak el val.Meziříčíből, ezért feltételezhető, hogy a közeli
erdőkbeszöktekéselmentekSzlovákiába.

ajárásimunkavédelmihivatal
ideiglenesvezetője
(olvashatatlan aláírás)

A csatolt mellékletben 59 oroszkai, hontfüzesgyarmati, alsó- és felsőfegyverneki lakhe-
lyű férfi adatai szerepelnek, közülük 22 a munkatáborból szökött el. A többieknél föl-
tüntetve a munkáltató gazda neve és lakhelye.

az irat cseh nyelvű, gépelt aláírt tisztázat, nyomtatott fejléces papíron. na Pa, fond
MPSP,382.doboz.
Több korabeli írásos adat is említi, hogy otthonról, Szlovákiából indultak el a rokonok,
ismerősök, hogy megszervezzék, segítsék a munkatáborokba zárt, ezért nehezebben
szabaduló magyar munkások szökését.

16.
Pardubice, 1946. február 28. a pardubicei járási Munkavédelmi Hivatal levele a
Munkavédelmi és SzociálisMinisztériumnak, amelyben elküldik 8 Somorja környéki
magyarcsaládadatait,akiketmunkáravittekcsehországba,deelszöktekamunkahe-
lyükről. a minisztérium válaszában közli, hogy mivel megkötötték a csehszlovák–
magyarlakosságcsere-egyezményt,acsaládokvisszatoloncolásanemlehetséges.

járásiMunkavédelmiHivatalPardubice
jelzet2129-28/2-l
Pardubice,1946.2.28.
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MunkavédelmiésSzociálisMinisztérium
Prága

Tárgy:MagyarcsaládokSzlovákiából–amunkarendmegsértése
azitteni1945.12.10-énkelt5771-10/12-lsz.beadványhoz
Melléklet:2jegyzék,egyaSzlovákTelepítésiHivatalrészére

a járásiMunkavédelmiHivatalPardubice további intézkedéscéljábólelőter-
jesztiamellékelt2jegyzéketamagyarokról(családokról),akikazutóbbiidőbenelszök-
tekamunkából.

anemzetbiztonságkeresési intézkedéseezekutánamunkaerőkutáneddig
eredménytelenvolt,ezértvalószínű,hogyamagyarokhazaszöktekSzlovákiába.

ahivatalelöljárója
(olvashatatlan aláírás)

(körpecsét felirata)
okresníúřadochranyprácevPardubicích

A melléklet nyolc Somorja környéki magyar család tagjainak, összesen 37 személynek
a részletes adatait tartalmazza. A családok lakhely szerint: 1 Bacsfa, 1 Nagylég, 1
Keszölcés, 1. Csukárpaka, 1. Kislég, 1. Nagypaka és 2. Doborgaz.

exp.
jelzetii-2129-2/3-46
Tárgy: járási Munkavédelmi Hivatal Pardubice –magyar családok Szlovákiából – a
munkarendmegsértése.
az1946.február28-ánkelt2129-28/2-ljelzethez

járásiMunkavédelmiHivatal
Pardubice

Tekintettel a cSSZk és Magyarország között megkötött nemzetközi szerződésre a
magyarésaszlovák lakosságkicseréléséről, jelenlegnem lehet ragaszkodniahhoz,
hogy a magyar családok, akik a munkarendet megsértették, visszahozassanak a
helyükre.

Prága,1946.március5.
(olvashatatlan aláírás)

Mindkétiratcsehnyelvű,gépelt.amunkahivatallevelealáírttisztázat,nyomtatottfej-
lécespapíron,aminisztériumválaszaaláírtmásolat.naPa,fondMPSP,382.doboz.
Az 1946. február 27-én aláírt magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezmény megkö-
tése után már a szlovák hivatalok sem szorgalmazták az elszökött magyar munkaerő
visszatoloncolását Csehországba. Ebben az iratban Somorja környéki családokról van
szó, akiket november végén szállítottak el Pardubicére.
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17.
Aranyos, 1946. március 26. némethkárolyaranyosigazdakérvényeaMladáboleslav-i
járásiMunkavédelmiHivatalnak,amelybenkéri,még1945.október29-éncsehországi
munkáraelszállítottfiahazaengedését.

aranyos,1946.iii.26.
Tisztelt

járásiMunkavédelmiHivatal
Mladáboleslav

alulírottnémethkároly,aranyosi lakos,azzalazalázatoskérésselforduloka
járási Munkavédelmi Hivatalhoz, hogy az alább előadott okokból fiamat, németh
Ferencet, akit 1945. október 29-én négyhetes munkára behívtak, aki jelenleg a
cSSZv25 fűtőházánaképítéséndolgozikvšetatyban,szíveskedjenekhazaelengedni.

azalázatoskérésemetazzal indokolom,hogymint74éves, teljesenmunka-
képtelenvagyok,nemtudommegművelni7kat.holdnyiföldemet,amelyetteljesena
fiamműveltésígytartottaelnégytagúcsaládját.

afiam,ahogyanazegészcsalád,sohanemvoltsemmilyenpolitikaipártban,
főlegnemanyilaskeresztespártban,desemmilyenmásreakcióspártbansem.ezért
afiamattévedésbőlhívtákbekényszermunkára.őésazegészcsaládamúltbanlojális
voltacSSZk-hozésazisakarmaradni.

jelenleg,mikoratavaszimunkákteljeslendülettelfolynak,aföldmunkásnél-
külmegműveletlenmaradésazegészcsaládéhségnekleszkitéve.

Megismételvekérésemet,maradokteljestisztelettel.
(kézzel aláírva) némethkároly

––––––––
az alulírott aranyosi Helyi közigazgatási bizottság elnöke igazolom a fenti adatok
helyességétésanevezettkérésétjóváhagyásraajánlom.

aranyos,1946.iii.26.

aHkbelnöke
(olvashatatlan aláírás)

(körpecsét felirata)
Helyinemzetibizottságaranyoskomárom

aziratszlováknyelvű,gépeltaláírttisztázat.naPa,fondMPSP,382.doboz.
Az irat mellett még további két aranyosi lakostól származó hasonló kérvény található,
mind a három munkára elhurcolt aranyosi férfi a vasút fűtőházának építésén dolgozott
Všetatyban. A Munkavédelmi és Szociális Minisztériumnak az irat mellett található
levele az említett munkások elengedését kérte a Mladá Boleslav-i Járási Munkavédelmi
Hivataltól.

25 aeredetiszövegbenČSd,csehszlovákvasút.
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Simonattila (szerk.):csakálltunkéssírtunk.
az első bécsi döntés napjai a kortársak sze-
mével. Somorja, Fórum kisebbségkutató
intézet,2018,164p.

aperspektívatobzódásrévénanagybetűstör-
ténelem köznapi kulisszáimögé,egészenpon-
tosanazelsőbécsidöntéstmegelőzőidőszak-
bakalauzoljaazolvasótaCsak álltunk és sír-
tunk című kiadvány. Simon attila szerkesztői
munkája nyomán 29 korabeli visszaemléke-
zés rendeződött antológiába, amelyet 187
akkorifotóteszalbumszerűvé.kerekennyolc-
vanévtávlatábóltekintvisszaarraamomen-
tumra,amikorazérintettfelvidékiterületeken
„visszájárafordultazélet”(146),steszieztoly
módon, hogy a lehető legkevésbé árnyékolja
be az egyéni feljegyzések füzérét akár szak-
mai berkek, akár laikus körök prekoncepció-
ival. a bevezetőt követően szabad folyást
engedavisszatekintőszövegeknek,akötetet
a szerkesztő nem terheli közbevetésekkel,
magyarázatokkalvagylábjegyzetekkel.atéma
jellegébőladódikajórésztnemzetségialapon
konstruálódó felekmeglátásainak elkülönbö-
ződése, ám a nyelvi korlátok ellenére is iga-
zodnikívánazAudiatur et altera pars! elvéhez.
Segyikoldalsemahivatalosálláspontotreci-
táljavissza,személyesmeglátásoklenyomata
kaphatott csak helyet a kötetben, a sorozat
bővülésének, a kép további kiteljesedésének
lehetőségétpedigmegadja.

a kötetbe rendezett szövegek rendre a
magyarhonvédségbevonulásánakmozzanata
felé, illetvecsakaligazontúl futnak,ésnem
tekintenek néhány hónapnál távolabb az
onnantól számított múltba sem. az előzmé-
nyekésatávlatokilyenjellegűháttérbeszorí-
tásával a felfokozott hangulatú várakozásra
helyeződika fókusz, ebbenamegrekedt idő-
szegmensbenazolvasóelé tárula lelkesedő
ésahirtelenpozíciótvesztettoldalakfeszült-
sége, az ellenkező irányú indulatokkal fűtött
helyzetkibontakozása.atöbbeketérintő,akár
történelmi tényként is meghatározható ese-
ményektámpontokkéntértelmeződnekebben
a szövegválogatásban, mintegy egységes
tematikaiszálatképeznek.ezekközöttesében

sejlikfelakötetegyikfőhozadéka,aszubjek-
tív élményanyag előtérbe helyezése, amire
mára cím isutal. a fordulatotmegelőző idő-
szak várakozása törvényszerűen nyomokat
hagymagutánazátlagemberben,kibentrau-
maként, kiben örömteli élményként marad
megaz,hogyazországhatár(ismét)átkúszika
fejefelett,éserreafolyamatranemtudérde-
mihatássallenni,csakamikroközegébenpró-
bálkozhatmegatörténéseknémineműalakí-
tásával, azt is csoportokba rendeződve: „a
tömeg sodormagával,mert egyénimenésről
szó sem lehet” (19. p.). a kötet jó mutatója
annak,hogyazesetiközösségberendeződött
emberek milyen viszonyrendszert alakítanak
kiahatóságembereivel,hogyancsapódnakle
amegfoghatatlantávolságbanmeghozottpoli-
tikaidöntésekegy-egy település lakosságára.
ennekleginkábbkézzelfoghatóproblémaköre
a hatóságok fellépése az ünneplő tömeggel
szemben: „ügyesen összeállította, kokárdá-
nak kitűzte, s azzal korzózott az utcán. a
népekmeglátták, és tetszett nekik. a csend-
őrökmegtudták, és nem tetszett nekik” (21.
p.).Többhelyenaszigortfelváltó,szintemeg-
lepetésként értelmezett engedékenységről
tudósítanakavisszaemlékezők:„Maazonban
a lakosság felvonult a járási hivatal elé és
követeltearádiókvisszaadását.ahatóságtel-
jesítiakívánságot”(26.p.),vagy„arendőrség
emberségesmagatartásaakadályoztamega
sortüzet”(30.p.),másholszigorúbbviszonyu-
lásról készül feljegyzés: „a cseh rendőrség
azonbanmindenilyenmegnyilatkozástcsírájá-
banelfojtott”(37.p.).akisebbségiségáttevő-
désének következményeként felsejlik tehát a
korábbi hatalom erejének devalválódása,
méghozzáegyolyansajátoshelyzetben,ahol
még nincs, ami ennek az erőnek a helyébe
léphetne. ebben az atmoszférában jelenik
megamagyarságszimbólumakéntatrikolór–
zászlóként vagy kokárdaként –, ezzel pedig
lépéskényszerbekerülaszembenállófél.Hogy
méginkábbemberiarcátmutassaakibonta-
kozó konfliktus, több szövegben is a diákok
nézőpontjakerülelőtérbe,akikazontúl,hogy
más nyelvű társaikkal vetélkednek egy ilyen
komolyhorderejűfejleménykapcsán,azisko-
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lát(méginkább)negatívfénybenlátják.afia-
taloknakaszimbólumokbólkiindulóösszecsa-
pásanevetiskapakötetben:a kis diákháború
egy olyan korlátozott konfliktus, amelyben
nagyobbverekedésnek, fizikaiösszetűzésnek
nincshelye,samikorbalesetériamásikfelet,
asegíteniakarásválikfontosabbá.ennekmint-
egy magyarázataként olvashatjuk: „védtük a
sajátunkat, de nem éreztünk gyűlöletet az
iránt,amitmásokköveteltekmaguknak”(32.
p.). a miniincidensek mellett a diákoknak a
hivatalos nyelvvel való leszámolás tűnik
kézenfekvőcselekvésimódnak:„első tényke-
désünk a szlovák nyelvű leltár átírása volt.
Mindenszótmagyarrafordítottunk,aholpedig
az állt, hogy Československé Štátne reálne
gymnázium, oda azt írtuk:Magyarkirályi Fő-
gimnázium” (46. p.). a tiltások erővesztését
illusztráljákaHimnusz-megszólaltatások is,s
ez egy helyen kisebbségiségmagatartásmin-
táraisrámutat:„Gyakrankérdeztéktőlünkaz
anyaországidiákok,valaminta rádió is,hogy
holtanultukmegaHimnuszt?errenehézvála-
szolni. Tanulni – sohasem tanultuk, mégis
mindigtudtuk”(55.p.).

aszemélyesvallomásokösszefésülése,a
nagyban hasonló, bizonyos vonásaiban azo-
nosesemények több tollbólszármazó leírása
jól megmutatja, hogy ebben a komplex hely-
zetbennemkétálláspontkerültszembeegy-
mással. a legnagyobb fokú elkülönböződés
természetszerűenaz ujjongóés a rémüldöző
élményanyag között áll fenn, hiszen míg a
magyarokjórésztazörömrőladnakhírt,addig
az egyik szlovák visszaemlékezés „szörnyű
éjszakáról”tudósít:„[e]kkorszlovákokéscse-
hek tömegei keltek útra, akikkassán terem-
tettekmaguknakotthontésaddig teljesnyu-
galombanéltékittmindennapjaikat”(135.p.).
az evakuációs hangulat lefestéséhez párosul
ugyanafegyverviselésrőltudósítószöveg,ám
a végkicsengés itt már pozitívabb a leendő
kisebbségiek szempontjából:„[s]zorosanmar-
koljuk a bőr köpenyeink zsebeiben mélyen
elrejtettéskészenlétbehelyezettcsőretöltött
pisztolyainkat. Gyorsan felismertük azonban,
hogy a Petőfi-nyakkendős és kabátjaikon
magyar szalagot viselő kassaiak nyugodt
emberek” (131. p.). képet kapunk egy olyan
közjátékról is, amelyben a távozó szlovák

katonáknakszomorúanintenekbúcsút,ésbár
ahelyzet ismeretébenfeltételezhető,hogyez
amozzanatmárcsakaváltozástudatamiatt
sem volt tömeges, a kötet példát mutat a
magyar érzésű szlovákokra is: „igaz, hogy
cekéntöbbnyireanyanyelvslovák,amitazért
nem szégyellünk, de érzésünk magyar volt”
(80.p.).nemállhatommeg,hogyneidézzem
ennek a szövegnek az utolsó gondolatát is,
éppen a jelen kötet szerkesztési elvei miatt:
„kérem ha valahol hiba van irásba, tessék
kijavitani,mert20évalatelfelejtettünk irás”
(82. p.). jól bizonyítja ez a bevezetőben tett
vállalás igazolását,miszerintavisszaemléke-
zések szöveghűen kerülnek közlésre, viszont
éppenennek fényébenválikmegmosolyogta-
tóváaszerzőiintenció.Tárgyilagosságiöniga-
zolást is találhatunk a kötetben, viszont a
leginkább távolságtartó beszámoló talán
mégisSequenscsendőrszázadosfeljegyzése,
amelybenarendszerösszeomlásafőszereplő,
shelyetkapbennemindkétoldal,tehátazún.
nyertes ésavesztes félproblémáinaktükreis.
egy haszonleséssel átitatott gondolat egy
addigháttérbeszorultújabbperspektívátad:
„abaťacégkihasználtaahelyzetet,ésazeva-
kuációidejealattállítólagvagoncipőthozatott
bekassára,amelyeketavárosmagyarokáltali
elfoglalása után két napon belül eladtak”
(115.p.).

aszázadosjelentésekézzelfoghatóváteszi
azt, amineka legtöbbszövegbencsakahiá-
nya tapintható ki, ez pedig a realitástól való
elrugaszkodottság, azaz az euforikus hangu-
latnakahiggadt jövőbenézőszámvetésfelett
ültdiadala.azutcai,tömegesmegmozdulások
melletthírtkapunkafalunvégigsöprőünnepi
hízógyilkolásról,arrólis,ahogyanavárakozás
feszültségébenalábbhagyazönfeledtlelkese-
désvolumene,sőtolyantelepülésrőlis,ahola
leghangosabb ünneplők az oly nagyon várt
bevonulás idejéremárelvesztettékahangju-
kat is: „a bevonulás már csak formai dolog
volt.Sazifjútorkokcsaknemkimaradtakalár-
mázásból, hisz már előre berekedtünk” (68.
p.).akötetbenmegszólalómagyarokjelentős
hányadánakvallomásábólaztükröződik,hogy
abevonulásutánieseményekhezmindenkét-
kedésnélkülpozitívjellegettársítottakelőleg-
ként.amábólvisszatekintve,ismerveatörté-
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nelem továbbgyűrűzésének mikéntjét, akár
könnyelműségetiskiálthatnánk,ámszigorúan
akötetbenkiemeltidőszakotvizsgálvainkább
az lehetakövetkeztetésünk,hogyazörömük
nagyságánakmértékeokozhatjaeztarendha-
gyórealitásérzékelést.Hovatovább,amérték-
telenlelkesedésrendszerinttúlzóvárakozáso-
kat ébreszt, az idill elérésének nehézsége
pedigacsalódásesélyétnöveli.Sequensszö-
vegébőlpedigazlátszik,hogyazelőállóhely-
zet,magaabevonulásmesszeálltaz idilltől:
„a katonaság bevonulása azonban csalódást
okozott,mivelamagyarkatonák felszerelése
ésfegyverzetetávolrólsemközelítettemega
csehszlovák hadsereg felszereltségét. Gép-
puskás egységek, meglepetésünkre, közön-
séges parasztszekereken ültek. (…) az első
napok lelkesedése azonban rövid időn belül
lelohadt, amikor kezdtek megmutatkozni a
magyarmegszálláskövetkezményei”(116.p.).

a szövegek egyik tanulsága tehát, hogy a
korábbanmáremlítettvisszájára fordulás két-
szeresenisérvényesséválik,hiszenafordulat
bekövetkezik, ám az elvárásokkal kevéssé
egyezőmódon.amagyarvisszatekintésekben
is látjuk ennek a csalódásnak a jeleit, ám
éppenazidőbelikorlátozottságmiattmégmin-
dig az öröm tompítóüvegén keresztül. a kiad-
vány az utolsó hányadában betekintést ad a
bennszülöttek és a foglalók sajátos viszonyá-
ba,amelyneknemláttukelőképétavárakozás
szövegeiben. „nem ismerték ezt a népet.
valamiféle gyarmati sorban élő, elfajzott,
magyarulsem igen tudószerencsétlenembe-
rekre számítottak. Hoztak könyöradományt is
(…) a bennszülöttek hamar megbántódtak.

nem türték,hogy lenézzékéssajnáljákőket”
(149.p.).azígyfelsejlőmagatartásmintákisjól
jelzik, hogy a történelmi döntésmögött olyan
komplexmechanizmusok lépnekéletbe,ame-
lyeket a határozathozók feltehetően nem sej-
tettek,nem is sejthettek.azutolsókéntbeso-
rolt szövegnek, ezáltal a Csak álltunk és sír-
tunknak a csattanója egy párbeszéd utolsó
mondata: „Felvidéki csürhe banda! Maguk
valamennyien kommunisták, magukkal aztán
nem sokat nyert az anyaország” (158. p.).
Újabbpéldájaezannak,ahogyanegyéniviszo-
nyulásokválnakkulcsfontosságúváanagyívű
történésekmögöttmegbúvómindennapi élet
alakításában,sazemberigyarlóságszituációk
egész sorára mérhet végzetes csapást. Úgy
hiszem,inkábbezttekinthetnénkakötetvégki-
csengésének,akisemberekszerepétahatósá-
gokkaléshatalmakkalszemben,ésviszont:a
szinténemberekbőlfelállórendszerviszonyulá-
sátatömeghez.azelsőbécsidöntésvalóság-
gáválásáravárakozókbeszámolóinemkizáró-
lag történelmi, hanem szociológiai, lélektani
kutakodások alapjául szolgálhatnának, mert
emberi viselkedések, vélekedések garmadát
mutatják meg egy turbulens periódusban. a
nyolcvanadik évfordulóramegjelentetett kötet
hozadékapedig–azon túl, hogy történetköz-
pontúságávalésképalbumjellegévelolvasóba-
ráttátesziakorabelitudósításokat–azlehet,
hogy a konkrét eseményre fókuszálva képes
zömébenpozitívmagatartásmintákatfelmutat-
ni,sszakértőikommentároknélkül rámutatni
az eufória hátterében meghúzódó mögöttes
tartalmakmélyszerkezetéreis.

Rizsányi Attila
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