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LampL ZsuZsanna
aszlovákiaimagyarokválasztási

magatartásánaktendenciái

ZsuZsanna LampL
TendenciesinelectoralBehaviourofHungariansinslovakia

indexingTerms:parliamentaryelections,willingnesstovote,voterturnout,voterpreferences,politicalrepre-
sentationofHungariansinslovakia

Bevezetés

aFórumkisebbségkutató intézetaszociológiaialapkutatásokonkívülmegalakulása
ótaközvélemény-kutatással is foglalkozik.Csakazezredfordulótólszámítva tízolyan
felméréstvégeztünk,amelyekcsakisvagyrészbenazéppaktuálisközéletikérdésekkel
foglalkoztak.efelmérésektöbbségénekeredményeimostanáignemvoltakközzétéve.
Jelenírásombanalegújabb,2019-esadatokonkívülazonkorábbifelméréseinkered-
ményeibőlismerítek,amelyektartalmaztakamostaniösszehasonlításalapjáulszolgá-
lókérdéssorokat.akövetkezőstandardizáltkérdőívesfelmérésekrőlvanszó:2008-ban
800 fősmintán,2010-ben1022 fősmintán,2011-ben800 fősmintán,2013-ban
1152fősmintán,2015-ben1000fősmintán,2018-ban800fősmintán,2019-ben
1 000fősmintán.1 Valamennyifelméréscélcsoportjaaszlovákiaimagyarfelnőttkorú
népesség,vagyisa18évesésannálidősebbmagyarnemzetiségűszemélyek,akikből
kvótásmintavétellelalkottukmegamintáknem,korcsoportok(15–34,35–55évesek
és55évenfelüliek),iskolaivégzettség(alapfokú,középfokúérettséginélkül,középfo-
kúérettségivel,felsőfokú),településtípus(egyesfelméréseknélfalu-városbontásban,
másoknálatelepüléseklakosságszámátisfigyelembevéve),amagyarokjárásonkénti
arányaszerintreprezentatívstruktúráját.alekérdezésekDél-szlovákia16magyarlakta
járásában,valamintpozsonybanéskassánzajlottak.

a legújabb adatok a 2019. június 17. és 30. közötti közvélemény-kutatásunkból
származnak.előzőfelméréseinkhezhasonlóanmostismagyarnemzetiségűszemélye-

1 atanulmányegyrészeaz1989–2019–aszlovákiaimagyarok30szociológiaifelméréstük-
rében c. összehasonlító kutatás keretében készült, amelyet a szlovák köztársaság
kisebbségikulturálisalapjatámogatott.
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ketkérdeztünk.afelmérésnemcsakaktuálisközéletikérdésekkelfoglalkozott,hanem
anemzeti identitás témakörével is, s az eredményekmáraz elsődleges feldolgozás
szintjénisjelzik,hogyamintábanspontánmódonmegjelentekazeltérőidentitástípu-
sok,aszilárdmagyartólaszlovákidentitásig.ámajelenlegipolitikaihelyzetbőlkiindul-
va,amikorkérdésessévált,hogyameglevőmagyarpártkonstellációttekintvelesz-ea
közeljövőbenaszlovákiaimagyaroknakparlamentiképviselete,a továbbiakbannem
azidentitássalfoglalkozom,hanemaválasztásimagatartássalésajelenlegiszlovákiai
magyarpolitikaiképviselettelésannakjövőjévelkapcsolatosvéleményeketpróbálom
megkörbejárni.

aválasztásihajlandóságésaválasztásirészvételalakulása

egypolitikaipártválasztásisikeresoktényezősfolyamat.aválasztásihajlandóságaz
egyiklegfontosabb,hiszenapolitikusok–elnézéstakifejezésért–meggebedhetnek,
haalacsonyaválasztásihajlandóság,vagyisapotenciálisválasztóknemakarnaksza-
vazni.Természetesenamagasválasztásihajlandóság,az,hogysokanszándékoznak
szavazni,önmagábanmégnembiztosítjaaválasztásisikert,mertamintapudingpró-
bája az evés, úgy a választási hajlandóság próbája a választási részvétel, vagyis az
urnábabedobottszavazat.éppezértkezdjükazzalazelmélkedést,hogyanalakultaz
elmúltévekbenamagyarokválasztásihajlandóságaésválasztásirészvétele.

aszlovákiaimagyarokválasztásihajlandóságánakalakulását2008-tólnapjainkig
az1.ábraszemlélteti.

1. ábra.aválasztásihajlandóságalakulása(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlege

2008-ban és 2010-ben gyakorlatilag nincs különbség a választási hajlandóságban,
mindkétesetbenamegkérdezettekháromnegyedeválaszolta,hogyegyközeljövőben
lefolytatott parlamenti választáson biztosan vagy valószínűleg elmenne szavazni
(2008-banösszesen77%,2010-ben76%).2015-benenyhecsökkenéstapasztalható
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(73%). Főleg a szavazói törzsgárda, vagyis a biztosan szavazók fogyatkoztak meg,
hiszen míg a korábbi években ők alkották a válaszadók csaknem felét (48–49%),
2015-ben41%-racsökkentazarányuk.a2018-asévmegtörieztacsökkenőtendenci-
át,ugyanistavalynyáronminthavisszatértvolnaakorábbi,a2008–2010-rejellemző
választási kedv, hiszenújra77% válaszolta, hogy elmenne szavazni, ráadásul ebből
52%biztosanelmentvolna.elérkezveajelenhez:2019-benelőszörcsökkent70%alá
amagyarokválasztásihajlandósága.67%válaszolta,hogyhaakövetkezőszombaton
lennénekaparlamenti választások,elmenneszavazni, egynegyedüknemmenneel,
8%nemtudtavagynemválaszolt.a2018-asválaszokhozképesttehát10százalék-
ponttal csökkent a választók és 10 százalékponttal nőtt a nem választók aránya.
ugyanakkorazévekfolyamánelőszörcsökkent40%aláabiztosanválasztókaránya
(37%), amely 15 százalékponttal alacsonyabb, mint 2018-ban volt. ezek az adatok
tehátaztbizonyítják,hogyazelmúlttízévbenegyrésztcsökkentamagyarokválasztási
hajlandósága,másrészt–leszámítvaakivételtképező2018-asévet–éppabiztosan
választókköreaz,amelyjelentősmértékbenmegfogyatkozott.

a választásihajlandóságalakulásaelőrevetíti a választási részvétel csökkenését.
ezthonnantud(hat)juk?mivelaválasztásirészvételrőlnemlétezneknemzetiségibon-
tásúadatok,amagyarokválasztásirészvételételsősorbanazalapjánszoktákmegbe-
csülni,hogyatelepüléseknemzetiségistruktúrájátösszevetikazottaniválasztásiered-
ményekkel(krivý1999,11.p.),2 ésfeltételezik,hogyamagyarpártoknakszólószava-
zatokat az adott településen élő magyar lakosok adták (ha például 1998-ban
Dunaszerdahelyenazmkp74,6%-otkapott,akkorfeltételezhető,hogyeztmagyaroktól
kapta,vagyisamagyarokválasztásirészvételeDunaszerdahelyenminimum75%körül
mozoghatott, de lehetett magasabb is, mivel az mkp-ra szavazó magyarokon kívül
lehettekszlovákpártraszavazókmagyarokis).aválasztásirészvételtanulmányozásá-
nakelsődlegesforrásatehátastatisztikaihivatalválasztásiadatbázisa.emellettrész-
benafelmérésekbőlszármazóempirikusadatokraistámaszkodhatunk,konkrétanaz
arraakérdésreadottválaszokra,hogyrésztvett-eazilletőazelőzőparlamentiválasz-
táson. Támpontul szolgálhatnak a választás napján lefolytatott exit pollból származó
adatokis.amagyarok2010–2016-osválasztásirészvételénekbecsléséttöbbeniselvé-
gezték,sezekazelemzésekamagyarokválasztásirészvételénekcsökkenésétmutatták
ki (oriskó 2016,Harrach 2017, 132.,135. p.). azt, hogy a korábbi időszakban, tehát

2 krivýnemaválasztásirészvételtvizsgálja,hanemazegyespártokválasztásieredményeit.
aválasztásirészvétellelkapcsolatbancsupánannyitmutatki(i.m.71.p.),hogyamennyiben
amagyarlaktajárásoktelepüléseit(őazta15járástvettealapul,amelyekbenaz1990-es
évekbenamagyarokaránya10%-nálmagasabbvolt)azottélőmagyarokarányaszerintcso-
portosítjaszlovák,vegyesésmagyarterületre,akkoraz1994-esés1998-asválasztásokon
amagyartelepülésekenélőkválasztásirészvételefelülmúltaamásikkétterületválasztási
részvételét, bár ez amagyar „előny” 1998-banmár korántsem volt olyanmarkáns,mint
1994-ben(1994-esválasztásirészvétel:magyarterület82,2,vegyesterület72,9,szlovák
terület78,4;1998-asválasztásirészvétel:magyar88,6,vegyes84,szlovák84,8).ezabecs-
léstehátnemtelepülésszintűésnemjárásiszintűadatokonalapul,hanemakutatóáltal
választottjellemzőszerintcsoportosítottadatokon.
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1990-től2016-ighogyanalakultamagyarokválasztásirészvétele,ajárásiszintűválasz-
tásirészvételbőlésamagyarpártokraadottszavazatokbólpróbálommegbecsülni.

azországosválasztásirészvétel(1.táblázat,2.oszlop)1990-ben,azelsőrendszer-
váltástkövetőparlamentiválasztásokonvoltalegmagasabb,amikoraválasztópolgá-
rok95,39%-ajárultazurnákhoz.2006-banvoltalegalacsonyabb(54,67%),amikora
kereszténydemokrata mozgalom (kDH) kilépett a kormányból, és ezért előrehozott
választásokrakerültsor.azótanémelyestnőttaválasztásirészvétel,alegutóbbi,2016-
osparlamentiválasztásokon59,82%volt.

az1.táblázat3.oszlopában16magyarlaktajárásválasztásirészvételénekátlagát
tüntetem fel. ezek azok a járások, amelyekben a Fórum intézet kutatásai, közvéle-
mény-kutatásaikészülnek.3 Látható,hogyamagyarlaktajárásokválasztásirészvételé-
nekátlagamindigalacsonyabbvoltazországosátlagnál,viszontjárásonkéntszámot-
tevőkülönbségekvoltak,amita4.oszlopbanaminimálisésmaximálisválasztásirész-
vételtfeltüntetőintervallumjelez.a16magyarlaktajárásegyenkéntiválasztásirészvé-
teleazegyesparlamentiválasztásokona2.táblázatbanlátható.

ahétparlamentiválasztásonanyitraijárásvoltalegaktívabb,ittaválasztásirész-
vételvalamennyiválasztásnálfelülmúltaazországosátlagot.aszencijárásbanez6-
szor,aDunaszerdahelyiésazérsekújvárijárásban4-szer,agalántai,Lévai,nagykür-
tösiésrozsnyóijárásban3-szor,akomáromi,rimaszombatiésakassa-vidékijárás-
ban1-szerkövetkezettbe.aVágsellyei,Losonci,nagyrőcei,Tőketerebesiésnagymi-
hályijárásokbanezegyszersemfordultelő.

nyomonkövethető,hogy1990-bena16 járásközül5 járásbanvoltmagasabba
választásirészvételazországosnál.1992-ben4járásban,2002-ben6járásban,2006-
ban 8 járásban, 2010-ben ugyancsak 8 járásban, 2012-ben 3 járásban, 2016-ban
pedigmárcsak2járásban.

Természetesenamagyarlaktajárásokválasztásirészvételenemazonosamagya-
rok választási részvételével. mindenesetre az utolsó két parlamenti választásnál,
2012-benés2016-banazországosválasztásirészvételegyretöbbmagyarlaktajárás
választásirészvételétmúltafölül,ésegyrenagyobbmértékben.mindenbizonnyalaz
semelhanyagolandótényező,hogy1990ótaamagyarokarányaiscsökkentezekben
a járásokban. a településszintű elemzésekből arra lehet következtetni, hogy a keve-
sebbmagyarközülegyrekevesebbenmentekelszavazni.Vagyisújramegállapíthatjuk,
hogycsökkentamagyarokválasztásirészvétele.

3 afelmérésektovábbihelyszínepozsonyéskassa,deakétvárosválasztásirészvételejelen
tanulmányszempontjábólnemreleváns,ezértnemfoglalkozomvelük.
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1. táblázat.Választásirészvétel(%)4

Forrás:volby.statistics.sk,sajátszámítás

amagyarokválasztásirészvételéreamagyarpártoknakadottszavazatokbóliskövet-
keztethetünk,mégpedigúgy,hogyamagyarválasztópolgárokszámáhozviszonyítjuka
magyarpártokraadottszavazatokszámát.perszeeziscsakbecslés,mertamagyarok
választásirészvételeennélmagasabbkell,hogy legyen,hiszenmindigvoltakmagya-
rok, akik szlovák pártokra szavaztak, és ők ezzel amódszerrel nem azonosíthatók.
Továbbáaztisfigyelembekellvenni,hogyamagyarpártoknakisvoltakegyébkisebb-
ségiszavazói,főlegazegyüttélésnek.ezzelegyüttnemigazánrugaszkodunkelavaló-
ságtól,haaztállítjuk,hogyamagyarpártokszavazói2010-igelsősorbanamagyarok
voltak.

amúltszázadkilencveneséveibencca.425ezermagyarnemzetiségűválasztópol-
gár volt szlovákiában. ebből kiindulva a magyar kereszténydemokrata mozgalom–
együttélés1990-esválasztásokonkapott292 636szavazata69%-osmagyarválasztá-
sirészvételnekfelelmeg.ugyanakkoramagyaroktovábbicsoportja–egyakkoriban
készült magyarországi közvélemény-kutatás szerint 20% – a Vpn listáján induló
magyar jelöltekre szavazott. amagyarok választási részvétele 1990-ben tehátmini-
mum89%volt,dehaehhezméghozzászámítjuk,hogyaCsehszlovákiakommunista
pártja450 855szavazataközöttisvoltakmagyarvoksok(egyesvisszaemlékezőksze-
rintakár10%is),akkoramagyarválasztásirészvételmártúlisszárnyaljaamagyarlak-
tajárások94,81%-osrészvételiátlagátésa2010-esországosrészvételiátlagotis.

4 az1994-esválasztásirészvételrőlcsakkerületiszintűadatokvannak,1998-bannincsadat
aválasztásirészvételről.

A parlamenti 
választások éve 

Országos választási 
részvétel  

16 magyarlakta járás 
választási részvételének 
átlaga 

16 magyarlakta 
járás választási 
részvételének 
intervalluma 

1990 95,39 94,81 93,29–96,29 
1992 84,2 83,4 79,83–85,94 
1994 75,65 Nincs adat - 
1998 84,24 Nincs adat - 
2002 70,06 68,93 63,15–74,31 
2006 54,67 54,34 47,83– 2,62 
2010 58,83 58,44 48,41–67,57 
2012 59,11 55,23 50,24–63,02 
2016 59,82 54,09 43,55–69,02 
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2. táblázat.a16magyarlaktajárásparlamentiválasztásirészvétele(%)–azországos-
nálmagasabbrészvételvastaggaljelölve

Forrás:volby.statistics.sk.*a2011-esnépszámlálásalapján

1992-benamagyarkereszténydemokratamozgalom–együttéléskoalíció228 881sza-
vazatot, amagyar polgári párt 70  689 szavazatot kapott, összesen tehát 299  870
magyarszavazottrájuk,ami71%-osmagyarválasztásirészvételnekfelelmeg(aszlo-
vák pártokra adottmagyar szavazatok nélkül, de ezekből nem tudjuk,mennyi volt).
1994-benamagyarkoalíció292 936szavazatotkapott,ami69%-osmagyarválasztási
részvételnekfelelmeg,1998-banamagyarkoalíciópártja306 623szavazata72%-os
magyarválasztásirészvételnek.

2002-ben,amikorazújnépszámlálásalapján420ezerrecsökkentamagyarsza-
vazópolgárokszáma,azmkp321 069szavazata76%-os,a2006-bankapott269 111
szavazatuk64%-osmagyar választási részvételnek feleltmeg. Bármindkettőmaga-
sabbazakkoriországosátlagnál,egymáshozviszonyítvaamagyarválasztásirészvétel
csökkenésétmutatja.

2010-tőlújhelyzetálltelő.Újrakétpártvan,azmkpesetébentovábbraisérvényes,
hogy szavazatait magyaroktól kapta, a Híd viszont szlovák szavazatokat is kapott.
2010-benazmkp109 638szavazatot,aHíd205 538szavazatotkapott.2012-benaz

      
 

  
 

 
 
 Magyarok aránya 

1990/2016* 
1990 1992 2002 2006 2010 2012 2016 

Szenc  24,5–13,7 96,99696,2996,296,29 83,19 71771,71,871,8971,89 55757,157,57,1 65,66565,165,1965,19 63,66363,0263,063,02 69,66969,0269,069,02 
Dunaszerdahely 87,2–74,9 94,66 83,85 74774,74,374,3174,31 62,66262,6262,662,62 67,66767,567,5767,57 60,66060,6760,660,67 56,46 
Galánta 41,3–35,0 95,22 82,17 70,77070,8570,870,85 55,55555,755,7655,76 60,66060,560,5760,57 58,55 59,19 
Vágsellye 40,2–31,3 - - 67,93 53,84 58,22 55,05 55,71 
Komárom 72,2–63,8 93,41 79,83 69,38 54,51 60,66060,0360,060,03 52,4 49,02 
Nyitra 8,2–5,7 95,99595,6995,695,69 85,88585,985,9485,94 72,77272,572,5772,57 57557,57,057,0857,08 60,66060,6460,660,64 61661,61,361,3661,36 63,66363,1263,163,12 
Érsekújvár 41,5–33,5 94,98 884,8484,4684,484,46 73,77373,4873,473,48 58,55858,0258,058,02 61661,61,861,8361,83 58,16 56,53 
Léva 31,6–24,3 94,42 83,31 70,77070,870,8 54,55454,8854,854,88 59,55959,0259,059,02 55,58 56,61 
Nagykürtös 30,7–24 95,99595,4995,495,49 88787,187,87,1887,18 69,91 55,55555,155,1555,15 56,37 52,68 52,79 
Losonc 30,9– 3 93,76 82,26 66,39 51,36 53,87 50,8 50,00 
Rimaszombat 44,3–36 93,79 83,56 67,42 55,55555,555,5155,51 56,04 52,71 50,54 
Nagyrőce 25,5 – 19,1 - - 64,92 52,54 56,95 51,74 46,93 
Rozsnyó 35,3 – 25,4 96,99696,196,1896,18 884,8484,6884,684,68 68,86 53,32 60,66060,5960,560,59 54,66 51,62 
Kassa-vidék 16,4 – 9,9 96,99696,196,1896,18 83,73 67,56 50,64 57,61 54,75 55,63 
Tőketerebes 33 – 26,5 93,29 79,79 63,57 49,37 52,19 50,24 48,81 
Nagymihály 13,1 – 11 93,99 83,71 63,15 47,83 48,41 51,42 43,55 
Átlag - 94,81 83,40 68,93 54,34 58,44 55,23 54,09 
Országos 
választási 
részvétel 

- 95,39 84,20 70,06 54,67 58,83 59,11 59,82 
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mkp109 483,aHíd176 088szavazatot.2016-banazmkp105 495,aHíd169 593,
azmkDsZ2 426szavazatotkapott.amennyibeneztösszeadjuk,akkorösszesenakét
pártra2010-ben315 176-an,2012-ben285 571,2016-banahárompártraösszesen
277 514emberszavazott.ezekbőlastatisztikákbólnemlehetmegállapítaniamagya-
rokválasztásirészvételét.Csupánannyittudhatunk,hogya2010-tőlnapjainkigaktuá-
liscca.380ezermagyarválasztópolgár29%-aszavazottazmkp-ra2010-benés2012-
ben, 2016-ban pedig 28%-uk (ebben az évben az mkDsZ-re nem egészen 1%-uk).
Természeteseneznemazonosateljesmagyarrészvétellel,mivelnincsenekbennea
Hídésaszlovákpártokmagyarszavazói.Deamintfentebbemlítettem,ennekazidősz-
aknakazelemzéseiisamagyarokválasztásirészvételénekcsökkenésétmutattákki.

apozitívésnegatívválasztásihajlandóságtényezői

miokbólmennénekelszavazni,ésmiértnemszavaznánakamegkérdezettek?2008-
as felmérésünkben arra a kérdésre, hogymiértmenne el választani, tizenegy előre
megfogalmazott indokot kellett véleményezni, de saját maguk által megfogalmazott
választisadhattakamegkérdezettek.5 pozitívválasztásihajlandóságukatalegtöbben
azzalindokolták,hogyszeretnéksegíteniaszlovákiaimagyarokat(86%)ésfelelősséget
éreznekajövőért(85%).78%egykonkrétpártotszeretettvolnatámogatni(azesetek
döntőtöbbségébenezapártazakkormégegyetlenmagyarpárt,azmkpvolt),69%
állampolgári kötelességének tartotta, hogy szavazzon, 66% választásával a politikát
szerettevolnabefolyásolni,ugyancsak66%nemakarta,hogyegymásikpártgyőzzön.
47%választásihajlandóságamögöttazameggyőződésállt,hogyaparlamentiválasz-
tásfontostársadalmiesemény.akörnyezetválasztásihajlandóságaisbefolyásoltaa
megkérdezettekegyrészét,desokkalkevésbé,mintatöbbitényező.az,hogyacsalád-
tagokisválasztanak,amegkérdezettek30%-át,hogyáltalábanvéveszokáselmenni
választani 25%-ukat, a szomszédok és munkatársak választási hajlandósága pedig
12%,illetve9%-ukszámáravoltmérvadó.elmondhatótehát,hogy2008-banaválasz-
tásihajlandóságegyaktív,aközéletetbefolyásolniakaró,delegfőképpenaszlovákiai
magyarok segítését felvállaló érdekképviselet támogatását jelenítette meg, s csak
kisebbmértékbenvoltakörnyezetválasztásihajlandóságának,aszocializmusidősza-
kábólberögződöttszokásoknakegyfajtaautomatikustovábbvitele.

ugyanakkor2008-banaz iránt isérdeklődtünk,hogymiokbólnemmennénekel
választani.eztakérdéstazótanégytovábbifelmérésbenisfeltettük.a3.táblázatban
négyfelmérésünkidevágóeredményeithasonlítjukössze.

5 azutóbbiritkánfordultelő,shaigen,akkortulajdonképpenazelőremegfogalmazottválasz-
lehetőségekvalamelyikehangzottelkicsitmásképpen,delényegéttekintvenemeltérően.
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3. táblázat.anegatívválasztásihajlandóság(miértnemválasztana)okai(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlegea*-gal
jelölttényezőazadottévbennemszerepeltakérdőívben

már2008-ban–amikormégazmkpképviselteaszlovákiaimagyarokérdekeit–az
voltaválasztásihajlandóságleggyakoribbellenérve,hogyapolitikusoknemaválasz-
tók érdekeit képviselik, valamint a politikusok nem tartják meg az ígéreteiket.
mindkettőazonossúllyalnyomottalatban(59-60%),sezekmellettkisebbmértékben,
deszinténazonossúllyalazszerepelt,hogyaválaszadóvidékénekérdekeitegyikpárt
semképviseli,illetvenemérdekliőtapolitika(47-48%).

a2010-esfelmérésaparlamentiválasztásokelőttkészült,sekkormégnemvolt
relevánsrákérdezniaHídésazmkpösszetartásánakhiányára.aválasztásihajlandó-
sághárításánakkét legfontosabb indokaújraazvolt,hogyapolitikusoknemtartják
megazígéreteiket(86%)ésapolitikusoknemaválasztókérdekeitképviselik(77%).
kétharmadukpedigazértnemmentvolnaszavazni,mertúgygondolta,azőérdekeit
egyikpártsemképviseli.

a2015-ös felmérésnélaHídésazmkpközöttiellentétet isbeiktattukanegatív
választásihajlandóságlehetségestényezőkközé,mivela2010és2015közöttkészült
közéleti témájú felméréseinkből kiderült, hogy ez a magyar választópolgárok egyre
nagyobb részét zavarja. a leggyakrabbanelőforduló indok ismételtenaz volt, hogya
politikusoknemtartjákmegazígéreteiket(86%),amásodikpedigszinteazonosmér-
tékbenújfentaz,hogyapolitikusoknemaválasztókérdekeitképviselik(75%),sugyan-
akkorazis,hogyaHídésazmkpközöttnincsösszetartás(73%).

2019-benanegatívválasztásihajlandóságháromlegnyomósabbindokaaz,hogya
politikusoknemtartjákmegazígéreteiket(89%),aHídésazmkpközöttnincsössze-
tartás(84%),valamintapolitikusoknemaválasztókérdekeitképviselik(78%).

mindeztösszesítvea választásoktól való távolmaradáskét legnyomósabb indoka
mindigisazvolt,hogyapolitikusoknemtartjákmegazígéreteiketésnemaválasztók
érdekeitképviselik.Deazévekfolyamánmindkettőegyrenagyobbhangsúlytkapott,
hiszen2008-hozképest2019-ben30százalékponttalnövekedettazelőbbit,18szá-
zalékponttalpedigazutóbbitválaszolókaránya.2019-benpedigbeékelődöttközéjük
aHídésazmkpközöttiösszetartáshiánya,amitaválasztaninemszándékozók84%-

 20082202002008 22012020102010 22012020152015 22012020192019 
  1. a politikusok nem tartják be az ígéreteiket  59 86 86 89 
  2. a Híd és az MKP között nincs összetartás * * 73 84 
  3. a politikusok nem a választók érdekeit képviselik 60 77 75 78 
  4. nem érdekel a politika 48 60 55 61 
  5. a mi vidékünk érdekeit egyik párt sem képviseli 47 56 59 57 
  6. a mostani pártok közül egyiket sem tudnám választani 44 53 54 54 
  7. úgysem tudom befolyásolni, mi történik körülöttem 36 59 52 50 
  8. az én érdekeimet egyik párt sem képviseli 38 65 59 46 
  9. az idősebbek érdekeit egyik párt sem képviseli 34 51 52 46 
10. a fiatalok érdekeit egyik párt sem képviseli 34 58 54 44 
11. a nők érdekeit egyik párt sem képviseli  13 53 50 44 
12. az én szavazatom semmit sem jelent 30 51 45 41 
13. a romák érdekeit egyik sem képviseli *  * * 22 
14. nekem már mindegy, mit hoz a jövő 15 26 21 19 
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ahozottfelindokként.ez2015-hözképest9százalékpontosnövekedés,vagyisakét
párt viszonya egyre erőteljesebben befolyásolta a választási hajlandóság, sminden
bizonnyalaválasztásirészvételalakulását.

etényezőkmellettazonbanatöbbiisjelentősenbefolyásoljaanemválasztókdön-
tését,sa2008-asállapothozképestmindegyiknagyobbmértékben.Tízévalattaleg-
nagyobbnövekedés(31százalékpont)a„nőkérdekeitegyikpártsemképviseli”ténye-
zőesetébentapasztalható,amiveljelenleg44%indokolja,hogynemszándékoziksza-
vazni.Deatöbbitényezőnélis10–14százalékpontosnövekedésmutatkozik.sazutol-
sókettőtkivéve–aromákérdekeitegyikpártsemképviseliésaz,hogymindegy,mit
hozajövő–,amelyeknagyjábólmindenötödikválasztóttartanakvisszaavoksolástól,
atöbbitényező41–61százalékuknegatívválasztásihajlandóságátmagyarázza.

2018-asés2019-esfelmérésünkbena2016-osparlamentiválasztásokonvalórész-
vétellelkapcsolatbanolyankérdéssorisszerepelt,amellyelaztpróbáltukfelmérni,hogy
akivisszaemlékezéseszerint2016-bannemmentelszavazni,eztmivelindokolja.

a2018-asfelmérésszerint2016-banleginkábbazértnemszavaztak,mertkiábrán-
dultakabból,amiazországbantörténik,valamintnemérdekliőketapolitika(mindket-
tő71%),kiábrándítókaszlovákiaimagyarpolitikatörténései(69%),aHídésazmkp
konfliktusa,valamintDél-szlovákiarosszgazdaságihelyzete(mindkettő62%).

a2019-esfelmérésbenaháromleggyakoribbésazonossúllyalszereplőindokaz,
hogyaválaszadótkiábrándítottákaszlovákiaimagyarpolitikában,valamintazország-
banzajlótörténések,ésnemérdekliapolitika(78%).73%pedigaHídésazmkpkonf-
liktusa,valamintDél-szlovákiarosszgazdaságihelyzetemiattmaradttávolaválasztás-
tól.ráadásul70%aztválaszolta,hogyazértnemszavazott,mertegyikpártsemnyerte
ela tetszését. itt ismegmutatkozott tehát,hogyegyéb tényezőkönkívülaszlovákiai
magyarpolitizálásésamagyaregységhiánya(amirészbenegyésugyanaz)isnagymér-
tékbenhozzájárultahhoz,hogyamagyarokegyrésze2016-bannemmentelszavazni.

a2019-eshelyzetkép
Térjünkmostvisszaa2019-esfelméréshez.a2016-osparlamentiválasztásokonvaló
részvételükre visszaemlékezve a megkérdezettek 65%-a válaszolta, hogy részt vett,
27%nemvett részt,7%nememlékszik rá,1%nemválaszolt.arraakérdésre,hogy
2016-banmelyikpártraszavaztak,jelenlegishasonlóeredményeketkaptunk,minta
2018-as felmérésünkugyanezenkérdésére.aHídra,mkp-raésazmkDsZ-reegyütt
72%(2018-ban71%)szavazott.azegyesmagyarpártokralebontvaezaztjelenti,hogy
a2018-aslekérdezéskorvisszaemlékezéseszerint2016-ban56%választottaazmkp-t,
15%aHidat,0,4%azmkDsZ-t,amostanifelmérésbenpedig55%választottaemléke-
zeteszerintazmkp-t,17%aHidat,0,3%pedigazmkDsZ-t.mindkétfelmérésszerint
4%szavazottszlovákpártokra,24%pedignemválaszoltvagyaztválaszolta,hogynem
emlékszik, kire szavazott. Vagyis minden negyedik megkérdezett ilyen-olyan oknál
fogvanem fedte fel korábbi választását. sőt, a kérdésrenem is válaszoltmindenki:
2018-ban csupán a minta 87%-a, 2019-ben 78%-a. mindez jelzi, hogy a szlovákiai
magyarválasztópolgároknemkishányadanemszívesenvalljabenyilvánosanapárt-
preferenciáját.ezabizonytalanságot(?),rejtőzködést(?)tükrözőjelenségaHídlétrejöt-
te óta szinte mindegyik felmérésünknél megfigyelhető. épp ezért a továbbiakban
bemutatottpártpreferenciákcsupána2019.júniusiközhangulattükrei,ésnemtekin-
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tendőkazegyespártokjövőbeliválasztásipreferenciájaelőrejelzésének.Felmérésünk
nem isezzel a céllal készült. azt, hogya2020-asparlamenti választásokonmennyi
magyar fogválasztani,kireésmilyenmértékbenfognakszavazni,pillanatnyilagnem
lehetmegmondani,mindezapolitikaiakarat,amagyarpártokfolyamatbanlevőtárgya-
lásai,azokvégeredménye,aszlovákpártokmagyarokrairányulómézesmadzagkampá-
nya,amédiaviszonyulásaésmégsokegyébtényezőfüggvénye.

mostpedigamúltbólugorjunka jövőbe.arraakérdésre,hogyamennyibena jövő
szombatonlennénekaparlamentiválasztások,afelmérésidején,tehát2019júniusában
67%válaszolta,hogyelmenneszavazni,közülük36%biztosanelmenne,30%valószínű-
legelmenne.mindennegyedikviszontnemszavazna(10%biztosannem,15%valószínű-
leg nem). 8% nem tudta, hogy elmenne-e szavazni, illetve nem válaszolt a kérdésre.
statisztikailagszignifikánsösszefüggésmutathatókiaválasztásihajlandóságésazisko-
laivégzettségközött:minélmagasabbamegkérdezettiskolaivégzettsége,annáljellem-
zőbb,hogyelmenneválasztani,sannálkevésbéjellemző,hogynemmenneelválasztani,
illetvekitérőválasztad(nemtudja,hogyelmenne-e/nemválaszol).

aválasztásihajlandóságésa2016-osválasztásimagatartássalisszorosanösszefügg
(4.táblázat).azokközül,akik2016-banaHidatválasztották(atovábbiakban2016Híd)
jelenlegkevesebbenmennénekelszavazni(84%),mintazokközül,akik2016-banazmkp-t
választották(atovábbiakban2016mkp),akiknek90%-aszavazna.a2016-osválasztá-
sukranememlékezők69%-a,anemválaszolók65%-amenneelújraszavazni.

4. táblázat.Hajövőszombatonparlamentiválasztásokattartanánakszlovákiában,ön
elmenneszavazni?(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlege

aválasztásihajlandóságotaziserősenbefolyásolja,hogy2019-benmelyikpártrasza-
vaznánakamegkérdezettek.azokközött,akikmegnevezték,kireszavaznának,80%-
onfelüliaválasztásihajlandóság:aHídjelenlegiszavazóinak81%-a,aszlovákpártok-
raszavazók86%-a,azmkp-raszavazók87%-amenneelválasztani,hamostlennének
aparlamentiválasztások.azoknak,akiknemdöntöttékel,kireszavaznánakvagynem
válaszoltak,57%vennerésztaválasztásokon.

most pedig nézzük meg, hogy egy most megrendezendő parlamenti választáson
hogyanszavaznánakamegkérdezettek.2018-asfelmérésünkszerint(5.táblázat,3.osz-
lop)azakkorihárommagyarpártraösszesen59%szavazottvolna,szlovákpártokra4%
(beleértveamáspártotis,amelytöbbnyirevalamelyik,aválaszlehetőségekközöttegyéb-
kéntisfelsoroltszlovákpártvolt).Jelenlegifelmérésünkszerint(5.táblázat,4.oszlop)a

 
 
 2019 

teljes 
minta 

2016 
Híd 

2016 
MKP 

2016 
Nem 

emlékszik 

2016 
Nem 

válaszol 
Biztosan nem 10 4 4 7 15 
Valószínűleg nem 15 12 6 24 21 
Valószínűleg igen  29 43 35 45 29 
Biztosan igen 38 41 55 24 36 
Nem tudja/nem válaszol 8 - - - - 
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mostmárnégymagyarpártraegyüttesen59%szavazna,szlovákpártokra13%-uk.Vagyis
miközbenamagyarpártoktámogatottságanemnőtt,aszlovákpártokéaháromszorosá-
ra emelkedett, aminek nagy részét a ps/spolu és a kiska-párt preferenciái jelentik.6
ugyanakkor2018-ban37%,2019-ben30%nemneveztemeg,hogykireszavazna,vagyis
jelenlegnagyjábólmindenharmadikválaszadómegintcsakilyen-olyanoknálfogva–nem
döntött,nemválaszol–nemárultaelpotenciálisválasztását(perszeazislehet,hogymég
ténylegnemdöntött,hiszenmégsokanyitottkérdésapártokkörül).

5. táblázat.Haajövőszombatonlennénekönelmenneválasztani,melyikpártrasza-
vazna?(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlege

6 mindez nem támasztja alá azt az (ál)híresztelést,miszerint a szlovákiaimagyarok között
tömegesakotleba-párttámogatottsága.

 
Pártok 2019-es visszaemlékezés 

alap-ján 2016-ban így 
szavazott  

2018-ban így 
szavaztak volna  

2019-ben 
így szavaznának  

Smer SD 1,3 0,4 0,8 
KDH 0,3 0,4 0,4 
SaS 0,5 0,9 0,9 
OĽANO 0,9 0,9 0,9 
Kotleba – Mi 
Szlovákiánk 

0,3 0,4 1,0 

SNS 0,1 0,1 0,0 
Sme rodina 0,4 0,1 0,4 
Most-Híd 16,8 7,8 8,6 
MKP 54,9 49,9 48,4 
MKDSZ 0,3 0,9 1,0 
Magyar Fórum - - 0,5 
PS/Spolu - - 3,7 
Za ľudí - - 3,7 
Más pártra 0,4 0,8 0,7 
Konkrét pártra 
szavazók kerekítve 

76,0 63,0 70,0 

Nem döntötte el - 22,7 13 
Nem válaszol 11,7 14,7 3,7 
Nem menne el - - 12,6 
Nem emlékszik 11,8 - - 
ÖSSZESEN EGYÉB 24,0 37,0 30,0 
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összevetve a 2016-os választási preferenciákra való visszaemlékezést a 2019-es
potenciális preferenciákkal: a 2019-esHíd-preferálók 80%-a 2016-ban is aHidat, a
2019-es mkp-preferálók 83%-a 2016-ban is az mkp-t választotta. a 2016-os Híd-
választók fele szavaznamost aHídra, 17%-uk szlovák pártokra, 15%-uk azmkp-ra,
18%-ukpedigmégnemdöntött/nemválaszolt(6.táblázat).a2016-osmkp-választók
84%-aszavaznajelenlegazmkp-ra,7%-ukszlovákpártokra,1%-ukaHídra,8%pedig
nemdöntött/nemválaszol.akétpárt2016-osésa2019-esválasztóiközöttiátfedé-
sekbőlarrakövetkeztethetünk,hogymindkétpártvesztettszavazókat,deaHídtöbbet
(legalábbisamagyarokközül),hiszenkorábbitámogatóinakmostcsakafeleszavazna
rá,továbbátöbbközöttükabizonytalan is,mintazmkp2016-osszavazóiközött.az
mkp2016-osés2019-esszavazóiközöttviszontnagyazátfedés,amiapárthozvaló
hűségreutal.

azoknak,akiknememlékeztekrá,hogy2016-bankitválasztottak,39%-amostaz
mkp-tválasztaná,12%szlovákpártot,9%aHidat,40%pedigmégnemtudja.azok
közül, akiknemmondtákmeg,hogykit választottak2016-ban,29%azmkp-t,17%
szlovákpártot, 6%aHidat választaná, hamost lennéneka parlamenti választások,
illetve48%-ukmégnemdöntötteel,hogykitválasztana,illetvenemválaszolt.

6. táblázat.kireszavaznának2019-benazok,akik2016-banaHidat/mkp-tválasztot-
ták,nememlékeznek,nemválaszoltak(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlege

Véleményekaleendőszlovákiaimagyarérdekképviseletről

azutóbbi időszakpolitikai történései,különösenazep-választásokeredményeésaz
azóta készült választásipreferencia-felmérések előrevetítik egy lehetséges magyar
érdekképviseletnélküliparlamentképét.Hogyanlátjákaválaszadókeztahelyzetet?
egyáltalánfontosnaktartják-e,hogyaszlovákiaimagyaroknaksajátérdekképviseletük
legyen,vagyelég,haszlovákpártokképviselikőket?Vagynincsenszükségarra,hogy
amagyarokérdekeiképviselvelegyenek?

azelső,errevonatkozókérdésnélnemfirtattukaképviseletformáját,csupánazt,
hogyszükséges-easzlovákiaimagyarokpolitikaiérdekképviselete.88%igennelvála-
szolt,5%nemtartjaszükségesnek,7%nemtudtamegmondani(7.táblázat).

 

  

 
 
2019-ben így 
választana 

2016 
Híd-szavazók 

2016 
MKP-szavazók 

Nem 
emlékszik, kit 
választott 
2016-ban 

Nem mondták 
meg, kit 
választottak 
2016-ban 

Híd 50 1 9 6 
MKP 15 84 39 29 
Szlovák pártok 17 7 12 17 
Nem döntötte el/ 
nem válaszolt 

18 8 40 48 

Összesen 100 100 100 100 
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Leginkább azok számára fontos, akik 2019-ben azmkp-t választanák (98%) és
2016-banisazmkp-tválasztották(97%).a2019-esHíd-választókésa2016-osHíd-
választókszámáraisátlagonfelülifontosságú(95és93%).alegkevésbéazoktartják
szükségesnek, akik 2019-ben szlovák pártot választanának vagy még nem tudják,
kinekadnákaszavazatukat(mindkettő80%).perszeazutóbbikétcsoportdöntőtöbb-
sége ishelyesliasajátpolitikaiképviseletszükségességét,dea2019-espotenciális
szlovákpártválasztók ésbizonytalanok viszonyulásaa kérdéshezazért jóval elutasí-
tóbbaHídésazmkpválasztóinakviszonyulásánál.

7. táblázat.szükséges-e,hogyaszlovákiaimagyaroknaklegyensajátpolitikaiképvise-
letük?(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlege

De nem csupán a saját politikai képviseletet tartják fontosnak a megkérdezettek,
hanemaztis,hogyazáltalukválasztottpártakormánytagjalegyen(8.táblázat).55%-
ukeztmindenkörülményekközött fontosnak tartja, vagyis függetlenülattól, hogyki
lenneakoalícióspartner.28%eztattólteszi függővé,hogyazáltalukválasztottpárt
kivelalakítanakoalíciót,8%nemtartjafontosnakakormánytagságot,9%pedignem
tudvéleménytmondani.

8. táblázat.Fontosnaktartja,hogyazönáltalválasztottpártakormánytagjalegyen?(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlege

 Szükséges Nem szükséges Nem tudja 
Teljes minta 88 5 7 
2016 Híd-szavazók 93 2 5 
2016 MKP-szavazók 97 1 2 
2019-ben a Hidat választaná 95 1 4 
2019-ben az MKP-t választaná 98 0 2 
2019-ben szlovák pártot választana 80 12 8 
2019-ben még nem tudja, kit választana 80 7 13 

 
 

 
  

 
 
 Igen Nem  Attól függ, 

melyik párttal 
Nem tudja 

Teljes minta 55 8 28 9 
2016 Híd-szavazók 60 8 28 5 
2016 MKP-szavazók 59 8 29 5 
2019-ben a Hidat választaná 62 5 27 6 
2019-ben az MKP-t választaná 59 5 29 7 
2019-ben szlovák pártot választana 73 0 21 6 
2019-ben még nem tudja, kit választana 40 17 35 8 
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Leginkábbazok tartják fontosnak,hogyapártjukkormányozzon,akik jelenleg szlovák
pártotválasztanának(73%),azigenlőválaszokmellettezabbanismegnyilvánul,hogya
kérdésreközülüksenkisemválaszoltnemmel,egybenőketérdeklialegkevésbé,hogyki
lenneakoalícióspartner(21%).ajelenlegiHíd-választók62%-a,ajelenlegimkp-válasz-
tók59%-a,abizonytalanok40%-atartjafontosnakakormánytagságot.aHíd-választók
27%-a,azmkp-választók29%-a,abizonytalanok35%-ateszifüggővépártjakoalícióstag-
ságátattól,hogykilenneakoalícióspartner.nagyonérdekes,hogya2016-osHíd-válasz-
tókésa2016-osmkp-választókegyformánválaszoltakakérdésre.60%-ukafeltételnél-
külikormánytagságmellettfoglaltállást,28%-uktettefüggővéakoalícióspartnerkilété-
től,8%nemtartjafontosnakakormánytagságot,5%pedignemtudottválaszolni.

melyikpárttal ne lépjenkoalícióraa választott párt?amegkérdezettekegyötöde
nem tudta megmondani. a három párt, amelyet koalíciós partnerként a legtöbben
elutasítanak,akotlebamiszlovákiánk(55%),asmersD(45%)ésasns(43%).

apolitikaiérdekképviseletlehetségesformáivalkülönkérdésbenfoglalkoztunk(9.
táblázat).aválaszadókkétharmadaaszlovákiaimagyarpolitikaiérdekképviseletleg-
megfelelőbbformájánakazegyetlenmagyarpolitikaiszubjektumot tartja,amásodik
legpreferáltabblehetőségaz,havantöbbmagyarpárt,amelyekegyüttműködnek.ezt
mindenötödikválaszadótartjaalegmegfelelőbbérdekképviseletiformának.Hogynem
szükségesakülönmagyarérdekképviselet,3%válaszolta.azegyébképviseletiformák-
kal– tehátakülönutat járó többmagyarpárttal, a szlovákpártokonbelülműködő
magyarképviselőkkel,amagyarokérdekeitfelvállalószlovákpárttal–külön-különszűk
csoportokazonosultak.ittmártehátazislátható,hogyatöbbségnemcsakhogyfon-
tosnaktartjaaszlovákiaimagyarpolitikaiérdekképviseletet,hanemaztisfontosszá-
mára,hogyezmagyarérdekképviselet legyen.ugyanakkorminden tizedikválaszadó
inkábbaszlovákpártokrabíznáamagyarokérdekképviseletét.

aHídésazmkpválasztói–akáramúltbeliek,akárapotenciálisjelenlegiek–viszo-
nyulásaazonbanmarkánsankülönbözikegymástól.aHídválasztóinakaligfeletartjaa
legmegfelelőbbnek az egyetlenmagyar politikai szubjektumot, azmkp választóinak
viszontháromnegyede.a2016-osHíd-választókjóegyharmadaazegyüttműködőtöbb
magyarpártotrészesítenéelőnyben,15%-ukpedigaszlovákpártokbanbízna.a2019-
esHíd-választókszinténegyharmadaviszontinkábbakülönutaspolitikátfolytatótöbb
magyarpártáltaliérdekképviseletettartjamegfelelőnek,mindentizedikazegyüttmű-
ködőtöbbmagyarpártot,7%pedigaszlovákpártokáltaliérdekképviseletet.

azmkp-választókelenyészőrészebíznászlovákpártokraamagyarérdekképvisele-
tet.Viszontmígmindenötödik2016-osmkp-választóazegyüttműködőtöbbmagyar
pártotpreferálja,a2019-smkp-választóknakcsak2%-arészesítielőnybenugyanezt,
miközbenmindenötödikakülönutaspolitikáraszavaz.Tehátmindkétpártválasztói
között létezikkétcsoport:azegyikamagyarösszefogás,amásikmagyarkülönutas
politizáláshíve.a2019-esHíd-választókesetében58:35akétcsoportközöttiaránya,
a2016-esmkp-választókesetében78:21.Vagyismindkétpártválasztóinaktöbbsége
azösszefogástpreferálja,deazmkp-választókraezfokozottabbanjellemző,mintaHíd
szavazóira.sazisnagyonérdekes,hogya2019-benszlovákpártotválasztókközöttez
azarány77:15,tehátamagyarösszefogáspreferálásatekintetébenazmkp-szavazók-
kal vetekednek. Felmerül a kérdés: lehetséges, hogy épp a magyar összefogásnak
köszönhetőenmégsemszlovákpártraszavaznának?
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9. táblázat.apolitikaiérdekképviseletmelyikformájalennealegmegfelelőbb?(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlege

aválasztásihajlandósággalkezdtemeztazelmélkedést,sazzalisfejezembe.2016-
oskérdőívünkbenazakérdésisszerepelt,hogyhaamagyarpártokösszefognánaka
parlamentiválasztásokelőtt,elmennének-eszavazni,ésszavaznának-eerreaközös
magyarképviseletre.

aválaszadók75%-ajelezte,hogyelmenneszavazni(összefogásnélkülezazarány
67%),és70%-ukegybenerreaképviseletreszavazna(összefogáshíjánanégymagyar
pártracsupán57%-ukvoksolna).

aziskolaivégzettségemelkedésévelegyenesaránybannövekszikaválasztásihaj-
landóság(azalapiskolaivégzettségűek65%-a,adiplomások92%-amenneelszavazni)
ésaközösmagyarképviseletreszavazókarányais(azalapiskolaivégzettségűek60%-a,
adiplomások83%-a).

a2019-esHíd-választók85%-a,a2019-esmkp-választók88%-a,a2019-esszlo-
vákpártraszavazók80%-a,amégbizonytalanokugyancsak65%-amenneelválasztani
ilyenkörülményekközött.svégezetül:a2019-esHíd-választók84%-a,a2019-esmkp-
választók87%-a,a2019-esszlovákpártraszavazók54%-aésabizonytalanokugyan-
csak54%-aszavaznaerreaképviseletre.

a 2019. júniusi felmérés eredményei szerint tehát amagyar összefogásra épülő
politikaiképviseletegyrésztnövelnéaszlovákiaimagyarokválasztásihajlandóságát,
másrésztnövelnéamagyarképviseletreszavazókszámát.annakellenére,hogymind-
két párt táborának egy része nehezen tudja elfogadni a másik pártot vagy annak
némelypolitikusait.

 Egy magyar 
szubjektum 

Több különutas 
magyar párt 

Több 
együttműködő 

magyar párt 

Szlovák párt 
magyar 

képviselőkkel 
+Szlovák 

párt+Nem kell 
külön magyar 

képviselet 
Teljes minta 67 2 21 4+3+3 
2016 Híd-szavazók 49 1 36 10+5+0 
2016 MKP-szavazók 77 1 20 2+1+0 
2019-ben a Hidat 
választaná 

48 35 10 6+1+0 

2019-ben az MKP-t 
választaná 

76 21 2 1+0+0 

2019-ben szlovák 
pártot választana 

64 15 13 8+0+0 

2019-ben még nem 
tudja, kit választana 

70 20 5 5+0+0 
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ZsuZsanna LampL
TenDenCies in eLeCToraL BeHaViour oF Hungarians in sLoVakia

ThisstudydealswiththeevolutionofthewillingnessofHungariansinslovakiato
vote, with their voter preferences and their opinions on the present political
representationofHungariansinslovakia.Thebasisforthestudyisprovidedby
thesociologicalsurveysoftheForumminorityresearchinstituteconductedsince
theturnofthemillennium.ThelatestsuchsurveywascarriedoutinJune2019,
in149municipalitiesofsouthernslovakia.Therepresentativesamplewasmade
up by 1,000 Hungarian adults, chosen according to their proportion in the
examined districts and the type of municipality, their sex, age, and school
educationlevel.intheopinionof88percent,itisnecessarythatHungariansin
slovakiahavetheirownpoliticalrepresentation,67percentthinkthatthemost
suitableformofitistheonlyHungarianparty,and,intheopinionof21percent,
the best way would be a representation by several Hungarian parties which
collaborate. if the parliamentary elections would take place now, 67 percent
wouldgotovote,and59percentwouldvoteforthecurrentlyexistingHungarian
parties.iftheHungarianpartieswouldteamup,75percentwouldgotovoteand
69percentwouldvoteforthiscorporateHungarianpoliticalsubject.
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VaTaščin péTer
Szent János ésafalu1

péTer VaTaščin
saintJohn andtheVillage

indexing Terms:  ebed,obid, small sacralmonuments, st. John ofnepomuk, ethnology of religion, social
ethnography

Vallási tárgyakatkutatniegyesesetekbenmessze többet jelenthet,mintcsakvallási
etnológiávalfoglalkozni.aszakráliskisemlékekvizsgálatánállényegesszempontlehet,
hamultitematikustárgykénttekintünkrájuk.Természetesennemaztszeretnémittállí-
tani, hogy a szlovákiai magyar nyelvterületen található megannyi szobor, feszület,
kereszt,képoszlopstb.társadalmibeágyazottságárólúgyszólvánsemmitsemtudunk.
éppellenkezőleg!akérdéskörrelfoglalkozókutatók,köztükiselsősorbanazetnográfu-
sok/etnológusokmáregy-egykisemlékegyszerűdokumentálásávaltársadalom-népraj-
zilag is releváns tudást teremtettek – s bőven van példa terjedelmes leírásokra és
elemzésekreis!2 másfelőlpedigelégcsakmegnyitniaFórumkisebbségkutatóintézet
etnológiai központja által két évtizede folyamatosan bővített szakrális kisemlék
archívumegyesadatlapjait,3 hogyolyaninformációkatkapjunk,amelyekahelyiéletés
társadalomegyesrészleteitvillantjákfel.mindezekretehátlehetéskellisépíteni,ilyen
tekintetbenajelenszövegpedigmegpróbáljagazdagítaniamármeglevőtudásanyagot
egykonkréttelepülésésszoboresetében.alapvetőenazantropológiai/néprajziterep-

1 a kutatás a regionális és lokális identitás szimbólumrendszere a szlovákiaimagyaroknál
(systémsymbolovregionálnejalokálnejidentitymaďarovnajužnomslovensku)elnevezésű
2018-asprojektkereténbelülzajlott,amelyakisebbségikulturálisalap(Fondnapodporu
kultúry národnostnýchmenšín) támogatásával valósultmeg. az intézményes kereteket a
Fórumkisebbségkutatóintézetetnológiaiközpontjabiztosította.

2 atárgykörmagyarvonatkozásúszakirodalmamáratekintélyesmértékűrebővült,sittmost
szükségtelennektartomazáttekintést–annálisinkább,mertLiszkaJózsefjóvoltábólmár
többilyenösszefoglalóvalrendelkezünk(pl.Liszka2007,2013,2017),demásországokon
belülikutatástörténetekrőlisolvashatunk(grynaeus2007,Bődi2007).emellettazegyhely-
színreösszpontosítókutatási fókuszkérdésekapcsánmegkellmégemlíteni,hogyLiszka
Józsefmintegyhúszévvelezelőttazelsőkközötttettkísérletetarra,hogyegytelepülésteljes
emlékanyagátbemutassaahozzákapcsolódóhelyifolklóranyaggal,vagyisazobjektumokat
övezőjelentésekkel,szokásokkalstb.(Liszka2000,33–63.p.).azegy-egykonkréttelepü-
lésreösszpontosítóvizsgálatokmamáráltalánosakaszlovákiaimagyaretnológiaberkein
belül(l.pl.:Bendík2017),determészetesenhosszanlehetnesorolniamástájakravonatko-
zópéldákatis(l.pl.kalmár2017).

3 http://szka.adatbank.sk/
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munkaésmódszerekjelentetteelőnyökrőlvanittszó,vagyisarrólakutatóiattitűdről
és látásmódról, amely az „ott-levésre”, a helyi viszonyok személyes ismeretére, s a
helyiekkelkiépítettkapcsolatrendszerrealapul.

aszakráliskisemlékekértelmezéséhezakutatáskezdetekorszakirodalmatkeres-
vénrendkívülgyorsanazzalszembesültem,hogyszámosiránybanlehetségesatájéko-
zódásanépivallásosságegyszerűleírásaitólkezdveegészenazolyannyugat-európai
interdiszciplináris irányzatokhasznosításáig,mintamaterial religion.másként fogal-
mazva:aszakráliskisemlékektársadalmi/kulturálisszerepesemmiképpsem„egysze-
rűbb”kérdéskör,mintapopuláriskultúrabármelymás,összetettnekminősíthetőjelen-
ségevagytémacsoportja.ilyenmódonalehetségesszakirodalmitámpontokvégnélkü-
likeresésesegyoldalúkiválasztásahelyetta„gordiuszicsomó”átvágásakéntegyfajta
etnológiai gesztust alkalmazva végül arra törekedtem, hogy a helyiek által használt
hangsúlyokatdomborítsamkiminéltöbb„empirikusanyagot”feldolgozva,amelymeg-
közelítésvéleményemszerintteljességgelegyértelmű,haegy-egykonkrét/egyeditárgy
vagyeseményanéprajzivizsgálódáscélpontja.Hogyaztánaszakráliskisemlékekről
ilyen tekintetben is általános etnológiai tudásra tegyünk szert, ahhoz nyilvánvalóan
több évnyi (netán évtizednyi) mikroszinteket felderítő kutatásokra van szükség, s e
térenmégbiztosanjelentős,eddigfeltáratlanmélységvárakutatókra.

Jelen esetben, az imént mondottakkal összhangban, igyekeztem szűkíteni a
fókuszt, s így lette tanulmánykonkrét tárgyanepomukiszent János4 szobra,amely
ebedfalu5 határábanáll.mivelaSzent János (aszoborelsődlegeshelyielnevezése)6
2008és2016közöttviszonylaghosszasrenoválásonesettát,amelyheznemmelles-
legjelentékenyközösségidiskurzusokiskapcsolódtak,úgygondoltam,hogyaközeleb-
binéprajzivizsgálatindokoltságáhozkétségsemférhet.aszövegbenelőszörmegpró-
bálom megragadni kapcsolódó többé-kevésbé „statikus”, állandósult jelentéseket,
majdarenoválásifolyamatdinamikájábanveszemszemügyreaváltozásokat.

afelgyűjtöttanyag20személykonkrétvéleményétölelifel.12esetbenmélyinter-
júkrólvanszó,amelyeket2018-banés2019-benkészítettem.afennmaradóesetek-
ben egy-egy eseti beszélgetésről vagy meghallott kommentárról van szó. az, hogy
magamisafaluszülöttjevagyok,nempusztánazalanyokmegkeresésébenjelentett
előnyt,delényegébenévtizedekrevisszamenőlegvannakemlékeimanepomuki-szob-
rotövezőesetihelyidiskurzusokról,vagyiseleveúgymond„helyitudással”isrendelkez-
tem.emellett az elmúlt évtizedben, hanem ismindenmélységében, de igyekeztem
figyelemmelkövetniaszobortörténetét.aszakráliskisemlékarchívumbantalálható
ebedianyagnagyrészétmagamgyűjtöttemésaktualizáltam2009-ben.eztkövetően
tudatosan figyeltem anepomuki-szobor körüli történéseket elsősorban az archívum
adatlapjánakbővítése,naprakésszétételevégett,ill.azakutatóiszempontisszerepet
játszott,miszerintegyestárgyakváltozásaitésazeseményeketviszonylaghosszúidőn
keresztülkell(ene)„lekövetni”azért,hogypontosabbanmegértsüktársadalmiéskultu-
rálisszerepüket.

4 nepomukiszentJánosdél-szlovákiaikultuszárólésszobrairóll.Liszka2002,2012.
5 aközségpárkánymellett találhatóaDunamentén, ill.aVágésgaramközén,sdöntően

magyaroklakják.a2011-esszlovákiainépszámlálásszerint1174főlakta.
6 ahelyneveket,helyielnevezéseketaszövegbenidézőjeleknélkül,dőltbetűkkelszedtem.
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abeszélgetőtársakkiválasztásánál törekedtemarra, hogyegyfelől legyen valami-
lyenérdemikötődésükaszoborhoz,ill.azidőstőlafiataligmindegyikkorosztályrepre-
zentálvalegyen.aszövegbennemhasználokszemélyneveket,kivéve,haolyanteljesen
„nyilvános” szereplőkről vanszó,akikrőlazérdeklődőgyorsan,akármáre szöveget
olvasvaiskitudjaderíteni,hogykicsodák.ilyenmegfontolásbólhasználtamakétújít-
tató, az egyik kőfaragó, a helyi tiltakozást koordináló személy, valamint a plébános
nevét.atöbbiesetbeneznemfordulelő,akárméghosszabbidézetekesetébensem.

aszobortérbelihelyeésarenovációfolyamata

aSzent János7 akomáromotpárkánnyalösszekötősaDunamenténfutó63-as,kelet–
nyugatcsapásirányúfőút,valamintazebedrőlészakiiránybankivezetőún.JRD út met-
széspontjántalálhatóúgy,hogyaszoborafaluirányába,annakközpontjafelénéz.az
ebedfelőldéliiránybanérkezőútmegtörikakereszteződésnél,snéhányméterrelkele-
tebbre,északfeléfolytatódiktovábbazún.Erdő útban(ezmamáraligjavarésztfele-
désbemerülthelynév).ajelzettSzent János névegybenhelynévis,hiszenaszoborkör-
nyékére isvonatkozik,deanélkül,hogyezamegjelölésnagyobbhatárrészre,dűlőre
terjedneki.ezazészak–délirányúútvonal30évvelezelőttigmégjelentősnekszámí-
tott,ugyanisazútazebediekáltalhasznált,dekőhídgyarmathatáráhoztartozószőlő-
hegyre,aHegyre vezetett.atelepülésnéprajz,ill.aproxemikaikutatásokszempontjá-
ból is fontos történeti adaléknak minősíthető, hogy ezen a falu-szőlőhegy reláción
összesennégyszakráliskisemléktalálható,amelyekvilágosan jelzikaz irányegykori
kitüntetettmivoltát.8 afalunbelüliutolsókereszteződés,azAntal-sarok etekintetben
mégüres,sa JRD út legvégénaSzent János nyitjaasort.észak feléaztánminda
háromsoron levőkereszteződésbenegy-egy feszületet9 találhatunk.azErdő utatma
márnemhasználjákazemberek,ugyanisannakvégéna20.századnyolcvanasévei-
bentöbbvágánybólállótehervonat-állomásthoztaklétre,ellehetetlenítveígyaközle-
kedést,smintegy„megtörték”aszoborésfeszületekáltalszegélyezettútvonalfolya-
matosságát.

azegyalakosszobrottipikusnepomuki-ábrázolásnaktarthatjuk.10 alegutóbbireno-
válástvégzőkőfaragószerintvalószínűlegészak-dunántúlihomokkőbőlkészült.akis-
emlékmúltjárólkevéstudható.arajtaszereplőfeliratszerintegybizonyosŐ.S.I. állít-

7 http://szka.adatbank.sk/szakralis-kisemlekek/szobor-nepomuki-szent-janos-ebed-obid/
(hozzáférésideje:2019.06.02.)

8 puszta jelzésként érdemes megemlíteni, hogy efféle „kitüntetett” külterületi útvonalakra
máskörnyékbelifalvakbanisvanpélda,ígyhasonlótérszerkezettellehettalálkoznikürtön
(strekov)is,aholafaluszélétőlaszőlőhegyignégyszakráliskisemlék(szentVendelszobra,
szűzmáriaésszentorbánszoborfülkésképoszlopai,valamintegyfeszület)szegélyeziaz
utat.

9 http://szka.adatbank.sk/szakralis-kisemlekek/ebed-obid-8/ ,http://szka.adatbank.sk/sza-
kralis-kisemlekek/ut-menti-feszulet-ebed-obid/ azelőzőkétkisemlékésanepomuki-szobor
közti, a vasút közelében található feszület még nem szerepel az szakrális kisemlék
archívumdigitálisverziójában.

10 Vö.Liszka2002.
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tattaaz1767-esesztendőben,minekköszönhetőenmindenképpenazegyiklegrégebbi
ebediépítettemlékkénttarthatjukszámon.Hivatalosannemminősülműemléknek.a
18.századialapítólevélvalószínűlegelveszett,salegidősebbhelyiekértelemszerűen
legfeljebb a 20. század elejéről tudnak felidézni róla valamilyen emléket. az első
katonaiFelmérésvonatkozólapjánpiroskeresztjelöliahelyet,amelymindenbizonnyal
aSzent Jánostjelzi.aszobrot1924-benújítottákfelelőször,afelirattanúságaszerint
ezmészárosJuliannaérdeme,akiajelenkorirenováltató,páldiJózsefegyikfelmenője
volt.nemvilágos,hogyacsaládhozköthető-eazeredeti18.századiállíttatásis,dea
helyidiskurzusoklegalábbiseztfeltételezik.amásodikvilágháborúutánnéhánygolyó
ütöttesérüléstkellettkijavítani,majdvalószínűlegahetvenesévekbenaszoboregyik
kezétvoltszükségesvisszailleszteni,amikoraz letöröttegyvillámcsapáskövetkezté-
ben.Végül2008környékén(érdekesmódonlehetetlenmegállapítaniakárcsakapon-
tosévetis)aSzent János mögöttavélhetőena18.századótaállóöreghársfakidőlt,
smagávalrántottaaszobrotis.egyhelyiagrárvállalkozó,góragyula,valamintazemlí-
tettpáldiJózsefközöserővelfinanszíroztákafelújítást.aszoboralakotegyszámomra
elérhetetlennekbizonyultnyitrai,azoszlopotpedigegynyergesújfalusikőfaragó,Varga
B.kálmánrenoválta.2014-rekerültújrafelállításraanepomuki-szobor,amelyetgóra
gyulaelőszöravállalkozásánakhelyetadóegykoritsz-telepelőttkívántfelállítani,mivel
azottszerintenagyobbbiztonságbanlettvolna.ahelyilakosoktiltakozásáraazonban
aszobornagyjábólazeredetihelyérekerültvissza,s2016.május16-án(ezazegyetlen
precízenmeghatározhatódátum),nepomukiszentJánosnapjánszenteltékfelújra.

eztehátazavázlatoseseménytörténet,amelyetfigyelembekellvennünkaSzent
János kapcsán.mivelaközelmúltsajelentörténései,változásaiszervesenösszefügg-
neka2008-atmegelőzőkultusszalésemlékekkel,ezértelőszöreztatémakörtvizsgá-
lom.

akollektívésazegyéniemlékekdominánselemei

anepomuki-szobornálvégzettállandósult,rituáliscselekményekemlékeisemmirend-
kívülivonástnemmutatnakfelamáskisemlékekesetébentapasztaltaktól.avissza-
emlékezések szerint pl. a keresztvetés, imádkozás s a „köszönés” mind rendszeres
gyakorlatokvoltakafalusihatárezenpontján.azebedikontextusbanennekazadkülö-
nös jelentőséget,hogyazobjektumaHegyre vezetőútmellettállt, s ilyenmódona
szőlőfelétartófalusiakmindenalkalommalelhaladtakmellette.Hozzákelltenniazon-
ban,hogykeresztjárónapokalkalmávalnemkerestékfelaSzent Jánost,mivelegyér-
telműen„külterületi”szobornakminősült(„Határba nem [mentünkki], csak a faluba.”).

„A faluba normális vót, hogy rígen nem úgy jártak, hogy biciglivé vagy autóvá járkálunk
e, hanem gyalog mentek, és akkor innen, hogyha kilíptek, a Szent Jánosná ott leűtek,
imádkoztak, oszt mentek a Hegyre. Ott meg megin ott vót a másik kereszt, ott szintén
ezt csináták, oszt utána má odaírt a szőlőbe. Ez visszafelé ugyanígy vót csináva.”
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1. kép.nepomukiszentJánosszobra2. kép.aszoboralakafelújítástkövetően
azeredetihelyén,háttérbenazöreg
hársfával

Fotó:könözsiéva,1997körül Fotó:Vataščinpéter,2016

„Ha mentünk a Hegyre, az mindig, biciklivé szoktunk általába menni, kocsi meg nem
vót, node ilyen lovaskocsikká, vagy valami, de általába biciklivé mentünk a szüleimmel,
és olyankor mindig a megát a apu, anyu, és levette a sapkáját a papa, és no, a mama
is aszondja, hogy itt a Szent János, és akkor mindig megátunk, a mama megpuszíta
mindig a szobrot, egyet imádkoztunk, és akkor úgy »Jézus segíts«, és akkor mentek
tovább a szőlőbe.”

ahogyan az majd a felújítást övező diskurzusok elemzésénél látszani fog, a szobor
helyének,ill.annakamódnak,ahogyateretstrukturálja,kulcsfontosságújelentősége
voltarenovációsorán.kérdésemre,hogy„mitjelentneked/magánakaSzent János?”,
a két leggyakoribb válasz közül a jelentősebb (vagy inkább az elsődleges) a térbeli
viszonyrendszerbenelfoglalthelyemlítésérevonatkozik, jóllehetafontosságellenére
ehhez gyakorlatilag sosem párosult hosszas, reflexív fejtegetés. mindenesetre az
asszociáció gyakorisága, s a felújítás körül zajló viták alapján bátran állítható, hogy
talánebbenazaspektusbanérhetőtettenanepomuki-szoborlegfontosabbszerepköre
azelmúltbőegyévszázadban,vagyisabbanaperiódusban,amitalegidősebbhelyiek
emlékezetemég felidézniképes.amúltesetébenszámosolyankifejezéssel illetika
Szent Jánost,amelyannak„pont-jellegét”hangsúlyozza,kiemelvénahelyfontosságát.
afogalomváltozatoksokszínűségeönmagáértbeszél:pont, orientációs pont, támpont,
mérföldkő, megálló, katonai támaszpont, irányító központ, hely.
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„Ha valamilyen baj vagy akármi történt így az úton, akkor az így egy helymeghatározás
volt, érted, hogy a Szent Jánostól innen, Párkány felé, vagy visszafelé [komáromirányá-
ba], ugye?”

az idézettkérdésreadottmásikdomináns, tipikusválasza falumúltjárautal („A mi
falunkba van.”),deetérenalokálisönazonosságmellettmáravallásiidentitásnakis
jelentősszerepjut.ittkellhozzátenni,hogykifejezettnepomuki-kultuszrólsemmiképp
sem lehet beszámolni, noha a védszenti szerepkör egyes esetekben egyéni szinten
bizonytalanmódonugyan,defelbukkan.megállapíthatóugyanakkor,hogynepomuki
szentJánosrólabeszélgetőtársakmindegyiketudnéhányalapinformációt,deezlénye-
gébenmentesamélyebbkultikusjelentésektől,jelentéskeresésektől.

„Hát egyrészt a múltunknak egy öröksége. Ugye, őseink, a nagyapáink, nagyszülőink állí-
tották valami okból. Meg aztán hogy ki az. Az se mindegy, hogy kit állítottak oda. Mer az a
Nepomuki Szent János – nemtom talán Mátyás királynak is volt tanítója, ha jól tudom...”

„Védi Ebedet, ez ide néz a falura. Meg hát ott a kereszteződésbe mindenkinek [látha-
tó], no.”

„Én elsősorban úgy gondolok rá, mint ilyen védőszoborra, mint ilyen védőszentre Ebed
környékében.”

a nepomuki szent János alakja iránt érdeklődőknél gyakori gondolatmenetként
elhangzikazis,hogymivelaszentszobrátmásholpl.folyó-vagyállóvizekshidakmel-
lettállították fel,ezérta18.századbantalánezenamamárszáraz,kitetthelyen is
lehetettegy vízfolyás („Ott van egy ér vagy volt egy ér. Száz százalék.”),demivelez
bizonytalan,egyes„megoldásikísérletek”arravonatkoznak,hogymagaafaluaDuna
melletttalálható(„A Dunához tudnám kötni.”),sígyehhezafolyóhozlehetrendelnia
szentalakjátannakellenére,hogyaztöbbmintkétkilométerrevanaSzent Istvántól.

Helyiésvallásiidentitáslegerősebbösszefonódása–talánnemmeglepőmódon–
az ebedi papi szolgálatot is ellátómuzslai plébános, Borka iván gondolamenetében
bukkantfel:

„Itt hogy ha megyek a határba, az számomra papként is olyan, hogy otthon vagyok.
Tehát azt jelzi. Minden tisztelettel egyéb más vallás felé, de hát (…) idegen volna szá-
momra más vallási szimbólumok elhelyezése, azért, mert ez ennek a népnek a gyöke-
réből származik.”

magátólértetődőmódonmindahelyidiskurzusokban,mindamélyinterjúk„mestersé-
ges”légkörébenrendszeresenfelbukkannakfeltételezésekegyrésztazegykoriállítta-
tók,saközelmúltbelirenovációtvégzőegyikcsaládilletékességéről,másrésztpediga
Szent János helyéről, pontosabban, hogymiért pont ott áll, ahol („Az, aki állíttatta,
annak biztos megvolt az oka, hogy miért oda állíttatta. Annak ott a helye.”).személyes
emlékeimszerintazújíttatásalattazidősebbérdeklődőknyilvánosésmagánterekben
egyaránterretereltékaszót,amelyhezkötődőenaztánazebedimúltmáskérdéseiis
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felmerültek,pl.egyescsaládok története,aszobornál történtesemények,sezekhez
kapcsolódvaaztánmásmúltbelitémákis.

magárólaSzent Jánosrólszámosbizonytalanminősítésésfeltételezésél,amiköny-
nyenérthető,hiszenezekazinformációkvagyinkábbazoktöredékeicsakisahelyiszáj-
hagyományozódásban11 ésdiskurzusokbanvannakmeg.azobjektumkörülugyanakkor
nem alakult ki összefüggő, koherensmondakör12 – az alábbi részlet például egyéni
emlékekésfeltételezésterméke,közösségiszintennemlehetbeszámolniajelenlété-
ről.perszeteljességgelelképzelhető,hogyazilyenelszigetelttörténetekadottesetben
valamilyenhatásraegyszermajdszélesebbkörbenfolklorizálódnak,dejelenesetben
mégnemkellezzelszámolni.

„Errű én ennyit tudok e, de [nem] mondom száz százalíkosan, hogy az a Páldi János
bácsinak miféle hozzátartozója vót e. Hogy apja-i, nagyapja-i, dédnagyapja-i, eztet nem
tudom. De eztet mondta annak idején, ezt beszítík má apámék is e, hogy valamiféle
ló... Lovak észaladtak, vagy valami ilyen probléma vót, és akkor az a János, az meghalt.
No most akkor elig az hozzá, hogy ők akkor az eliggí főpumpáták az egísz dógot, és
akkor szentté is avatták, oszt akkor Szent János lett [odaállítva].”

azeddigitémákonésjelentésekentúlaszoborravonatkozóemlékeknélabeszélgeté-
seksorán(deazinterjúksoránsosemazidézettelsőkérdésnél,hanemleghamarabb
néhánypercmúltán)rendszeresenfelbukkanegymásikkonkrét,fizikaiobjektum,még-
pediga2008körülkidőlt(másvéleményekszerintazútkarbantartókáltaleltávolított)
régihársfa,sahozzákapcsolhatóegy-egyrendkívülinekmondhatóeseményfelidézé-
se.afolyamatosanpusztulófábaazemlékezésszerintrendszeresen,éventeakártöbb-
szörisbelecsapottavillám,skiemelendő,hogyazállamszocializmusidejénegészena
renovációidejéigezenesetekmiattszerepeltaszoborahelyiekdiskurzusaiban.

„Jöttem haza munkábú – ez má nem most vót – jöttem haza munkábú és motorbicklivé
jártam, rendesen erre szoktam járni, és elig az hozzá, hogy a Szent Jánosná ami vót,
az a hársfa, abba belevágott a villám.(...) Párkány felű gyüttem. Akkor má messzire
lehetett látni, hogy füstöl. Szemerkét az esső. És annyi vót, hogy az országútrú mingyá
leátam, a másik fickó is kiugrott – má akkor vótak autók itt-ott e – és akkor az ország -
útrú megfogtuk a fát, hogy éhúztuk...”

afaaz idősebblakosokemlékeibenóriási lombjávalafaluhatármeghatározóeleme
volt (néhány férfi egybehangzóvéleményeszerintakatonai térkípeken is jelölték), s
korábbanahársvirágotistöbbengyűjtöttékróla.emellettakárarendkívüliesemények,
akáramarkánslombkoronavagyavirágszedéskerülmegemlítésre,apéldákbólegyér-
telműenkiderül,hogya fagyakorlatilagelválaszthatatlanegységetképezettaSzent

11 aszájhagyományozódásszerepérőlpl.amondáksezáltalatörténetiinformációkésemlé-
kezetközvetítésébenl.Dobos1986.

12 akörnyékrőlazegyiklegjobbpéldatalánakürtiFarkas-kereszt,amelykörülegykisebbmon-
daköralakultki:Liszka2000,52–54.p.
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Jánossal,vagyisfennállt(ill.azemlékekbenamainapigfennáll)valamilyenjelentésbeli
affinitásegymesterségessegytermészetestárgyközött.

„Apám mingyíg aszonta, hogy akkor, mikor oda állíttatták a Szent Jánost, akkor ástak
oda, űtettek oda fát. Ezt a hársfát. Oszt sokáig megvót, mer jártak oda a falubú is, még
anyám is, mer arra emlíkszek, hogy anyám, mer marha ügyes vót ilyen szedísekbe,
főmászott akárhova. (…) Télen főzte [ahársfateát].”

„Szinte hozzátartozik, úgy ismertük a keresztet vele a hársfával, el sem tudtuk képzel-
ni, hogy anélkül milyen.”

azújraszentelésrőlareményhetilapbanmegjelenttudósításszerzője,könözsiistván
ishelyiszármazású,srövidbeszámolójában integratív,segybenszemléletesmódon
jelennekmegazeddigemlítetttémák,elemekésmotívumok:

„Ebed híres helyén, a hegyaljai úton, a 200 éves gyönyörű hársfa mellett volt Nepomuki
Szent János vértanú szép szobrocskája. E nevezetes hely mellett elhaladva, elődeink
öt-hat generációja szép érzésekkel eltelve, mindig meghajolt.

Hat évvel ezelőtt a villám belevágott a hársfába, tönkretette a koronáját, és megsé-
rült a szobor is.

A gyönyörű hársfa ugyan még kihajtott, de nagy fájdalmat okoztak a falunak az
útkaparók, amikor négy évvel ezelőtt kivágták.”13

különösen a mélyebb vallásosságról tanúbizonyságot tevő, s az államszocializmus
éveitmegéltszemélyeknélmerülfeltézisszerűen,hogyaz1949ésaz1989köztiidő-
szakbanjelentősenmeggyengültaszakráliskisemlékekkultusza,nohaamegállapítást
ritkánkövetiakommunizmus(az átkos)egyértelműelítélése,inkábbcsakkonstatálják
a változást. Világosan kitapintható, hogy a ritualizált cselekmények csak amásodik
világháborút követő bő egy évtizedig jelentenek fontos témát az emlékezetben, ezt
követőenmáravázoltesemény-éstörténettípusok(ahársfa,abelécsapóvillámok,
esetlegnéhányszemélyes,denemvallásosélmény)adominánsak.anepomuki-szo-
boresetébenegyfajtakonszenzusuralkodikarról,hogyazelhanyagoltságegészena
renovációkezdetéigtartott, tehátarendszerváltástkövetőmintegy20évsoránsem
lehetbeszámolnivalamifélerevitalizációról.egyesemlékekben(azenyémbenis)felme-
rül,hogyritkánugyan,devoltakgyertyákésmécsesekaszoborlábánála20.sz.kilenc-
veneséveibenis,ugyanakkormárnemigazántudni,hogyezeketkikhelyeztékki.

arendszerváltásutániidőszakbólelvétve–tehátnemaközösségáltalánosszintjén
–olyanegyénitörténetekrebukkanhatunk,amelyekaSzent János tágabbkörnyezeté-
heztartoznak,svalamilyenszabadidőstevékenységre(futás,szeder-vagycseresznye-
szedésaJRD vagyazErdő út környezőfáiról)vonatkoznak.aszoborezekbenazese-
tekbenatérbelielhelyezkedésemiattjelentegyfajtareferenciapontot:

13 Hogy az utódok se feledjék el... könözsi istván képriportja. remény, 2016/25, 5. p.
http://remeny.sk/archivum/files/remeny_2016-25_korrekturazott.pdf (hozzáférés ideje:
2019.06.25.)
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„Én oda jártam ki évekig. (...) a JRD út – úgy mondjuk, hogy a JRD út –, azon jártam ki
a Szent Jánosig, az volt ilyen napi, ilyen késődélutáni túrám. Oda akkor beátam, és tud-
tam, hogy 18 perc itthonról, ha ékezdem (...) rendesen. Aztán utána csatlakoztak még
hozzám csajok. Oszt jöttek mellém, futottunk, és futottunk a Szent Jánosig.”

arenovációközösségidinamikája

avalószínűleg2008-bentörténtkáresetutánaszobrotsazoszlopotisbevittékazegy-
koritsz-telepudvarába,amelymagóragyulaagrárvállalkozásánakadotthont.először
aszoboralakkerültfelújításravalamikor2011környékénegynyitrairestaurátoráltal,
amelyetazebediszármazásúpáldiJózsef14 finanszírozott.afejésakézrögzítésemel-
lettsavvalkezelték,eltávolítvarólaegyúttalaszínezéstis.góraelbeszéléseáltalnyer-
hetőbetekintésebbeafolyamatba,amelybenaSzent Jánoshozfűződőcsaládikötelék
jelenikmegfőmotivációként:

„Hogy ne legyen ott, akkor no most mit fogunk vele kezdeni, akkor behoztuk mi a telep-
helyünkre. Ott volt letéve, és mivel a Páldi Józsinak az örökösei állították valaha ezt a
szobrot, (...) mivel a családban volt, akkor valahogy ezt a problémát jó lenne megoldani.
Abba az időbe voltak itt őneki lovai, és akkor lovakkal, arab tenyészet volt, és akkor
valahogy egy nyitrai restaurátor – szintén lovas – is itt volt, és akkor ezt a témát neki
fölvetette. A szobor itt volt nálunk, megnézte, oké, ő vállalja.”

ahelyidiskurzusokatelepielhelyezéstkövetőenerősödtekfelelőször,amikorisaszo-
borhiányátészrevevőkelkezdtektudakozódniahollétefelől.atalálgatásoksabiztos
információk egy ideig folyamatosan keveredtek a közbeszédben, de ezekmég nem
okoztakfeszültségeket:

„(…) szájhagyomány útján mindig megtudott valamit az ember, aztán kiderült, hogy ott
van gyakorlatilag a JRD-be, az udvarba valahol elraktározva, úgyhogy védett helyen
van, aztán csak idő kérdése volt, hogy valami talpazatot meg akaratot találjanak rá.”

azeseményekalakulásavégülúgyhozta,hogygóragyulavállaltamagáraazoszloprend-
betételénekmegszervezésétúgy,hogyelőttenemfűztekülönösebbemlítésreméltókap-
csolataSzent Jánoshoz.„Tételmondata”arról,hogyelsősorbanmimotiválta,ahelyiiden-
titásravonatkozik:„Ha már egyszer (…) az 1760-as évektől ez ott állt, akkor már próbál-
junk tenni azért, hogy még valameddig ott álljon.”arenoválástanyergesújfalusiilletősé-
gűkőfaragó,VargaB.kálmánvégezte,amelyatisztításonkívülazoszlopfelsőrétegeinek
óvatoslecsiszolásábólállt,ill.emiattabetűketkissémélyebbrekellettvésni.

ugyanakkorezenapontonadiskurzusokban,ahogyakkoriban,úgymostiskitapint-
hatóakesetifeltételezésekarról,hogyarenováltatókatkényszervagyakárönösérdek

14 anevezett személyévekótakülföldönél, shabárpróbáltamvele felvenniakapcsolatot,
végülsikertelenvoltakísérletem,ígyazőmotivációiról,sacsaládikötelék/motivációvizs-
gálatáróllekellettmondanom.
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ismotiválta.Ígypl.mígegyikük„valakinek a nyomására”cselekedett,addigamásikat
mások állandóan „pöckölték”, hogy vállalja magára a feladatot. Teljesen kibontott
magyarázatotnemtaláltam,deafeltételezésekmeglétekétségtelen.

akétújíttatórészérőlmárazoszlop2014.évielkészítéseelőttfelmerültagondolat,
hogyazeredetihely„veszélyes”.egyespletykákszerintegyébként isszándékoskár-
okozásálltaSzent János kidőlésemögött,mígmásesetekbenazegyrenövekvőgép-
kocsiforgalmattartottákkockázatosnak. amikorafalubanelterjedtazahír,hogyakis-
emlék megóvása érdekében nem az eredeti helyen, hanem mintegy 700 méterrel
délebbre, a tsz-telep bejáratamellett szeretnék felállítani, góráék szándéka lassan
növekvő ellenállásba ütközött. az interjúkból, valamint az akkori megfigyeléseimből
világosan látszott,hogyazérdekeltekvéleményea„menjen a helyire” felszólításban
összegezhető,mígarenováltatókataközbeszédakisemlék„kisajátításával”vádolta.
górávaltöbbenszemélyesenisbeszéltek:

„Mentem a Gyuszihoz, és ott megláttam, hogy ott van a Szent Jánosnak az a hosszú
köve, amin rajta volt. Mondom neki, hogy te, hát hol a János? Hát hogy azt fölújíttatják
vagy nem tom mit csinának, és majd a JRD udvarba bekerítik és majd oda fölállítják.
(…) Mer hogy nem lehet oda kitenni, mer a vandálok majd ledöntik meg nem tom mi.
Mondom neki Gyuszi, annak nem a JRD udvarba meg nem tom hol van a helye, hanem
ott van a helye, ahol van.”

adiskurzusokbangóráranyomásthelyeztekazáltalis,hogyatöbbekáltalmegfogalma-
zott„vád”szerint„ki akarta sajátítani”aszobrot,amelyetőugyanakkoregyértelműen
elvet és komolytalannak tartmindmáig. shabármindenki számáranyilvánvaló volt,
hogyővoltamásikfinanszírozó,egyeselszigeteltvéleményekkifogásoltákaztis,ami-
korneveújíttatókéntrákerültazoszlopra.

atiltakozásettőlfüggetlenülegyidőutánelkezdettszervezettformátisölteni.egy
idős hívő, aki gyakorlatilag a renoválási eseménysor harmadik főszereplőjévé vált,
szabómagda, a kezdeti hangulatkeltés („Kicsit fölkevertem a falut is, mérgelődtem
mindenkinek.”) utánaláírásgyűjtésbekezdett.mikor20ebedimárnevétadtaatiltako-
záshoz,sapáldicsaládrészérőlisjóváhagytákazeredetihelyretörténővisszaállítás
ötletét,akérdéseldőlt.szabómotivációjaalapvetőenvallásos,ill.avallásitiszteletben
gyökerezett:„Csak azért, hogy a szentek iránt, hit iránti becsület, emberség, más nincs.
Nem tetszett nekem, hogy nem becsülik meg.” sajátbevallásaszerintkorábbanlegfel-
jebbfelszíneskapcsolatotápoltaSzent Jánossal,míg2016ótaaszoborkörnyékének
legfőbbgondozójávávált.

2016-raalakultakkiaszoborvisszaállításánakfeltételei,svégülugyanazeredeti
helyszínen,deazországúttólkissébeljebbhelyezték.ismétcsakadiskurzusokszintjén
ezazegyetlenolyankérdés,amelyetutólagissérelmeznekazemberek,mivelsokak
szerintatalajlejtésemiattnememelkedikkiazobjektum(„leültették”,„nem látható”),
ugyanakkorezaprobléma,nohaugyancsaka térbelipozícióravonatkozik,márnem
generálnyíltkonfliktusokat.

aszoborújraszentelése2016.május16-án,vagyisanepomuki-ünnepnapon tör-
tént,amelyetnyilvánvalóantudatosanhatároztakmegaszervezők.ezlényegébenaz
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eseménysoregyetlenpontosanazonosíthatódátuma.15 aplébánosekkorvoltaktívsze-
replőjeafolyamatnakarítusoksorán,valamintaszervezésből iskivettearészét.az
ebeditemplombantartottmisétnepomukiszentJánosnakszentelték,sebbőlkifolyó-
lag a prédikáció is a szentről szólt. ezt követően a hívők egy része kiment aSzent
Jánoshoz.azújraszentelésnagyjábólbő20percigtartott:abevezetőének,ahogyana
záróénekis,aszenthezszólt,ekettőköztegyzarándokénekhangzottel, ill.magaa
megáldás liturgiája történtmegazáldásokkönyvéből.azeseményenfelszólaltgóra
gyula,akiafelújításrólszámoltbe,szabómagdapedigünnepibeszédetmondott,de
jelenvoltahelyszínenVargaB.kálmánis,akitbeismutattakamintegy50fősgyüle-
kezetnek.azújraszentelésrőlkét lapban,areményben16 sapárkányésVidékében17
jelentekmegrövidbeszámolók.

3. kép.aszoborújraszentelése2016.május16-án

Fotó:könözsiistván,2016

15 mivelakkormégcsakritkánvoltamjelenafaluban,snyilvánvalóanajelentanulmányalap-
játjelentőkutatássemfolyt,nemtudtamrésztvenniazeseményen.aleírástbeszélgetőtár-
saimelbeszélésealapjánkészítettem.

16 Hogy az utódok se feledjék el... könözsi istván képriportja. remény, 2016/25, 5. p.
http://remeny.sk/archivum/files/remeny_2016-25_korrekturazott.pdf (hozzáférés ideje:
2019.06.25.)

17 megújultazebedinepomukiszentJánosszobor/obnovenásochasv.Jánanepomuckého
vobide.párkányésVidéke2016/10,7.p.https://issuu.com/parkanyesvideke/docs/noviny
_s__ao_10-2016/7 (hozzáférésideje:2019.06.25.)

Szent János és a falu 29
Fó
rum

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/3,som
orja



Látható,hogyarenoválásifolyamatotazemberekjavarészepasszívanszemlélte(leg-
feljebb néhányan szerepeltették az aláírásukat a petíciós íven), ám ennek ellenére
kommentálták,beszédtémávátették,sezenbelülgórasazebediesetbenaszervez-
kedőidősasszonyszerepelnekúgy,mintakik„sokat tudnak”.akutatássoránszinte
kivétel nélkülmindenki e két személyhez akart engemküldeni,míg önmagukat úgy
határoztákmeg,mintakik„nem tudnak sokat”.amásikújíttatóegyfajtahallgatólagos
konszenzus folytánkiesikebbőlakörből,ahogyanakétkőfaragósaplébános is–
annakellenére,hogymindannyiantöbbé-kevésbéaktívszerepetvállaltakafolyamat-
ban.nemegyszerűbiztoséspontosválasztadniarraakérdésre,hogyazebedieset-
benminekaszámlájára írhatóezaszelekció–márcsakazértsem,mertahelyiek
válaszaiáltalábanannyira„automatikusak”smenteseka reflexiótól,hogy leginkább
csakközvetvekövetkeztethetünkazokokra.akőfaragók/restaurátorokesetébennyil-
vánvalóanszámolnunkkellazzalakörülménnyel,hogynemhelyiszemélyekrőlvanszó,
sméghaanyergesújfalusiszakemberrőlelvétvetudjaisvalaki,hogykicsoda,anyitrai
emberesetébenezmársemennyiresemállfenn.mindezalighalehetmeglepő,sgya-
korlatilagmindenolyanszakráliskisemlékállíttatásánál/újíttatásánálfennállhat,ame-
lyethelyilegnemismertkőfaragókkészítettekel.aplébánosazújraszentelésesemé-
nyekapcsánlépettfelaktívszereplőként,deezazepizodikusszerepkör,úgytűnik,nem
voltelégahhoz,hogya „sokat tudók”körébesorolják.Végülmagaamásikújíttató,
páldiJózsefazelmúltévtizedbencsakritkánjelentmegafaluban,sazótaishuzamo-
sabbidejekülföldöntartózkodik,ígykissétalánmegfoghatatlanahelyiekszámára.

mitjelentazonbaneza„sokattudás”?alighaminősíthetőmeglepőnek,hogyahelyi
diskurzusbannincspontosanmeghatározvaaszókapcsolat jelentése.egyaránt lehet
úgyérteni,hogyarenoválásraésaszobortörténetéreisvonatkozik,snohagyorsan
kiderül,hogyvalójábancsakazelőbbirőlvanszó,ajelentésvalamilyennehezenmeg-
fogható„elcsúszása”miattolyan,minthaakétérintettszemélyaszoborrólvalóspeci-
ális tudás birtokában volna. Láthattuk, hogymindketten a többéves folyamat során
kerültekelőszörszorosabbkapcsolatbaakisemlékkel,tehátsemmiképpsemlehetazt
állítani, hogy ez a kapcsolat hosszú évtizedekre nyúlna vissza. Valószínű, hogy itt a
szakráliskisemlékekésgondozóik/ápolóikköztisajátoskapcsolategyvariánsávalvan
dolgunk,amelykapcsolatagondozásegyszerűtechnikaijelentéséntúlvalamifélejáru-
lékosjelentéstulajdonítástismagautánvon,amelybenagondozósagondozotttárgy
közöttmély,deverbálisannemkülönösebbendefiniáltköteléketfeltételez.

Végülmindenképpenadjamagátakérdés,vajonarenoválásifolyamatsoránmeg-
nyilvánuló közösségi figyelemváltoztatott-e valamit aSzent János tiszteletén?2008
előtt legfeljebb néhány mécses égett a helyszínen, 2016-tól fogva azonban szabó
magda mindig virágokat ültet ki, s rendszeresen gondozza a szobor környezetét.
esetenkéntmáshelyiekisvisznekkivirágot,gyertyát,slekaszáljákafüvet,ill.egysze-
mélykéthársfacsemetétültetettel.mindenképpenfontoskiemelniaztis,hogyafölújí-
tásemléke,méghamindenrészletébennemis,denagyvonalakbanélénkenélőemlék
beszélgetőtársaimnál, amely a szobor ismertetett jelentésmezője s a lakosság egy
részétmegmozgatótiltakozástekintetébenkönnyenmegérthető.
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4. kép.afelújítottnepomuki-szoboréskörnyéke

Fotó:Vataščinpéter2018

„Volt szervezkedés. Volt közösségi élmény úgymond, hogy kicsik és nagyok is egyaránt,
ahogy a képeken is látható, azért csak megjelentek és megmutatkozott ez az összefo-
gás.”

„Előtte hogy mennyire volt az gondozott, mert így az emlékeimbe nem maradt meg,
hogy nomost mi azt annyira láttuk volna. Tehát most, most lehet, hogy ez azért van,
merthogy máshol áll, de biztos észrevettük volna, hogy ha az olyan gondozott szobor
lett volna. (…)A Szent János inkább [azótavanmegazemlékeimben]mikor elkezdő-
dött ez a felújítás.”

Zárógondolatok

miveljelenesetbenegyszlovákiai,defőkéntmagyarokáltallakottfalurólvanszó,ezért
adhatjamagátakérdés,hogyanepomuki-szobornakalokális,vallásiésesetlegszub-
jektív jelentőségemellettvan-ebármilyenetnikai/nemzeti jelentésmezője?akutatás
során,deazaztmegelőzőévekbensemtalálkoztamazzal,hogyegyilyenjelentésrele-
váns lett volnaazobjektumesetében.mindezannakellenére van így, hogy számos
körülmény(pl.forgalmasfőútmellettilokáció,jólláthatómagyarfölirat,magyartöbb-
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ségű falu, viszonylagosanaktív közösségi figyelem)adhatnaetnikai töltetetenneka
szakrális kisemléknek. ennek fényében azt a kérdést kell feltennünk, hogy akkor
viszontmiértnincsmegezajelentésmező?pontosválasztvélhetőencsakakkorkap-
hatunk, hamegfelelő számú olyan konkrét,mikroszintű esettanulmánnyal rendelke-
zünk majd, amelyeknél az etnikai dimenzió elsődleges fontosságú. Csakis a helyi
közösségimechanizmusokösszehasonlításavezetheteredményreezenatéren–ami
egyúttaljelzi,hogykomoly,eleddigfeltáratlan(vagynemteljesenfeltárt)mélységeivan-
nakaszakráliskisemlékekkutatásának.

abemutatottanyagésesetjópéldaarrais,ahogyanavallás,pontosabbanannak
materiálismegjelenésealakítjaéstematizáljaahelyiekfigyelmét,diskurzusait,smind-
eztúgy,hogyközbenegyfajtanormakontrollraissorkerül.katarínanádaskáegyerdő-
háti falu vallási életének vizsgálatakormélyebben kitért arra, hogymind a verbális,
mindanemverbálishelyikommunikációbanrejlenekún.territoriálisgesztusok,ame-
lyekáltalatérszerkezetés-elrendezés(pl.atemplomiülésrend)valamilyenrögzített,a
konszenzusáltalszentesített formátnyer (nádaská2008).azebediesettalán leglé-
nyegesebbrészeishasonlógesztusravonatkozott,ugyanisahelyiekérzékelésébena
Szent János áthelyezésévela téralapstruktúrájaváltozottvolnameg.megkockáztat-
ható,hogyatérstruktúra„védelme”,nohatermészetesennemválaszthatóeltőle,de
valamilyenmódonerősebbnekbizonyultavallásosmotivációnálaközösségszintjén.

ittszeretnékutalniarra,hogyaszakráliskisemlékekkutatásáraakármégnéprajzi
szakmaiberkekenbelülistöbbenúgytekintenek,mintviszonylag„egyszerű”,kevésbé
„veszélyes”témára,amennyibentársadalmikonfliktusokraésproblémákragondolunk.
azanyaggyűjtéssoránazonbanszámosolyanminősítéstésértékelésthallottam,ame-
lyeketnyilvánvalóannemhasználhatokaszövegben.ezakutatói(módszertani/isme-
retelméleti/etikai)problémanemismeretlenazokszámára,akikpl.közösségkutatás-
salfoglalkoznak,segyesesetekbenigencsakreleváns,deérzékenyinformációkatkell
kihagyniaszövegekből.e tanulmányesetébensemvoltezmásképp,ugyanakkoraz
értelmezésnélközvetveszerepetjátszottakalehetőlegpontosabbképfelrajzolásában.

Felmerülhetazakérdés is,hogymennyibenérdemeskutatniazolyaneseteket,
mintamilyenazebediszoborpéldájais.nyilvánvalóantalálhatóaknagyobbtársadal-
miaktivitásáltalövezettszakráliskisemlékek(pl.erősszentkultuszra,rendszeresés
gyakran ismétlődő rituális cselekményekre,mondakörökre lehet itt gondolni), ezért
adjamagáttehátakövetkeztetés,hogytalánérdemesvolnaezekreösszpontosítani
egy-egyesettanulmányelkészítésekor.ezzelszembenvéleményemszerintszámolni
kellazzalakörülménnyelis,hogyakármégaszinteteljesenfeledésbemerültobjek-
tumokesetébenisolyanismeretekretehetünkszert,amelyeksegítikatémakörjobb
megértését.pl.éppazelfelejtés,azelhanyagolássazeljelentéktelenedésminden-
képpolyanjelenségek,amelyekérdemesekazetnológiafigyelmére,méghaagyűjtött
anyag csekély mennyisége miatt nem írható is ezekről az objektumokról egy-egy
különálltanulmány.ebbőlaszempontbóltehátnemannyiraegy-egykisemléktársa-
dalmijelentőségénekintenzitásaalényeges,hanemhogyrendelkezzünkalehetőleg-
különfélébb(erősebbvagygyengébb) jelentésekkelbírószakráliskisemlékekmikro-
és helyi szintű kutatásainak széleskörű tárházával, s ezen belül változásaik (vö.
Hartinger2007)értelmezésével.
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péTer VaTaščin
sainT JoHn anD THe ViLLage

Theaimofthisstudyistoanalyzetherelationshipbetweenareligiousobjectand
a local community. Thesmall sacralobjects isamostwell researched topic in
relationwith theHungarians inslovakia.nevertheless,wedonothaveenough
casestudieswhenitcomestoparticularobjectssuchascrosses,statuesetc.in
this study, the renovatedstatueofst. Johnofnepomuk in the villageofebed
(obid)isanalyzedinitssocialcontext.Thefindingssuggestthat(1)thereisavery
close relationship between religious and local (but not ethnic) identities, (2)
various layersof collectiveand individualmeanings createa „field”aroundst.
Johns’statue,(3)moreorless„static”meaningsandfeaturescanchangeifthey
are prompted by extraordinary events, and that (4) the topic of small sacral
objectsismorecomplexthanitseemsatfirstsight.
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BeViLagua BeáTa
Háromazegyben.Többnyelvűségegy

dél-szlovákiaicsaládban1

BeáTa BeViLagua
Threeinone.multilingualisminaFamilyinsouthernslovakia

indexingTerms: languagebiography, language ideologies,earlyand latebilingualism, languagerepertoire,
Hungarianasaforeignlanguage,diglossia,code-switching,communicativestrategies

1.Bevezetés

Dolgozatomban a többnyelvűség kutatásával foglalkozom. munkám fő célja, hogy
bemutassamegycsaládnyelvhasználatátésanyelvvelkapcsolatosideológiáitempiri-
kusnyelvianyagalapján.azadatgyűjtéstegydél-szlovákiaitelepülésen,Jókán2 élőcsa-
ládbanvégeztem,amelynémet–magyar–szlovákháromnyelvűségemiattkeltettefelaz
érdeklődésemet.acsaládtagokkalhárom interjúalkalmával találkoztam.az ígyszer-
zett információk alapján állítottamössze az adatközlők nyelvi önéletrajzát,3 amely a
kutatás fontoseszközevolt.ezazt jelenti,hogyazegyescsaládtagokkalnemcsaka
nyelvismeretükről,anyelvekhezvalóviszonyukrólbeszélgettünk,haneméletükesemé-

1 Jelentanulmánya2018-banmegvédettszakdolgozatomraépül. (Bevilagua2018)ezúton
szeretnék köszönetet mondani témavezető tanáromnak, Lanstyák istvánnak a dolgozat
megírásáhoznyújtottsegítségéért,szakmaitanácsaiért.

2 Jókaagalántaijárásegyiklegnagyobbtelepülése.Földrajzifekvéséttekintveamátyusföld
térségébe tartozik,pozsonyésgalántaközött található. Teljes lakosságaa2011-esnép-
számlálási adatok szerint 3906 fő. nemzetiségi hovatartozás szempontjából a lakosság
35,7%-aszlovák(1396fő);59,2%-amagyar(2314fő);3,2%-aroma(127fő);0,2%-anémet
(8fő)ésegyébnemzetiségűnekvallottamagát.

3 BrigittaBusch,atöbbnyelvűséggelfoglalkozóközismertnémetnyelvész,akövetkezőképpen
fogalmazzameganyelviönéletrajzjelentőségét:„anyelviönéletrajzonalapulókutatásnak
egyikcélja:anyelvijelenségeketabeszélőszemszögébőlbemutatni,mertígyolyaninformá-
ciókraisszertteszünk,amelyekrekülsőmegfigyelőkéntnemlennelehetőségünk.ilyenekpl.
aszubjektívnyelvitapasztalat(spracherleben),azérzelmikötődésanyelvhez(empfinden),
valamintanyelvrőlvalógondolkodásésannakértékelése.(Busch2013,17.p.–sajátfordí-
tás)anyelviönéletrajz–Buschfelfogásában–valójábananyelvirepertoáréletrajzimegkö-
zelítésétjelenti,ésmindenekelőttarraszolgál,hogyazegyénnyelvirepertoárjátabeszélő
perspektívájábólismerjükmeg.
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nyeirőlisanyelvekszemszögéből.ezekalapjánadolgozatérdemirészétháromnagy
fejezetreosztottam:azegyiktémájaazédesanyanyelviéletrajzánakabemutatása;a
másik az édesapa nyelvi életrajzát tárgyalja; az azt követő pedig a négy gyermekük
nyelvhasználatáról,nyelvinevelésérőlszól.

1.1.akutatásmeneteésjelentősége

magát a terepmunkát 2017 nyarán kezdtem el. Július 11-én készítettem el az első
hangfelvételtJókánazadatközlőimcsaládiházában.ekkorfőlegazanyával,klárával
beszélgettem, de a legidősebb lánya is jelen volt.4 az interjú nagyjából két órát vett
igénybe,atársalgásegészidőalattmagyarulfolyt.másodikalkalommal,augusztus15-
énagyerekekkeltalálkoztam.amásfélórásbeszélgetésszintevégigmagyarulzajlott,
azonbanazutolsótízpercbensikerültőketszórabírninémetülis.aharmadiklátoga-
tásomra2018.március24-énkerültsor.anagyjábólegyórásbeszélgetésazapával,
miklóssalmagyarnyelvenzajlott,ésértékeskiegészítésevoltazelőzőeknek,mivela
családtöbbnyelvűségét,kláranyelvelsajátításátésagyerekeknyelvinevelésétazapa
szemszögébőlismegismerhettem.

mindháromtalálkozássorántöbbé-kevésbéhasonlókérdésekettettemfelacsalád-
tagoknak,amelyekanyelvtanulásra,anyelvhasználatraésazazzalkapcsolatoskörül-
ményekreirányultak.Természetesenazanya,azapaésagyerekekesetemásésmás,
ígyennekmegfelelőenkészítettemelatémaköröket.5 abeszélgetéseksoránazadat-
közlőimnyelvtudásátönbevallásosmódszerrelvizsgáltam,amiannyitjelent,hogymin-
denkisajátmagaértékelteanyelvikompetenciáitazokbólanyelvekből,amelyekanyel-
virepertoárjukba6 tartoznak.

munkámjelentőségeabbanáll,hogybemutatjaegynémetanyanyelvű,amagyart
másodnyelvkéntelsajátítóadatközlőmagyarnyelvhasználatát,továbbáanyelviönélet-
rajzokéséletrajzoksegítségévelátfogóképetadfiatalkorúadatközlőimnyelvinevelés-
ről,valamintcsaládtagoknyelviideológiáirólis.

1.2.acsaládjellemzése

a szlovákiai magyar apa és a németországból származó, német nemzetiségű anya
2000-benkötöttházasságot.aházaspárnaknégylányaszületett:2001-benamanda,
2003-banBianka,2007-benCecília,2009-benpedigDóra.aszülőkanyanyelvekülön-

4 acsaládtagokanonimitástkértek,ezértamunkámsoránálnevekethasználok.
5 ittjegyzemmeg,hogyazelsőkétbeszélgetésremontanari(2003)alapjánkészültem.ahar-

madikinterjúkérdéseielkészítéséhezpedigmariannaHusárikovászakdolgozatából(2003)
merítettem.

6 a„nyelvirepertoár”fogalmánakértelmezésébenB.Buschtkövetem:„anyelvirepertoártúgy
foghatjukfel,mintegyegységesegészet,amelymagábafoglaljaazösszeskommunikációs
eszközt,amelyatársadalmiérintkezéseksoránabeszélőrendelkezésreáll.”(Busch2013,
21.p.–sajátfordítás)anyelvirepertoárbatehátbeletartoznakazegyesnyelvek,nyelvjárá-
sok,regiszterek,stílusváltozatok,amelyekjelenvannakamindennapiinterakciósorán.
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böző, egymás között azonban mindig is egy közös nyelvet, a magyart használták.
szlovákiábavalóköltözéseutánklára,azanyakétteljesenújidegennyelvvelszembe-
sült:aszlovákkalésamagyarral.akörnyezethatásáraazonbanamagyarnyelvetkezd-
teelelsajátítani.amikormegismerkedtek,kláramégcsaköthónapjatanultaanyelvet,
miklóspedigakkoribannemtudottnémetül.amainapigkettejüktársalgásinyelvea
magyar,aférjazonbanazótamárazalapszintűkommunikációbanelboldogulnémetül.

agyerekekazapátólmindigamagyarnyelvethallották,azanyátólkiskorukbanleg-
gyakrabbananémetet,majdidővelmárőisinkábbmagyarulkezdettelvelükbeszélni.
manapságkláraagyerekeivelelsősorbanmagyarulbeszél.agyerekekegymásközött
szinténmagyarulbeszélnek.acsaládmindennapiéletébőlazonbannemszorultkitel-
jesenanémetnyelv, csakazanya részéről ritkábbáváltahasználata.ahelyszín,a
beszédhelyzet és a beszédtéma is befolyásoló tényezővé vált. ugyanakkor az anyai
németnagyszülőkkörülbelül4-5éveodaköltöztekalányukcsaládjához,sígyanémet
nyelvpozíciójaerősebblett.agyerekekanagyszülőkkelcsaknémetülbeszélnek,mivel
azokmagyarulnembeszélnek,snemisértenek.azapaisrávankényszerítveezérta
németnyelvgyakorlására.aszlováknyelvetotthonnembeszélik,de3-4éveCseklészre
járnakegyszlováknyelvűbaptistagyülekezetbe,sígyaszlováknyelvazistentisztelet
révénavasárnapjukrészelett.

mivel kétnyelvű, magyar–szlovák környezetben élnek, esetükben helyénvaló egy
magyar–német–szlováktöbbnyelvűcsaládrólbeszélni.azegyescsaládtagoktöbbnyel-
vűvéválásakülönbözőkörülményekközött történt.közösviszontbennük,hogymin-
denkinekatöbbnyelvűvéválásaazélethelyzetéből,többnyelvűkörnyezetébőladódik.
azapa,akiaszlovákiaimagyarkisebbségheztartozik,aszlováknyelvetmagyartan-
nyelvűalapiskolábankezdteeltanulni.anémetnyelvvelafalubanletelepültnémetor-
szágicsaládrévéntalálkozott,amelyegygyermekotthontésmisszióthozott létre.az
anyánál,akinémetajkúcsaládbannevelkedett,amagyar–szlováknyelvűkörnyezetját-
szottszerepet.agyerekekmagyar–németkétnyelvűvéválásaannakakövetkezménye,
hogy a két szülőmás-más nyelven beszélt hozzájuk, amikor azok beszélni tanultak.
nyelvinevelésükszempontjábólazonbankülönbségekvannakagyerekekközött:akét
idősebblányjobbanbeszélianémetnyelvet,mintakétfiatalabb.aszlováknyelvetaz
édesapjukhozhasonlóanmagyartannyelvűiskolábantanulják.

1.3.Hipotézisek

mivelazanyaidegennyelvkénttanultaamagyarnyelvet,azőnyelvtudásávalkapcso-
latban azt feltételeztem, hogy a hétköznapi kommunikációban elboldogulmagyarul,
megtudjaértetnimagát,azegyszerűbeszélgetésnélamegértésnemokozszámára
gondot.erreabbólkövetkeztettem,hogy régebbenmárhallottamőtegyalkalommal
magyarul társalogni valakivel. mivel azonban távolabbról figyeltem a beszélgetést,
nyelvtudásánakmilyenségétnemtudtammegítélni.ugyanakkorfeltételeztem,hogya
környezethatásáraahelyinyelvjárásraésabeszéltnyelvrejellemzőelemek,valamint
szlovákkölcsönszavakiselőfordulnakamagyarszókincsében.Továbbáaztisfeltéte-
leztem,hogyamagyarnyelvűinterakciósoránazédesanyabeszédébengyakranfogok
magyar–német kódváltást megfigyelni, mivel a bemutatkozáskor azt is elmondtam
magamról,hogybeszélemanémetnyelvet.arraszámítottamtehát,hogyennektuda-
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tában az anya bátrabban fog németül megszólalni, valamint hogy a magyar nyelvű
beszélgetéssoránnyugodtanfognémetnyelvielemeketishasználni,amennyibenígy
érziszükségesnek.

azelsőinterjúsoránagyerekekrőlismegtudtamnéhányinformációt.akétidősebb
lánynálanyelvekelsajátításaidőrendbenúgyzajlott,hogynagyjábólhároméveskoru-
kigklárátólcsakanémetnyelvethallották,miklóstólpedigcsakamagyart(„egyszülő
–egynyelv”módszer).ezekalapjánakétlegidősebblánnyalkapcsolatbanaztfeltéte-
leztem,hogyamagyarésanémetnyelvhezvalóviszonyulásukközöttnincseneknagy
eltérések,sanémetetismegközelítőlegolyanjólbeszélik,mintamagyart.akétfiata-
labbrólaztfeltételeztem,hogymagyardominánsak,amagyarnyelvhezvalókötődésük
erősebb,anyelvikompetenciáikisfejlettebbekezenanyelven,sígynémetülareceptív
nyelvikompetenciájukerősebb,mintaproduktív.Feltevésemarraalapoztam,hogyők
az édesanyjuktólmár kevesebbet hallották a német nyelvet,mint nővéreik. További
hipotézisem szerint annak ellenére, hogy a környezetük és az oktatási intézmények
nemkövetelikmeganémetnyelv-tudást,édesanyjukkalésnémetnagyszüleikkelvaló
kapcsolatukmiatt–mintegybelsőkésztetésre–fontosnaktartjákanémetnyelvmeg-
őrzését.mivelanyelvtanulásmódja,acsaládbanlátottmintákésabarátikapcsolatok
nagymértékbenbefolyásoljákanyelvekhezvalóviszonyt,azt is feltételeztem,hogya
gyerekekaszlováknyelvheznemkötődnekannyira,mintamásikkétnyelvükhöz.erre
azelsőbeszélgetésalapjánkövetkeztettem,hogyti.tudomásomvoltarról,hogyaszlo-
vákotagyerekekintézményikeretekközttanuljákaziskolában,ugyanakkornagyjából
ötévekezdtékelnyelvtudásukategyszlováknyelvűgyülekezetbentovábbfejleszteni.

az apával kapcsolatban azt feltételezem, hogy magyardomináns kétnyelvű, és a
többnyelvűségetpozitívanértékeli.abbólindultamki,amitacsaládtagokelbeszélésé-
ből megtudtam, hogy ti. az apa elfogadta a német nyelvet a családjában, nyelvileg
viszont nemalkalmazkodott a feleségéhez, és csaknéhány szót tudnémetül.mivel
tudomásomvoltarrólis,hogyazapajókaiszületésű,feltételeztem,hogyahelyinyelv-
járástiselsajátította,ésezazinterjúsoránhallhatóleszmajd.

2.azanya

előszörazttekintsükát,hogyanmentvégbeatöbbnyelvűvéválásazanyaesetében,és
mi jellemzőanyelvhasználatára.klára jelenleg43évesnégygyermekescsaládanya.
mégfiatalon,huszonévesenérkezettszlovákiába,ésegykétnyelvűdél-szlovákiaifalu-
ban,Jókánkezdettelegygyermekotthonbandolgozni.aközségbenműködőgyermek-
misszióvezetőjehívtamegklárát,hogydolgozzonnáluk.agyerekotthonbanelsősor-
bannemagyerekekkel foglalkozott,hanemakonyhai szolgálatot végezte.németor-
szágiiskoláibanazanyanyelvemellettmégangolésfrancianyelvetistanult.amagyar
ésaszlováknyelvvelazonbancsakszlovákiábavalóköltözésekor ismerkedettmeg.
mivelamunkahelyénésazismeretségikörébenleggyakrabbanamagyarnyelvethasz-
nálták,ezértazttanultameghamarabb.ezenanyelventettszerttartósabbkapcsola-
tokra,barátságokra,sőtakésőbbiházastársaismagyaranyanyelvűszemélylett.saját
bevallásaszerintamagyarnyelvelsajátításifolyamataintenzívenésgyorsanzajlott;ezt
atanáraésaférjeismegerősítetteavelükvalóbeszélgetésemsorán.amagyarválta
leggyakrabbanhallottésaszűkkörnyezeteáltalelvártnyelvvé,azazvalóskommuniká-
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ciósszükségletté,hiszenanémetetrajtakívülcsaknéhányemberbeszélteafaluban.
ezértahhoz,hogybeilleszkedjenazottanikörnyezetbe,minélelőbbmegkelletttanul-
niamagyarul. elmondása szerint amunkatársai is inkábbmagyarul beszéltek vele,
pedignéhánykollégájanémetülistudott.

a gyerekotthonban valómunkamegkezdése előtt az egyikmunkatársa két vagy
háromhétenkeresztültudatosantanítottaklárátmagyarul:hetentenéhányalkalom-
malkonverzációsgyakorlatokat,szókincsfejlesztésttartottaszámára,valamintazírást
isgyakoroltattavele.Tanáraszerintkláraagyerekekkelvalómunkasorántanultameg
anyelvet,azállandóhasználatbanfejlődöttalegjobban.azférjeaztállította,hogyklára
azelsőgyermeküketvárva,kilenchónapalatttanultamegfolyékonyanamagyarnyel-
vet. Felesége nyelvtanulási módszeréről annyit mondott, hogy hetente céltudatosan
százszóttanultmeg,anyelvetpedigakörnyezetébenhasználtais.ezvoltazazidő-
szak,amikorújravolt lehetősége„elmerülni”amagyarnyelvben,segyúj lendülettel
folytatnianyelvtanulást.kláraállításaszerintamagyarnyelvmárnemokoznekigon-
dot.megjegyezteaztis,hogyaszülőértekezletekenmagyaruljegyzetel.Írnimárataná-
raistanítottaaföntebbmáremlítettháromhetes„gyorstalpaló”alatt,valójábanazon-
banagyerekeivelegyütttanultmegírniésolvasni,amikorazokmáriskolábakezdtek
járni.sajátmotivációbólfoglalkozotttovábbanyelvvel,ésmélyítetteanyelvtudását.

azanyatehátkésőitöbbnyelvű,akiapubertáskorutántermészeteskörülmények
között, azaz nem iskoláztatás útján sajátította el a magyar és a szlovák nyelvet.
nyelvelsajátításátabeilleszkedniakarásisgyorsította:mivelmagyartöbbségűfaluban
telepedett le, ittkellettamindennapokbanboldogulnia,sezmegkívánta,hogyminél
gyorsabbanképeslegyenamagyarnyelvűkommunikációra.magaklára isemlítette,
hogyinkábbamagyarnyelvetkelletthasználnia,ésaszlováknyelvelsajátításáramár
nincs akkoramotivációja,mint amagyar esetében. saját bevallása szerint számára
megfelelazaszlováknyelv-tudás,amiteddigmegszerzett.

szlovákiábaköltözéseutánazokatahelyzeteket,amikorszükségesvoltaszlovák-
nyelv-tudás,azelejéntolmácssegítségéveloldottameg,későbbviszontmáregyedül
próbáltboldogulni.állításaszerintazelsőidőszakbantöbbnyirecsakazorvosnálvagy
ügyintézéssoránkellettszlovákulbeszélnie.máraaszlováknyelvnagyobbteretkapott
ahétköznapjaiban,mivel–amintföntebbemlítettem–acsaládnagyjábólötévevasár-
naponkéntegyszlováknyelvűgyülekezetbejár.klárabeszámoltarrólis,hogynemcsak
passzívanhallgatjaaszlováknyelvűprédikációt,hanemagyülekezeti táborokban is
segíteniszokott,amisokat lendítanyelvtudásán.abeszélgetéssoránaz iskiderült,
hogykláraaszlováknyelv-tudásánakazalapjaithiányolja.ennekérdekébenmegkérte
amagyartanárát,hogyaszlováknyelvtantismagyarázzaelneki,őazonbaneztafel-
adatotnemvállaltael.kérdésemre,hogyönerőbőlfoglalkozik-easzlováknyelv-tanulás-
sal,kláraaztfelelte,hogycsakagyülekezetiénekekszövegétszoktaszlovákulolvasni,
valamintszlováknyelvűrádiótishallgatnéha.majdmegjegyezte,hogyszámáraazmár
nagysiker,haértiahíradót.

azanyaazt ismegemlítette,hogyamígkorábbannémetülkezdteabeszélgetést,
mostmárnemtartjafontosnakmegmondani,hogyőnémetanyanyelvű,hanempróbál
szlovákulkommunikálni.kláratehátmárnemcsakmagyarul,hanemszlovákulisigyek-
szikbeilleszkedniakörnyezetébe.aztiselmondta,hogyankészülfelaszlováknyelvű
kommunikációraahivatalbanvagyazorvosnál:aférjevagyalegidősebblányaleírja
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neki azokat a szlovák kifejezéseket, feltehetőleg párbeszédrészleteket, amelyek az
adottszituációbanhasználatosak,ill.szótáratisszokottmagávalvinni.Továbbámeg-
jegyezte,hogyaszlováknyelvű társalgásnagyobb felkészülést, több időt igényel,de
máregyedülisboldogulvele.példakéntelmondta,hogymagaintézteel,hogyaszülei
építésiengedélytkaphassanakafaluban.

kláraanyanyelvikompetenciáivalkapcsolatbansajnoscsaknéhányinformációálla
rendelkezésemre.azinterjúsoránnembeszélgettünknémetül,scsakkevesetárultel
anémetnyelv-használatáról.mintkiderült,lelkesolvasó.anyelvekszempontjábólleg-
gyakrabbannémetülolvas.amagyarnyelvenvalóolvasás–sajátbevallásaszerint–
többerőt,odafigyeléstveszigénybe,ezértkevesebbetolvasmagyarul.megkellaztis
jegyezni, hogy aBibliát otthonnémetül olvassa, németül szokott imádkozni, tehát a
hitéletétalegtermészetesebbenezenanyelvenélimeg.

anémetnyelvmegtartásaszempontjábólkláraszámáraisszükségesanémetnyel-
vűimpulzus,hiszenhaotthonagyerekeivelésaférjévelleülnekközösenbeszélgetni,
amagyarakommunikációnyelve.anyelvfenntartásérdekébenazonbansokat tesz,
hogyanémetnagyszülőkisJókáraköltöztek,hiszenkláraígytöbbethasználhatjaott-
honazanyanyelvét,mintkorábban.

anyelvjárásrólkérdezvekláraaztmondta,hogynemszokottnyelvjárásbanbeszél-
ni,mivelHannoverkörnyékénazembereknemdialektusbanbeszélnek,hanemazún.
Plattdeutschot7 használják. amikor erről a regionálisan elterjedt nyelvváltozatról
beszélt,anémethangtanikompetenciáirólaztárultael,hogymásnyelvjárásibeszélők-
kel szembenőakcentusnélkülbeszéli a standardnémetet.másrésztaz iskiderült,
hogyadél-németországinyelvjárásokmegértéseszámáraisnehézségetokoz.

kláraotthoninyelvhasználatárólalegidősebblányaaztmondta,hogyazédesanyja
„mégvalahogypróbálja fenntartani”anémetnyelvetacsaládban.mindezarrautal,
hogyalányfontosnaktartjaanémetnyelvmegtartását,sebbenanyukájátfontosesz-
közneklátja.azonbanaztisjelzia„mégvalahogy”kifejezés,hogyadominánsszerepet
otthonnemanémetnyelv játssza,sőthasználatavisszaszorulóbanvan.kláranyelv-
használatárólaz iskiderült,hogybizonyos témárólbeszélveazanyanyelvét részesíti
előnyben.agyerekeivel–amintmárföntebbemlítettem–elsősorbanmagyarulbeszél,
deszituációtól,sőtbeszédtémátólfüggőennémetülis:arégicsaláditörténeteket–a
lányaielmondásaalapján–általábannémetülszoktaagyerekeknekelmeséli.azegy-
nyelvűnémetkommunikációkláraésa lányaiközött leggyakrabbanmárcsakakkor
valósulmeg,amikormindannyiananémetnagyszülőkházábanvannak.ottvanaza
hely,aholagyerekeknekis„muszáj”németülbeszélniük,mivelanyainagyszüleiknem
tudnakmagyarul.

kláramagyar szóbeli kompetenciáinakésnyelvhasználatának jellegzetességeit a
nyelvianyagfeldolgozásávalrövidenakövetkezőképpenlehetjellemezni.kérdéseimre
összefüggőenválaszolt,sazadotttémárólegyszerűmegfogalmazásban,egyszerűés
összetett mondatokkal tudott beszélni. nyelvtudása már viszonylag magas szintű,
hiszen anyanyelvi beszélővel képes a spontán, könnyed kapcsolatteremtésre.

7 „a plattdeutsch regionálisan elterjedt nyelvjárás, amelynek használata az észak-német-
országterületénélőemberekrejellemző.”(stroemer2017,1.p.–sajátfordítás.)
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Véleményét megpróbálta minél pontosabban kifejteni, eközben néha szóválasztási
gondokmerültekfel.Többszörvoltpéldaarra,hogykijavítottaahibát,dearrais,amikor
aztnemvetteészre.nemtúlgyakran,denéhakeresteamegfelelőszavakat,beszéde
azonbannemakadozott,mivelabeszéltnyelvrejellemzőbeszédtöltelékeketisbőven
használt a kommunikáció során. Jellemző volt rá, hogymindig törekedett magyarul
elmagyarázni a gondolatait, a nyelvi hiányosságait körülírással próbálta megoldani.
Csakháromesetbenkérdeztemegalányátólanémetkifejezésmagyarmegfelelőjét.
kommunikációsstratégiakéntmegfigyeltemnála,hogyamikornehezen tudottelma-
gyaráznivalamit,néhafélbehagytaamondatottvagyakáraszót is,és indulatszóval
vagymutatónévmással,néhaigennelutaltahiányzókifejezésre(pl.na azt, no, igen).

akódváltássalkapcsolatbanahipotézisemnemigazolódottbe.arraszámítottam,
hogyhakláratudjarólam,hogybeszéleknémetül,akkorgyakoriéstudatosmagyar–
németkódváltástfogoknálamegfigyelni.Deeznemígytörtént,mivelanémetkifeje-
zéseketfőkéntmetanyelvijellegűbeszélgetéskorhasználta.amikormégisnémetrevál-
tottát,aztlegtöbbszörnemnyelvihiánybóltette,hanemmáscéljavoltvele,pl.anémet
nyelvrőlbeszélve,régikollégájátidézvestb.ezisazttámasztjaalá,hogykláracsakúgy
„önként”nemvált kódot. anémet kifejezésekelőfordulását ráadásul csakkivételes
esetbeneredményeztenyelvihiányvagynyelvilapszus.

amikornehezentudottvalamitelmagyarázni,alányaegyszeraztisjavasolta,hogy
próbáljameginkábbnémetülelmondani,deőtovábbraismagyarulbeszélt.mindebből
arrakövetkeztetek,hogyazanyaamagyarnyelv-tudásávalabeszéltnyelvikommuniká-
cióshelyzetekbenkönnyentudboldogulni.ámazinterjúsoránvalószínűlegkláraúgy
isérezhette,hogyénmostamagyarnyelv-tudásátakaromletesztelni,smivelasikeres
nyelvelsajátításátakartabemutatni,ezanémetkifejezésekelkerüléséreösztönözhet-
te.ajónyelvismeretétkétségessétettevolna,hagyakranváltátnémetnyelvre.azis
elképzelhető,hogykláraagyakorikódváltástnyelvihiányosságaibeismerésénektart-
ja,tehátkudarckéntélimeg.inkábbelkerülianémetkifejezéseket,hogylehetőséget
teremtsenanemismertmagyarkifejezésmegtanulására.

3.azapa

miklós,jelenleg44éves,magyaranyanyelvűapa.magyarnemzetiségűcsaládbanszü-
letettJókán.édesanyjaalistálról,édesapjapedigJókárólszármazik.Főiskolaivégzettsé-
gű,foglalkozásáttekintveépítész.amagyartannyelvűalapiskolánkívülaszakmunkás-
képzőt,aszakközépiskolátésazegyetemetszlováknyelvenvégezte.kétnyelvűségéta
szlovákiaimagyarközösséghezvalótartozáseredményezte.amagyarnyelvettermésze-
tesúton,szüleitőléskörnyezetétőlhallvasajátítottael.aszlováknyelvetviszontatanul-
mányaisorántanultameg,ill.sajátítottael.sajátbevallásaszerintazalapiskolavégéig
csakegynyelventudott,magyarul.azalapiskolaelvégzéseutánviszontegyszlováktaní-
tásinyelvűszakmunkásképzőbekerült.megjegyezte,hogymilyennehézvoltszámáraaz
elsőévanyelvmiatt.anyelvinehézségekellenérevégülsikeresenelvégezteaszlovák
nyelvű közép- és főiskolát is. Jelenleg egy építészeti cég vezetőjeként dolgozik
pozsonyban,smunkájasoránaszlovákésacsehnyelvetishasználja.

miklósaszlováknyelvvelkapcsolatbanmegjegyezte,hogyszámáraezazelsőide-
gennyelv.aszlováknyelvrecsakazalapiskolabefejezéseután,aszlovák tannyelvű
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iskoláibanvoltigazánszüksége.sajáttapasztalataialapjánalakítottakiaztavélemé-
nyét,hogyszlovákiábanélveazembernekasajátérdekébenkellmegtanulniaatöbb-
séginyelvet.majdhozzátetteazt is,hogyszlovákiaimagyarkéntazonbannemeléga
kétnyelvismerete,ezenkívüllegalábbmégkétidegennyelvreszükségvan.abeszél-
getéssoránmiklóstöbbszörishangsúlyozta,hogyfontosnaktartjaanyelvtanulást.ő
magaafőiskolán jött rá,hogyanémetmellettazangolra isszüksége lesz.részben
helyzetébőladódóan,részbensajátélettapasztalataihatásáraválttöbbnyelvűvé.

aszlováknyelvvelkapcsolatbanacsehnyelvisszóbakerült.összehasonlítvaakét
nyelvetmiklósaztállította,hogyaszlovákkalszembenőinkábbacsehnyelvhezkötő-
dik.eztazzalindokolta,hogyszerinteacsehlágyabbésdallamosabbnyelv.akétnyelv-
velvalótapasztalatárólmiklósaztiselmondta,hogyamunkahelyéncsehkollégájával
beszélvemindigátváltszlovákrólcsehnyelvre,mivelszámáraazamegszokott,hogy
csehülválaszol,hacsehnyelvenbeszélvelevalaki.miklóskörülbelülhúszévedolgozik
azépítészetben.acsehnyelvetamunkájasorántanultameg,mivelkollégáivalgyakran
jártakCsehországba,aholmegtanultaanyelvet.aszlováknyelvhasználatárólkérdezve
miklósaztfelelte,hogyamunkahelyénacsehnyelvmellettállandóanaszlovákothasz-
nálja.otthonahíradótcsakszlováknyelvennézi,rádiótpediggyakrabbanhallgatszlo-
vákul,mintmagyarul.Hakikapcsolódáskéntfilmetnéz,ésválasztaniakellaszlovákés
acsehnyelvközött,akkorinkábbacsehetválasztja.

miklósatanulmányaisoránidegennyelvkéntaszlovákmellettazoroszésazangol
nyelvetistanulta.azorosznyelvvelmárazalapiskolábanistalálkozott,majdaközép-
iskolában érettségit szerzett belőle. Jelenlegi nyelvtudása, sajátmegítélése alapján,
egy-kétalapszóbóláll,azonbanfeltételezte,hogyorosznyelvűkörnyezetbenfeltudná
eleveníteniapasszívorosznyelv-tudását.kérdésemre,hogyérdeklődik-emégazorosz
nyelviránt,aztfelelte,hogymárinkábbazangolttartjafontosabbnak.azangolnyelvvel
előszöra főiskolántalálkozott,ottazonbannemannyiraazalapszókinccsel ismerke-
dettmeg, hanemszakmájánaka szakterminológiáját kellettmegtanulnia. a főiskola
után hosszabb ideig nem foglalkozott az angollal, majd negyvenévesen a munkája
miattkezdettelújbólangolultanulni.miklósjelenlegmármásfélévetanuljaazangol
nyelvet.anyelvtanulásitapasztalatairólmesélveelmondta,hogyaszavakmemorizálá-
sa az erőssége, ugyanakkor a kiejtéssel és a nyelvtannal több nehézsége akadt.
megjegyezte,hogyhetentecsakkétszer45percetvananyelviskolában.miveleztkeve-
sellte,otthonnapontaaszabadidejébenisfoglalkozikazangollal.

a családtagoktól azt az információt kaptam, hogy – amint föntebb említettem –
miklóselfogadtaanémetnyelvetacsaládjában,nyelvilegviszontnemalkalmazkodotta
feleségéhez.azapaönértékeléseszerintazalapszintűkommunikációbanmárviszony-
lagjólmegértetimagát.mivelanémetrokonokkalésanémetnyelvűkörnyezettelcsak
lazakapcsolatottart,nemérezteolyanszükségesnekamagasabbszintűnyelvelsajátí-
tást.anémetnyelvvelazonbannemaziskolában,hanemJókántalálkozottegynémet-
országilelkészcsaládáltal.afeleségévelvalóelsőtalálkozásakormégnemtudottnéme-
tül beszélni, vele azonban később sem használta a német nyelvet, csak amagyart.
németülmiklóscsakanyósávalésapósávalbeszél,valamintanémetországirokonok
látogatásakor.mivelerrecsakritkánkerülsor,nyelvtudásasemfejlődik.miklósazt is
állította,hogyapasszívszókincsejóvalnagyobb,mintazaktív:hanemtudjaismagát
olyanjólkifejezninémetül,viszonylagjólmegértiazotthonibeszélgetést.
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miklós–sajátbevallásaszerint–„szönci”nyelvjárásbanbeszél.eztanyelvjárást
beszélikJókánis,sjellegzeteshangtanisajátosságaafüggetlenö-zés:amásnyelvjá-
rásokbanésazë-zőstandardbanhasználtë fonémahelyénazö fonémahasználata.a
beszélgetéssoránkiderült,hogymiklósnembeszélállandóannyelvjárásiaskiejtéssel,
hanemakörnyezetétőlfüggőenáttudváltanianyelvjárásiasö-zőkiejtésrőlastandard
kiejtésre.eztvalószínűlegazért tudja ilyen jól irányítani,mivelaszüleitőlmindakét
hangtaniváltozatothallottagyerekkorátólkezdve:édesapjátólésaszülőfalujábanazö-
zősnyelvjárásiaskiejtésttanultameg,édesanyjátólpedigafüggetlenë-zőshangzású
beszédet.miklósvelembeszélveszinteteljesenháttérbeszorítottaanyelvjárását,az
átírtszövegbencsaknéhánykifejezésenvettemészreazö-zést.Valószínűlegazértis
használtaabeszélgetéssoránastandardejtésmódot,miveltudottarról,hogyabeszél-
getésrőlfelvételkészül,ezértformálishelyzetbenérezhettemagát.anyanyelvibeszélő-
kéntgondnélkülkülönbségettudtenniakétfélenyelvváltozatközött,ésazthasználja,
amelyiketabeszédhelyzetmegkívánja.mivelanyelvjárásésaköznyelvegynyelvkét
változatának számít, smiklós a kommunikáció soránmindkét változat használatára
képes,kettősnyelvűnek8 tekinthető.

miklósnyelvhasználatábanakövetkezőszavakbanvettemészrenyelvjárásiasö-ző
kiejtést:embör, köllött, ehhö <ehhez>, ölég.akell igétmindigö-zőformábanhasználta,
megfigyeltemazonban,hogybizonyosszavak(pl.ember)standardkiejtésseliselőfor-
dultakbeszédében.anévszóragokkalkapcsolatbanaztfigyeltemmeg,hogya-ból, -ből
ragnéhányesetbenacsallóközinyelvjárásrajellemző-bú, -bű formábanjelentmeg(pl.
angolbú);a-tól, -től ragpedig-tú, -tű formában(pl.öttű, lektortú).miklósszókincsében
az ittend, elgyön, vót, elein szavakat azonosítottamnyelvjárási jellegűeknek. ezeken
kívülmásesetbennemfigyeltemmegnyelvjárásiasbeszédmódot.

azapaszerepeanyelvinevelésbenfőlegabbannyilvánultmeg,hogyamagyarság-
hozésamagyarnyelvhezragaszkodott,éseztadtatovábbalányainakispl.aziskola-
választásáltal.amagyarnyelvenbelülmiklósanyelvjárásátistovábbadtaalányainak,
hiszenotthoneztanyelvváltozatothasználja.kérdésemre,hogyvan-eanyelvjárásias
beszédmóddal kapcsolatbannegatív tapasztalata, azt felelte, hogy sértegetést soha
neméltmeganyelvjárásamiatt,csakmegjegyeztékastandardtóleltérőkiejtését.

abeszélgetéssoránszóbajöttamagyarországiésaszlovákiaimagyarnyelvváltozat
is.miklósmegjegyezte, hogy érzékeli a köztük levő nyelvi különbséget. példaként a
szlovákiaitájnyelvikiejtésthoztafel,azö-zőésí-zőnyelvjárást.aztishozzátette,hogy
szerinteamagyarországiakezenatérenbecsülikleahatárontúlimagyarokat,sszá-
márafájópont,hogyanyelvhasználatamiatt„csakfelvidékinek”nézik.arraakérdé-
semre,hogytudatosankerüli-emagyarországonakölcsönszavakatésanyelvjárásias
beszédmódot,aztválaszolta,hogy igyekszikalkalmazkodniamagyarországibeszélő-
hözegybizonyosmértékig,azonbanasajátnyelvváltozatátnemszégyelli,ésnemadja
fel.emögöttameggyőződésmögöttanyelvivernakularizmusideológiájaáll,amelynek

8 kettősnyelvűségnekaztajelenségetnevezik,amikoregybeszélőazadottnyelvkétváltoza-
tát, konkrétabbankétdialektusát ismeri és/vagyhasználjaabeszédhelyzetektől függően
(kiss1995,232.p.).
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híveiazokatanyelvi formákatésnyelvváltozatokatrészesítikelőnyben,melyek legin-
kábbkifejezikazidentitásukat.(Lanstyák2017,39.p.)

4.agyerekek

miklósnakéskláránaknégy lányaszületett.Jelenlegamanda18,Bianka16,Cecília
12,Dórapedig10éves.mindanégyenJókánamagyartannyelvűóvodábaésalapis-
kolábajártak,ill.járnak.akétidősebblányjelenlegmagyartannyelvűgimnáziumbajár,
akétfiatalabbpedigmégalapiskolás.azalapiskolábanamandaésBiankaamagyar
nyelvenkívülszlovákot,németetésangolt is tanult.akisebbeknekazalapiskolában
márnemleszlehetőségükmegismernianémetnyelvet,amagyarésszlováknyelven
kívülcsakangolultanulhatnak.

amandaésBiankaesetébenszimultán(egyidejű)kétnyelvűelsajátításrólbeszélhe-
tünk.ezaztjelenti,hogyanémetésamagyarnyelvetpárhuzamosansajátítottákelaz
egy személy – egy nyelv stratégiaalapjánacsaládban.amagyar–szlovákkétnyelvű,
ámmagyardominánskörnyezetbenagyerekeknagyjából3–4éveskorukigazédesany-
juktólcsakanémetnyelvethallották,édesapjukkalpedigkizárólagmagyarulkommu-
nikáltak.iskolábakerülveazédesanyjukegyrekevesebbetbeszéltvelüknémetül,mivel
egyrésztőmagaegyrejobbanmegtanultmagyarul,másrésztatanulássoránmagyarul
kellettmagyarázniaagyerekeknek,sígyalányaivalegyretöbbetkezdettelmagyarul
beszélni.azegy személy – egy nyelv szocializációsmodelltfelváltottatehátegyolyan
helyzet, amikor az anya már nem ragaszkodott következetesen anyanyelvének az
átadásához.anémetnyelvvisszaszorulásátésamagyarnyelvűkörnyezetetfigyelembe
vévearrakövetkeztetek,hogyagyerekekmagyardominánskétnyelvűek lettek.akét
legidősebblányesetébenanémetnyelvazonbanmégnagyszerepetjátszott:másodi-
koskorukbanelkezdtéktanulnianémetországielsőstananyagot,mivelaszülőkaztter-
vezték,hogyvéglegesennémetországbaköltöznek,ésezértklárafelakartakészíteni
lányaitanémetországiiskolakövetelményeire.

CecíliaésDóraesetébenmárnembeszélhetünkegy személy – egy nyelv modellről,
mivelkláravelükmárszületésüktőlkezdvemagyarulisbeszélt,sőtamagyarnyelvvolt
mennyiségilegdomináns.amagyarnyelvpozíciójánakamegerősödésétazisokozhatta,
hogy a szülők a két kisebb lány születésekor már elvetették azt az ötletet, hogy
németországbaköltözzenek.ezadöntésisszerepetjátszhatottabban,hogykláraszá-
máraanémetnyelvmásodlagosnyelvvéváltagyerekekkelvalókommunikációjasorán.
ezaztisjelenti,hogyazanyaanémetetmárnemelsőnyelvkéntadtaátakétlegkisebb
lányának. onnantól kezdve, hogy az anya elkezdett a lányaivalmagyarul is beszélni,
olyannyelvihelyzetjöttlétre,amelybenazegyiknyelvelterjedésetöbbé-kevésbéamásik
rovásáratörtént.anémetnyelvtehátfokozatosanvisszaszorultacsaládban.ilyeneset-
bennyelvvisszaszorulásihelyzetrőlbeszélünk.9 Cecíliamegjegyezteabeszélgetéssorán,

9 azolyannyelvihelyzetet,amelybenazegyiknyelvamásikrovásáraterjedel,savisszaszo-
rulónyelvnekegyrecsökkenneka funkciói,egyes társadalmi rétegekben ritkábban fordul
elő,nyelvvisszaszorulásihelyzetneknevezzük.(Lanstyák2002,133.p.)
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hogykiskorábananyukájaazért hozzá és a húgához is szokott németül beszélni,dea
„szokottazért”kifejezésmárnemugyanarraanyelvhasználatraésnyelvátadásrautal,
mintahogyanazakétidősebblányesetébentörtént.ezértislehetséges,amirőlagye-
rekekszámoltakbenekem,hogyakislányokinkábbmagyarulválaszolnakédesanyjuk-
nak,amikoraznémetülbeszélhozzájuk.ezarraengedkövetkeztetni,hogyamikora
szülőnemkövetkezetes,ésnemkövetelimegakívántnyelvenaválaszt,agyerekinkább
környezetedominánsnyelvétválasztja,amelyikazáltala isa legjobbanbeszéltnyelv.
CecíliaésDóraráadásulmárnemprofitáltabbólazötletbőlsem,hogyacsaládvégle-
gesennémetországbaköltözne,sígyazanyaőketnemtanítottakülönnémetülírniés
olvasni.anémetnyelvikészségeketCecíliaésDóraazalapiskolábansemfogjafejlesz-
teni,mivelazőévfolyamukbanmármegszűnikanémetnyelv-tanítás.Hafontosnaktart-
jákezeketakészségeket,önerőbőlkellmajdmegerősíteniükőket.

a gyerekek egymás közti kommunikációjáról azt tudtammeg, hogy a nagylányok
márkiskorukbanmegszokták,hogyegymássalnémetülisbeszélnek,viszontahúgaik-
kalvalótársalgáskornemhasználjákanémetet.CecíliaésDóra–külsőhatásnélkül
–nemszoktaksemegymásközött,semanővéreikkelnémetülbeszélni.számukra–
amintarrólföntebbmárszóvolt–azegymásköztikommunikációtermészetesnyelve
amagyar.erreutalazis,amitakisebbekmondtak,ti.haértikisanémetbeszédet,
inkábbmagyarulválaszolnak.Haazonbanátmennekanémetnagyszüleikhez,ottmeg-
változikanyelvihelyzet:ottakommunikációsnyelvkizárólaganémet.Többszörisemlí-
tettékagyerekek,hogynapontaátszoktakmennihozzájuk,éslegalábbfélóráttölte-
nekanagyszülőknél.anyelvmegtartásszempontjábólfontostényezőanémetnyelvvel
valókontaktusmennyisége,amelyanémetnagyszülőknekköszönhetőenmegerősö-
döttacsaládban.

akétidősebblánnyalkapcsolatbanrészbenigazolódtakbeafeltételezéseim.ahét-
köznapibeszéltnyelviregiszterttekintvenémetülisugyanolyanfolyékonyanésproblé-
manélkülfejezikkimagukat,mintmagyarul.eztazinterjúvégénfolytatottnagyjából
5–7percesnémetnyelvűbeszélgetéserősítettemeg.Bianka,CecíliaésDóraegyértel-
műenaztállították,hogymagyaruljobbantudnak,mivelaziskolábanésszinteminden-
holezthasználják,anémetcsakacsaládrakorlátozódik.amandaegyikmegjegyzésé-
ből arra következtetek, hogy ő nemszívesen ismeri be, hogy amagyarhoz képest a
németnyelv-tudása alacsonyabb szintű. a nyelvhez való viszonyulásukat tekintve
Biankanemtudválasztaniakettőközül,számáramindakettőegyformánfontos.a
kisebblányokamagyarnyelvhezkötődnekjobban,amandapedigaztállította,hogyő
inkábbanémetnyelvfeléhajlik.

Hipotéziseimakétfiatalabb lánnyalkapcsolatbanbeigazolódtak.mindkettenerő-
senmagyardominánstöbbnyelvűek:anyelvikompetenciaszempontjábólamagyara
legerősebbnyelvük.Cecíliaönmagátúgyértékelte,hogyolvasásbanjobb,mintszóbeli
megnyilatkozásokban.Dóramégcsakismerkedikanémetkönyvekkel,őanémetnyel-
vetanagyszüleivelbeszélgetvehasználjaalegtöbbet.anémetnyelvikészségeketille-
tőenaszövegértésükésapasszívnyelvtudásukafejlettebb.mindkettenaztállították,
hogymégnemtudnakolyanjólnémetülbeszélni,deanémetnyelvhezugyanolyanerő-
senkötődnek,mintamagyarhoz.

azanyanyelvrőlagyerekekúgygondolkoznak,mintamiazonosazanyanyelvével,
ezértanémetettartjákanyanyelvüknek.amagyarnyelvetpedigazapukájukhozkötve
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„apanyelvnek”nevezik.amagyar–németkétnyelvűségüketmindannyianpozitívdolog-
naktartják.Cecíliátólésamandátólmégaziselhangzott:büszkékarra,hogytudnak
németül.kétnyelvűségükelőnyeirőlkérdezveDóraaztválaszolta,hogyazosztálytársai
gyerekkéntmégnemtudnaknémetül.amandaanémetnyelvetmagasabbpresztízsű-
nekésatovábbtanulásatekintetébenfontosnyelvnektartja.Biankahasznosnaktartja
a több nyelv ismeretét, és a családban ismert négy nyelv (magyar, szlovák, német,
angol)mellettmégafranciairántisérdeklődik.aztismondta,hogyanémetanyanyelvi
kiejtésemiattafranciakiejtésiskönnyenmegyaszámára.anyukájátólkaptaalelke-
sedéstafranciairánt,mivelőiseztanyelvettanultaazalapiskolában.Tőlekérsegít-
séget,haelakadatanulásban,hozzáfordul,habizonytalanakiejtésben,mivelédes-
anyjamégmindigtudnéhányfranciakifejezést.megjegyezteaztis,hogyszámáramin-
dennyelvbenakiejtésalegfontosabb.azidegennyelvektanulásárólDóraaztmondta,
nekiazangolakedvencnyelve,mivelszerinte„széplágy”akiejtése.azangolnyelvű
zene hoztameg a kedvét a nyelvtanuláshoz. az iskolában azonbanmég nem tanul
angolul,csakharmadikoskorábanfogjaelkezdeni.amásikkétlányazangollalkapcso-
latbannemmondottsemmit,debeszélgetésünkkorábbi részéből tudom,hogyDóra
kivételévelmármindenkitanulangolulaz iskolában.különnyelvtanfolyamraegyikük
semjár.

aszlováknyelvrőlkérdezveamandaaztválaszolta,hogyazszámáracsakegytan-
tárgyaziskolában,semmitöbb.otthonnembeszélnekszlovákul,ámvasárnaponként
a gyülekezetben már igen, mivel az a kommunikáció és az istentisztelet nyelve.
ezenkívül akkor szoktamég a szlovák nyelvet használni, ha például az üzletben az
eladóvalezenanyelvenkellbeszélnie.agyerekekaszlovákkalalegtöbbetagyüleke-
zeti alkalmakon találkoznak. ezzel kapcsolatban jegyeztemeg Bianka, hogy szlovák
nyelvűnyárisporttáborbanvettekrésztanyáron,amigyakorlatilagháromnyelvűvolt,
mivelazangolésacsehnyelv is jelenvolta résztvevőkmiatt.egyiküksembeszélt
arról,hogyazidegennyelvekolyannagygondotokoztakvolna,csakDórajegyeztemeg,
hogyörült,hogyegyiknővérevelevoltacsoportban,mivelnekimégnemmegyolyan
jólaszlovák.Biankamárönkéntessegítőkéntvoltatáborban,sfeltehetőlegazangol,
szlovák és cseh nyelvűmunkatársaival elboldogult a kommunikációban,mivel nem
beszéltnyelviakadályokról,ésatáborhangulatátsemértékeltenegatívan.agyüleke-
zetbenagyerekekgyermek-istentiszteletre járnakvasárnaponként,aholszinténszlo-
váknyelvenfolyikabeszélgetésésabibliaitörténetmagyarázata.ezzelkapcsolatban
apukájukjegyeztemeg,hogyhosszabbideigtartottakisebbeknek,amígeztmegszok-
ták,mertkezdetbennagyontiltakoztakezellen.édesapjárareagálvaCecíliaaztmond-
ta,hogyőmégmindignemérti,mirőlvanszó,Dórapedigaztmondta,hogyőinkábba
testvérévelbeszélgetközben.Cecíliaelmondásaszerintnéhányantudnakagyermek-
istentiszteletenmagyarulvagynémetül,ezérthaalányoknemértenekvalamit,lefor-
dítjáknekikezekreanyelvekre.

aszlováknyelvvelkapcsolatosfeltételezésemalányokvéleményeialapjánbeigazo-
lódott.acsaládbanagyerekekpozitívpéldátlátnakaszlováknyelv-tanulássalkapcso-
latban,mivelédesapjukarraösztönziőket,hogy tanuljákmeg„rendesen”aszlovák
nyelvetis.annakellenére,hogynéhányéveegyszlováknyelvűgyülekezetetlátogatnak,
nemalakult ki a szlovák nyelvvel szorosabb kapcsolatuk. a két fiatalabb lánynál és
amandánálméghiányzikabelsőmotivációaszlováknyelv-tanuláshoz,egyedülBianka
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válaszaiból következtetek arra, hogy ő szükségesnek tartja a szlováknyelv-tudást is.
Továbbá Bianka volt az egyetlen, aki elképzelhetőnek tartotta azt, hogy az otthoni
beszélgetéseksoránaszlováknyelvetishasználnák.

anémetbeszédbelikészségeiktesztelésecéljábólazinterjúlegvégénmegpróbál-
tamalányokatrávenni,hogynémetülisbeszélgessünk.anyárikirándulásaikról,ill.a
németországi tapasztalataikról kérdeztem őket. a beszélgetésbe amanda és Bianka
kapcsolódottbe,akikakülföldiélményeikrőlmeséltek,CecíliaésDóraavégéncsak
párszóerejéigszóltközbe.akislányokattehátnemhallottamsokatnémetülbeszélni.
akétidősebblányrólelmondható,hogyahétköznapibeszéltnyelvrejellemzőfesztelen-
séget,lazításosjelenségeketnémetüliselsajátították(pl.ahatározatlannévelőtésa
haben segédigétisrövidítik).ebbőlkifolyólaggördülékenyenésfolyamatosanbeszél-
tek. az elhangzott beszélgetés alapján arra következtetek, hogy a két idősebb lány
anyanyelviszintenképesahétköznapihelyzetekbenkommunikálni.

a kiejtéssel kapcsolatban amanda megjegyezte, hogy mások értékelése szerint
mindanégyenakcentusnélkülbeszélneknémetül.azt iselmondta,hogyhanémet-
országbanvannak,azottaniaknakakiejtésükrőlnemtűnikfel,hogynemodavalósiak.
szerinteahelyesnémetkiejtéstmindannyianelsajátították,különbségeketvagy„fur-
csaságokat”anémetországibeszélőkinkábbaszókincsükbenfedezhetnekfel,mivel–
sajátbevallásaszerint–néha„másképpenfejezikkimagukat”.Biankaelismondott
egypéldátarra,hogyazanyanyelvinémetbeszélők,mittalálnakkülönösnekabeszé-
dükben: „[…] például van olyan hogy () beszélünk valakikkel ottan és akkor hogy ()
elkezdjüknémetülésvanegypármagyarszóbenneésakkornemértiteljesenhogy
mitakarunkmondani.”ebbőlazidézetbőllátható,hogyamagyarnyelvüketagyerekek
németországbansemtudják„kikapcsolni”,adominánsnyelvottismegjelenikbázis-
tartókódváltásformájában.kérdésemre,vajonotthoniselőfordul-e,hogyösszekeverik
anyelveket,Cecíliaaztválaszolta,hogyvelemárelőfordult,hogyanémetja helyetta
szlovákáno jutottazeszébe.máspéldátagyerekeknememlítettekakódváltássalés
akódkeverésselkapcsolatban.

amikoragyerekeketarrólkérdeztem,mitteszneknémetnyelv-tudásukfenntartásá-
értéserősítéséért,akisebbektőlkevesebbinformációtkaptam.annyitárultakel,hogy
németülanagyszüleiknélbeszélgetnek.Továbbámegtudtam,hogyCecíliamárnéme-
tül isszokottolvasni,valamintazt,hogymindkétkislány jártmárnémetországbana
nagyszülőknél. a négy gyerek közül amandát foglalkoztatja leginkább a németnyelv-
tudásának a fejlesztése. sokszor nem is kérdésre válaszolva jegyezte meg, hogy a
nyelvmegtartásérdekébenhogyanfoglalkozikanémettel.példakéntazthoztafel,hogy
az interneten német videókat szokott nézni, valamint német popzenét is hallgat.
ráadásulazotthonikommunikációsoránigyekszikösztönözniatöbbieketisanémet
gyakoribbhasználatára.Valójábanegygyakorlatiasszemponthajtjaőtanyelvtudáscsi-
szolásában:atovábbtanuláshozfelsőszintűnémetnyelv-tudásravanszüksége,sezért
ha ezen a nyelven akar külföldön tanulni, szükséges a gyengébb nyelvi készségeit
(nyelvtan, írás) is fejlesztenie. amanda tehát azért foglalkozik már többet a német
nyelvvel,mertfelismerte,hogyezszámárahasznosnyelv,ésmégsokravihetivele.a
fiatalabbaknemtűntekolyanmotiváltnakanémetnyelvtanulására,mintamanda,ez
azonbanmégmegváltozhat, ha ők is felfedezik a nyelvtudás értékét. a beszélgetés
folyamánfontosdologderültkia legidősebblánynyelvtudásárólésnyelvtanulásáról.
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egyrésztaz,hogyhanemtudegyszót,vagynemjuteszébe,akkorakörülírásstratégi-
ájávalpróbáljamegértetnimagát.másrésztaz,hogyamandaérzékeli,azőszókincse
mégnemolyankifejlett,viszontnémetnyelvűközegbenmegragadjaazalkalmat,hogy
fejlessze.Végülaztismegtudtam,hogymierreamódszere:haegyismeretlenkifeje-
zéssel találkozik,a jelentésétakontextusbólpróbáljamegkikövetkeztetni,majdő is
elkezdihasználni,hamártöbbszörtalálkozottvele.azelsőinterjúsoránazolvasással
kapcsolatbanisemlítettemáreztatechnikát,ti.olvasásközbenaszövegkörnyezetből
próbáljakikövetkeztetniazismeretlenkifejezésekértelmét.

5.összegzés

Dolgozatomcéljaegydél-szlovákiaifalubanélőtöbbnyelvűcsaládnyelvhasználatiszo-
kásainak,valamintnyelviideológiáinakvizsgálatavolt.azanya,azapaésagyerekek
nyelviönéletrajzanemcsakanyelvismeretükjellemzését,hanemnyelviszokásaikat,az
egyesnyelvekhezvalóhozzáállásukatésszubjektívvéleményüketistartalmazza,ame-
lyekethárominterjúkeretébenvizsgáltam.akutatáspszicho-ésszociolingvisztikaijel-
legű.

azanyárólszólófejezetbenkláránakanyelvmegtartásraésanyelvelsajátításrairá-
nyulóerőfeszítéseitmutattambe,valamintazt,hogyazáltalaismertnyelveketmilyen
társadalmiszínterekenhasználja.anyelvikészségeireésnyelvtudásáraazönértékelé-
sealapjánkövetkeztettem.magyarnyelv-ismeretétacsaknemkétórásbeszélgetésés
azátírtszövegnyelvielemzésealapjántártamfel.

azapaesetébenazönmegítélésalapjánmutattambemiklósnyelvtudásátésnyelvi
készségeitazáltalaismertnyelveken,továbbáanyelvtanulásitapasztalataitisbőveb-
benrészleteztem.ezenkívülakétnyelvűséggel,azidegennyelv-tanulássalésamagyar
nyelv magyarországi és szlovákiai változataival kapcsolatos véleményének is helyet
adtamebbenarészben.

agyerekeknémetnyelvikompetenciáinakfelméréseegyrövidnémetnyelvűbeszél-
getésformájábanvalósultmeg.azönmegítélésükésanémetnyelvűtársalgásalapján
vontamlekövetkeztetéseketanémetnyelv-ismeretükrenézve.ezenkívülarólukszóló
fejezetbenarrólisírtam,hogyanértelmezikagyerekekazanyanyelvésakétnyelvűség
fogalmát,ill.őkmagukmibenlátjákakétnyelvűségükelőnyeit,fontosnaktartják-eaz
idegennyelvektanulását.Továbbáaztisrészleteztem,mittesznekannakérdekében,
hogymegtartsákvagyerősítsékanémetnyelvikompetenciáikat.
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mellékletek

1.melléklet.azátírásjelölésénekmagyarázata10

állóbetűk: magyarnyelvűszövegrész
dőltbetűk:szlováknyelvűszövegrész
kiskapiTáLis:más(nemszlovák)nyelvűszövegrész
<!> úgymondta,ahogyanazátiratbanolvasható
<=mmm> anehezenérthetőszóteljesalakja
<�mmm�> azidegenkifejezésmagyarmegfelelője
<÷mmm> azidegenkifejezésfonetikuskiejtése
[mmm]megjegyzés(pl.[köhög],[ásít],[nevetés])
/-mmm-/ párhuzamosszövegrészekmegjelölése
()nagyonrövidnémaszünet
(.) rövidnémaszünet
(..) közepesenhosszúnémaszünet
(…) hosszúnémaszünet
ö rövidhabozás
ööközepesenhosszúhabozás
ööö hosszúhabozás
Hmmhümmögés(pl.bizonytalanságot,meglepődéstfejezhetki)
mHmahelyesléskifejezése
m-m atagadáskifejezése
mm:mmm:mm aszótagolvaejtése
mm;mmm szónálkisebbegységújraindítása
olvasááás,olvasss hangzónyújtás
+/.félbeszakításvagyközbevágás
+//. önközbevágás
+… félbehagyás
Xegyszónaktekinthetőérthetetlenszövegrész
XX,XXX többszóbólállóérthetetlenszövegrész
[…] aszövegbőlkihagyottrészlet

2.melléklet.az1.interjúszövege—2017.07.11.(részletek)

Megjegyzések:
T: terepmunkás
A: Klára (az anya)
B: Amanda (a legidősebb lány)

10 azátírástalejegyzésiútmutató2010.szept.25-iváltozataalapjánkészítettemel.
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T:igen(..)hogymilyennyelvekethasznál(.)vagymilyennyelvekentud(.)beszélni?
a:énőő(.)hánémetországbúvagyokésakkornémet()németettudokööéna

iskolábatanútamangolul(.)franciátcsakegykicsit(.)azémerszomszédországunk(.)
ésamikorénidejöttemakkormagyarultanultam()ésminkhasználunk()miiaddig
használtunkagyerekekkel ()aanémetnyelvmígnem iskolábakerültek (.)aztánaz
iskolábúmivelottcsakmagyarulbeszéltek(.)ésahá() leckemegminden(.)kellett
magyarulmagyarázni(.)akkormárcsakmagyarul(.)nagyjából(.)ésazolyandologvolt
hogyminthaa(.)rendesenkellett()kellőkötemlíteni()hogyazérnémetülbeszélünk(.)
meraz;az;azéraosztálytársok()atananyaghogy()merhavalakimagyarultanulmeg
matekozni()magyaruliskellmagyaráznia()

T:mHm igen
a:…a lépéseket (.)ésésazéraz így ()el;elmaradtnémetül (.)Úgyhogyaztánaa

mikorkésőbbamálinakvisszajöttazhogy()noazértudoknémetülakkorbeszélekis
T:Tehátakkorönökotthon(.)egybizonyoskorigcsaknémetülbeszéltekagyerekekkel
a:agyerekekkeligenmHm
T:ésakkormostmárcsakmagyarul?
a:mostmárma+//.mHm
T:önismagyarulbeszélagyerekekkel?
a:igen
[…]
a:énidejöttemöjanuárba(.)kétezerben(.)ésöaférjemetismertem(.)május(.)

végefelé()május()ban(..)és(.)addigmárelegettudtammagyarul(..)merőnemtud
németül(.)

T:mHm
a:…őőcsakannyittudamimost(.)egyesszavakattud()amivelünkígytanult()hozzá
T:igen?
a:mHm
T:ó(.)azthittemhogy+//.(.)akkorönökmagyarulbeszélgetnekegymással?
a:igen(.)csak
T:aha()értem()ésazönszülei()ugyecsak(.)németek+/.
a:igen
T:…németországból?()ésaférjeaa()szüleivelhogyanbeszél()milyennyelven?
a:aenyimével?németül(.)a;azokatazegyesszavakatamittud(.)vagymitolmá-

csol+//.
T:akkorolyankeveset
a:kevesetcsakigen
T:értem
a:Hmm Deaénszüleim()viszontcsaknémetülbeszélnekagyerekekkel
T:aha[meglepődve]!ésagyerekekértika(.)nagyszülőket?
a:igen(.)érteniértik(.)csakőő(..)nahogyanmondjam(.)őkis(.)szavakatkér-

deznek(.)Hogymer(.)haavannakanémetnyelvbensokkülönbségaelő+//.avvala
kicsielőszavakkal

T:prefixek<=elöljárószó>()igenigen
a:igen(.)ésakkorhogyanlehet(.)aztaztmindigmuszájmagyaráznimertmagya-

rúba<=magyarban>vannakakkortisztamás(.)őszavak
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T:igen
a:pedignálunk+//.(.)hamostmondomegypéldául(.)mondjuk(…)[kanálcsörgés]

őamostnemjuteszembeX(.)majdeszembejut
T:persze()persze
a:ésaztánvankülönbség(.)jelen:tő:ség+//.őkülönbségvanvagyosztán(.)mit

jelent(.)ésőkrosszulértenek()mertőkaalapszóttudnak()deavvalaVer-un -um-an-
aus- <=el-,körül-,rá-,ból->ésmégminden+/.

T:igen()igen()igen
a:…akkortisztamásképpleszésnekik(.)aztánnéznekHeH mitmondoknekik
T:igen()igenigen(.)mertváltozikajelentéseaszónak
a:igen()igenHmm
T:aha()éső()beszélneegykicsitméga()acsaládjáról ()hogyönhonnan jött

németországból+/.
a:őő
T:…hollaktak(.)holéltek?
a:ő (.)Hannoverkörnyékrűl (.)Hannoverésmünsterközött lakunk (..)énnekem

kettőbátyáimvannak(.)őkkábétízévvelidősebbminténkHm Hát()úgyhogyhuszon-
négyévesenénidejöttem()+/.

T:önhuszonnégyévesenkerültide?
a:…mHm mostmostúgyhogytizenhétévemárhogyittvagyok(.)éső(..)hámost

mitmondjakmég[nevet]?(..)aszüleimmárittvannakegypáréve(.)úgyhogyőkide
építkeztekaházat(.)úgyöthatéve(..)éscsakidejötteklátogatni(.)ésmostmáregé-
szenittvannak(.)merszükségvannekiksegítségre()ápolásra(.)ésazérbefejezték
a()németországiéletét

T:mHm
a:itt()ideköltöztek(.)ittlaknakegészen(..)
T:igenigen(.)ésottHannoverkörnyékén(.)aholönökéltek(.)ottmilyennyelveket

használtak?Csaknémetet?
a:Csaknémetül(.)hátháá(.)csaknémetüligen
T:Beszéltekönökvalamilyendialektust?
a: nem (.) az aa környék az egyetlen németországban ahol még legtisztábban

beszélünknémetül()ottnincsenDiaLekT <=nyelvjárás>(.)így(..)ottvanazaúgymond
apLaTTDeuTsCH <÷platdojcs ’alnémet’>amiaza (.) a (..) nemókori (.) dea régialap
német+//.Xnémetnyelvvagyhogyanmondjam(.)pLaTTDeuTsCH (.)eznemdialektus(.)
ezezegyréginyelvamimaradt(.)amiket+//.()hogyhapéldáulolvasunkamitamartin
Lutherleírt(.)előszörőottisvannakilyenhasonlókhasonlószavakbenne,deaznem
DiaLekT (.)amikorminkbeszélünk rendesen (.)akkornem lehethallanihogyhonnan
vagyunk

T:aha()nincsakcentusukmHm TehátaztaHoCHDeuTsCH-ot<÷hochdojcs’felnémet’>
beszélik?

a:igenmHm
T:értem
a:Deamikoraháá[nevet]azilyendolog(..)amikor()Dél-németországbúlszármazó

emberek(.)amikorőkbeszélnekHoCHDeuTsCH (.)akkornekemmégmindiglehethallani
hogyhonnanjönnek

52 Bevilagua Beáta
Fó
ru
m
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
3,
s
om

or
ja



T:aha
a:Viszonthaőkbeszélnekadialektusok(.)akkorsemmitnemértem

***

a:sőt(.)gyerekkorombanéntisztabénavoltamanyelvekben(.)mertaangol(.)franciául
mindigféltemanyelvektőlő(.)Úgyhogymainapigénfélekanyelvektől(.)egyszerűen
nembírokőketmegtanulni(.)és[nevetve]énanyelvekmiattbuktamisiskolában()úgy-
hogyazaz() amikorénidejöttem(.)ezvoltalegnagyobb(.)amivissza()tartott()hogy+/.

T:igen()volt+/.?
a:…inkábbnemenjekmásországba(…)anti;antitalent(.)
T:antitalent?[csodálkozva]
a:nyelvi(.)nyelviantitalent()igenmHm
T:komolyan?pedignemmondanám(.)nagyonszépenbeszélmagyarul(.)komolyan
a:ésazacsoda(.)meraztmondjákhogyakikönemtudnakmegtanulniezeketa

germánnyelveket()hogyőnekika()amagyarúvagyazésztmegafinn(.)hogyőkottan
hallanakvalamit(.)úgyhogyjobbantudnakezeketanyelveketmegtanulni(..)

T:mHm
a:ésnálamezeztisztabevált(.)énnemtanultamrendesenígymostmintnyelvis-

kolában(..)
T:Tehátönamagyartnemnyelviskolábantanulta?
a:nem
T:Hogyantanultmegmagyarul?
a:Haha[nevet]ezúgyvolthogy()énidejöttemjanuárhetedikénnyolcadikánnem

tudomkábé
T:kétezer?
a:igen(.)kétezerben(.)ésjanuárhuszonötödikénjöttekaelsőgyerekekésnekem

ígyházi(.)háztartástkellett+/.
T:vezetni?
a:…nekemcsinálni igenamunkátcsinálniésaddigannyi volthogyanóri (.)a

Zsuzsánakatáborból(.)anóriottvan?
T:igen
a:őtanítottengemtíz(.)mindennaptízszavat(.)Úgyhogyvoltnekünkkábéilyen

(.)százszavakamitfejbőltanultam(.)aztánjöttekagyerekekésmindentisztaújvolt
éskezdődöttazagyerekotthoniéletamimindenkinekújvolt(.)

T:igen
a:ésaztánnemvoltmáidő()továbbtanulni(.)ésaztamit(.)aztánkellettnekem

dógozni () és egybe avval élni hogy hülyeséget beszélek hülyeséget értem (.) és így
tanultamanyelvet(.)ittJókán(.)ugyi()szlovákián+/.

T:igenigen
a:…magyarul(.)ésamikoraztánegyszernyáronmentünkmagyarországrakirándul-

ni(.)ésottantisztacsodálkoztamhogyöö()merhaittmegyünkodaazvanírvahogy
potraviny (.)kaderníctvoo (.)

T:igen
a:kozmetikaa (.)políciaa megminden()ésőősőtaemberekaztmondjákhogy

adjaodaakombinačky ()megmárkészamonterka megez(.)
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T:igen
a:ésaztánodajöttemésolvastammindeztoda volt szépen írvahogy rendőrség

megfodrászatiboltmegilyesmi(.)ésakkor(.)mégmondtamhogyfíha(.) ittenazér
egypárhónapalattmegtanultamvolnamagyarul(.)hamindenodavanírva(..)ottvan
valamilyen+/.

T:Légy
a:…repülőállat
T:Légy(.)
a:odavoltírvamindenéstisztacsodálkoztamhogy(.)milyenegyszerűvilágamikor

(.)amikorugyanazanyelvetbeszélünkamitírunkis(.)

***

T:szlovákulhogytanultmeg?()aztisitttanulta?
a:nemtanultammegrendesen()ígyseúgy()sehogyanminkszlovákgyülekezetbe

járunk(.)deottmeg(.)valahogyannincsen(.)nincsnekemaalapokésőhülyeséget
értekés(.)beszélnicsakdadogulnitudok(.)csakegyesszavak(.)egyrendesmondat
nemistudom(.)éshaaztmondomatelefonbavagyvalamit()akkoraztmondomhogy
nerozumiem akkorazokmindigfölmérgednekmer()merha(.)szlovákulmondomés
akkoraztmondjaödedenemértemhogymost(.)mérmondjaazthogynerozumiem
()ésaakiejtésmegminden(.)énazthallomhogyszlovákulbeszélakkoraz(.)mintha
énhülyeakarombelőlecsinálni(.)

T:aha(.)elhiszemhogy+//.
a:Úgyhogydadogulok (.)nemtanultammeg (.)mégkevesebbmert itta faluban

nemkell(.)ésamikormégnemisvoltunkgyülekezetbenakkor(.)mindigígy(.)hakel-
lettvalamitelintézninekemakkorúgyvoltcsakhogy(.)hátmutattamhogyénnémet
vagyokhogynem-etalálnakvalakitahivatalbanakinémetültudott(.)hogymernem
akartam őköt föl+//. há jó ilyen helyen szerdahely galánta (.) ottanmagyarul soha
sincsgondde()pozsonybanezmár()márnemszeretika()amagyarnyelvetésakkor
(.)inkábbbecsukódnakaajtókhogyhamagyarulkezdek(..)

T:igen(.)Tehátakkor()éltmegilyenhelyzeteketamikoramagyarvisszatartotta(.)
anyelvhasználat(.)

a:igenigen(.)merittafalubanmindenkimagyarulbeszélvelem(.)akikmeg()akik
megnem(.)ittmindenkiérti(.)Vannakegypárszlovákok(.)ésőkis()őknemolyan
hogymindíg()erőszakosancsakszlovákulmuszáj(..)

T:mHm Tehátazitteniekértikamagyartis
a:mHm
T:ésaszlovákotazt()holhasználjamégön?
a:mondomagyülekezetben()Hogyhaa()mondokmosténismegyekahivatalokba

intézkednidolgokot (.)haottkell (.)nagyonsokszormostaszüleimmelorvoshokell
menniőmagyarbélenvagyunkegyorvosnőnélakinemisbeszélmagyarul(.)egyáltalán
nem(.)aho+//.a;amittudokamikellazt()azténígydadogulom()viszemaszótárt
vagyelőkészítemvagyaamáliavagyaférjemírnaknekemfelszlovákulamikellmon-
dani(..)

T:Tehátakkoröneztmár(.)/-eltudjaintézni-/
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a:/-eddigmégsohanemintéztemsömmit(.)hanemmindigazt()megtudtamcsi-
nálni()amitakartam

T:igenigen
a:Úgyhogy(..)haszüleimnekazépítkezésiengedélyeegyedülcsináltam(.)öhogy-

haamitittkellettazténismegcsin+//.nemilyen(.)nemnagygond(.)csaktöbbidő
kell

T:ésfölkészülrá(.)gondolom(.)nyelvileg
a:mHm (.)alegrosszabbtelefonálni(.)ugyimerakkornemlehetmutogatnimegmin-

den (.) és akkor kell () nagyon sokszor () és akkor mindig azt mondom () hogy én
németországbólvagyok(.)kevesetcsakbeszélekszlovákul(.)aztán()aztánegyleve-
gőtvesznekanővérkékvagyakikottvannakésakkoraztmondjaáávagyadoktor+//.
adoktornőbeszélnémetülakkortovábbadommindjárt(.)osztánilyen(..)Vagyéppen
hogyangolvanvalaki(.)vagyazt()vagyadnakemailcímet(.)hogyírjammerakkorők
tudnak szépen fordítani a kérésemet és akkor visszaválaszolnak szlovákul (.) és én
megintbedoboma() prekladačba (.)Így[nevetve]

T:HmH Így(.)ésolvasvalamitszlovákul?
a:nem(.)Háthá()kimond+//.()énekekmegigék()mintagyülekezetben(.)De

hogyhaénolvasnámszépendenekemnincsarra idő (.)németülszlovákulaBibliát
akkormártudnámszlovákul(.)Csakaz(.)arranincsnekemidő(.)Valahogynem(.)
annyiranemérdekelazanyelv(.)tudás(.)nemtudokidőtrácsinálni(.)

T:mHm igen(.)
a:azmindig (.)hogyhaegyhétigsegítema táborbangyülekezetbenvagyvalami

akkornagyonsokatfejlődtöm(.)deígyígynem(.)egyesszavakathakérdezemakkor
megtudomjegyeznivagynem(.)

T:és+//.?
a:Hahamuszájlennehamindigjelenlenne()haszlovákul()haagyerekekkelcsak

lehetneszlovákulbeszélniakkorazmásvolna(.)

***

T:mHm olyankevés()Úgygondoltamhogy()amikormegszülettekagyerekekakkorúgy
elhatároztákhogyazapuka()aférjecsakmagyarulbeszél()ésmagamegcsaknéme-
tül beszél a gyerekekhez?mondta () hogy amíg nem jártak iskolába akkor ön csak
németülbeszéltagyerekekkel

a:igen()aztánvoltegyolyanidőszak()eztmárnemakartam()nemakartamvala-
miiikülönlegeslenniafaluban()ésakkormondtamagyerekeknekhogyazértutcán
csakmagyarulbeszélünk()márnembeszélünknémetül()márnemakaromaztmindig
hallani()hogyXamásikköszöntguTen Tag <÷gútentág’jónapot’>[ironikusan]aznem
()nemköllöttmár()nemakartamittenkiállnia()a()hogyanmondjam(.)

B:kitűnniasorból
a:igen
T:aha
a:nekünkvanittcsoki[azasztalramutat]
B:[nyögés]
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a: ö [köszörüli a torkát] akkor ö aztán kezdődött egy időszak amikor rendesen
kihasználtamhogy()nemakartamhogyatöbbiekértsék()vagynemakartamdurván
gyerekekkel beszélni Lidlben vagy valahol () akkor egészen kedvesenkiejtettemegy
olyancsúnyabeszéd()hogymostfogadjanakszót()ésésnem()atöbbieknemfigyel-
tek oda () én csak németülmondtamnormális hanggal () de a gyerekek () azonnal
muszájvoltnekikszótfogadni()Úgyhogyaztkihasználtammint()mint()öhogynem
értikatöbbiek

[…]
a:peersze()amandaazmás()amiténnemakartamhogykiállokaközönségből()

anormálisból()azt()hápéldáulakultúrházban()hátazelső()első()nemtudomén
() anyáknapi ilyen () alkalmak meg minden () akkor elhangzott az is hogy németül
köszöntöttek()Úgyhogyoficiálisanelölaszínpadról()

T:önt?
a:igen()ésaz()aza()nekemabszolútnemköll()énénnemakartamkiállniaa
B:kitűnni
a:kitűnni()igen()Háésagyerekeknekmegpedig()azértőkőkmásképpkezelik

()őnekikazjóazapillanatamikorpicit()különbözőatöbbiektől
T:ahaaha(.)és+//.?
a:Deszerintemazazszemély;sze:mé:lyem:től
B:személyiség
a:személyiség()/-személyiségemtűlfügg-/()
B:/-személyiségemtől-/
a:ésők()inkábbmégakarnakki+//.nakülönböztetni()külön+//.()hogyanmond-

jamazt()na()
B:különbözni
a:különbözni
B:kitűnni
a:ezaz()avégzések()énnemtudomrendesen

***

T:nekedtöbbenergiahogyha+//.tehátmia többenergiahogyhamagyarulolvasol
vagynémetül?Tehátmia fárasztóbb?[B-tőlkérdezi]

B:német
a:németHmm
T:németülfárasztóbb?
B:Háta magyartmármegszoktam()/-Teháthogya tankönyvekbenisúgyolvasom

tehátperszehogymásmegszoktam-/
T:/-persze()persze()igenigenigen-/
a:Hádemostazérttankönyvekszlovákulisvannak
B:Hádeaztnemolvasom
a:Hádeperszehogyolvasod()tetetan;tanulsztőle
B:[nevet]nem
a:Hánemhogyan?()Teittmaradsz[akutyánakmondja](..)no?[B-nek]
B:Hámihászlováktankönyv()hászlovákvancsak()aztmeg+/.
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a:rendszeresennegyedikosztálytól()a geografia/-aa()azösszestantárgyakaz
szlováknyelvenvannakcsak-/

B:/-Jajhátazmáás()azcsaka munkafüzetvolt()deazta tanármindigfordítot-
ta+/.-/

a:mindig+/.
B:Viszont()nededeezttényleg()vagyhaizééhaszlovákratanulokmindig()akkor

azrendeserőfeszítés()Teháthogyesek<!>elolvasom()aztánértelmezemhogymi
van ()aztánmindenszavatkikeresekkülöna  fordítóvalhogymit is jelentmertnem
értemamittanulok+/.

a:igen()hogyazösszefüggés
B:...ésénnemszeretekúgytanulnihogycsakúgytanuljambea szövegetdenem

isértemhogymirőlvanszó+/.
a:nemislehet
B:...szóvalénérteniakarom(.)ésahhoz()kéneismernia szavakatis()Tehátaz

azzrendeshosszúidő()szlovákratanulni()aza legnehezebb
a:Úgyhogyegybea nyelvaa()hogyanmondjam()a nyelvismeretavvala ()tanköny-

vekkelegyüttjön
B:mHm Jódemostmárgimibennincsenekigazánszlováktankönyvek
a:Hádeképzeldel()apuamikorőközépiskolábajárt()legelőszörkapotttanköny-

vetaholszlovákulvanírva()addigcsakmagyartankönyvekvoltak()ésénemlékszem
mégamikorötödikbenvoltunka Bernice()öönahamikorazosztálya szülőkkel

B:szülőiértekezlet
a:szülőiértekezleten()akkorőknagyonfölvoltakháborodvahogya öö[afölhábo-

rodottszülőkhanghordozásátutánozza]hogya geográfiahogyazz ()miértvancsak
szlovákul()senkinemértiésakkorénsetudommagyaráznia gyerekemnekmegmin-
den(..)ezvan()

T:Tényleg()mosthogyemlítiezta szülőértekezletetugyeön()anyukakéntmegyö
és a  szülőértekezleten ön ö tehát ön az hogy éli meg () a  szülőértekezletet? ugye
magyarulvanmindenvagyszlovákul?

a:Hátaznemproblémahogymagyarulvanminden()aznemgond
T:a magyarralnincsgond?
a:nem()a jegyzetemismagyarul
T:Jegyzetelis?()aha()óakkorönmárténylegnagyonszuperul()belejött
a:aza mindennapiéletem()azaz()azmegy(.)Vannak()mégmindigvannaksza-

vak()Tegnapisa()apuvalamitmondottamitnemértettem()ilyenszavakathasznál
néha()sohamégnemmondta()én()hogyén()szelektívásanhallgattam()énnem
tudom()mégnemhallottam()Valamienszótmondottamitnemértettem()nemvoltál
teitt?Vasárnapreggel[B-tőlkérdezi](.)[sóhajt]

T:Hogya férjeolyanszóthasználtamit+/.?
a:addigsohanemhallottamtőle
T:ahaaha()ezvalamilyentipikusszlovákiaimagyar()szó?
a:nem()aztértettemvolna()ezvalami()tipikus()igazimagyarszóvolt
B:Budapesti
a:Háhazajöttazamandaelsővagymásodikosztálybólhogyhozzonegy+//.miaz

a HanDVoLL <÷handfoll‘maréknyi‘>magyarul?[B-tőlkérdezi]
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B:mi?
a:HanDVoLL
B:egymaroknyi()tenyérnyi
a:egymaroknyivalóvattával()énnéztem()hámitírtezbeabbaazüzenőbe?mi

aza marokni<!>?[nevet]
B:maroknyi
a:Fölkelletthívnia tanítónénit()hogymagyarázzaelmiaza maroknyi[nevet]Há

nem()nemvoltmit()Jónézhettemvolna szótárbanis()de()nemnéztem

***

a:/-mHm ()példáulvoltazazidő()amikormégnemtudtamjó+//.nahogymégkeve-
sebbszlovákultudtam()éshamentünkfölkorházba()pozsonyba()háperszehogy
csaknémetül()mindigmutattamhogy()éncsaknémetültudom()Deemostmá()nem
mondomsömmit()márszlovákul+/.

B:mostmármegmondja+/.
a:…már()úgyhogyfuránnéznek+/.
B:…minthogyhibákkalperszede+/.
a:…ésmindigalákell írnomhogyaszülőmindenértette ()Dehánemértettem

sokataztán
B:azmindigígyvan
a:Háát a nagyját azmostmár nem () semmutattunk azt hogy német vagyok ()

hanemígymegpróbálomdadogúni<!>()Vagyrákérdezihogymiértígybeszélek()vagy
nemkérdezenkrá()dee

T:mHm
a:no(.)próbálunkilleszkedni
T:mHm ()éshallottamhogysokszlovákszóthasználamikormagyarulbeszélgetnek()

a férjeisgondolomhasználjaezeketa szlovákiaimaagyarszavakat()minta párki +/.?
a:nem()azrendesjókaiasanbeszélünk()[nevet]
T:Jókaiasan()aha()értem(.)Tehátilyethogytyepláki()+/.
a:Hmm
T:...az(.)ismerős?
B:azismert
T:igen
a:Háde()igen()a tyeplákialatteltudomképzelnivalamit()dea mele:gí:tő()az

nekemnemmondsemmit
T:aha()dea tyeplákiazigen+/.
a:aha
T:...azthasználja
a:Delehetishogyolyatmondokhogyjoggingnadrág<÷dzsogingnadrág>
B:[nevet]mondjukazmégjobbanishangzik
a:éé()igende(.)a szomszédasszonyomnemtudnasemmitkezdenivelem()miket

beszélek
T:aha()igen()azaismert()hogytyepláki()horcsicamega hasonló+/.
a:aha()igen()Horcsicaa()igenmega botaszki
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B:a kecsup()ezzelvolt+/.
a:kecsup()/-azmindigfölmérgedt-/
B:/-...igenigen()Juuj()-/mertanyamindig()anyaaztakarta+/.
a:eredetiszó+/.
B:keTCHup <÷kecsap>
a:...angolul
B:igenhogykeTCHup
a:keTCHup ()keT:CHup
B:ésminkittmegtanultuka faluban()hogyazkecsup
a:ésaztmondjahogykecsup
T:[nevetve]igen()azolyanmagyaros
a:neem()hászlovákosan
T:szlovákosan
a:DeazeretediazkeTCHup ()ésakkormiaztrendesenkiejtünk()Deanyaottúvan

írvanemá()ésakkor(.)
B:nekemjobbantetszikmára keTCHup
a:Háigen()merta angolul()a angolokaótánakkiejtik()ezazegész
T:keTCHup (.)éshasználnakmégmásilyenszavakatis?ilyenszlovákiait()tehátaz

obcsianszkitazthallottam
B:aztmostmárátkeresztőltem()azmostmárocsmányszki
a:ocsmányszki()aztnemistecsináltad()hanema()osztálytársak
B:obba<=abba>énisbeletartozok
a:Hát()mosthogyanmondjamazt()
B:Biztosvannak
a:Biztos(.)Zámkovať ()nemistudnám()hogyankellaztmagyarulmondani
B:Bazén
a:Bazén
B:Xmiaz?(.)medence
a:mertasógorasszonyomaz()Bazénbamegyünk()He?Hova?mibe?()nemtudná

()esztergomi()úgyhogynemnemtudjamiaz
T:Jaj()/-tehátvannakmagyarországirokonaik-/
a:/-kevésfantáziaX-/(.)igen
B:apufelől
a:Há()őkseértenekminket
T:aha()Vannakittnyelvi()kavalkádok
a:Háigen[nevet]
B:nagyon
a:mertőolyanfinomanértiaztot()mindenkiígy()bámuljaőköt()lecsuroga nyál()

merthámienbeszédezeza magyarulbeszél()Hámindegy()egyszerűennemértünk
B:azannyiratúlzott()nekemrendesen+/.
a:olyantúlzott()olyanolyan+/.
B:...ahh()rosszhallgatniazta magyarországimagyart
a:...olyanXolyannyálasan
B:igen()nagyon
T:igen?
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B:ésaztántévébenishogyhamamánálvagyunk()ésilyenmagyarmesék()Hátez
nagyonjóvolt![abeszédmódotutánozza]()ésmondom()ahhahh!

a:nekemaztánmárfeláll()a finomszőra háton()ésuhaa[megborzong]
B:aaanem()azazrossz()Deszerintemevvelazösszesjókaiígyvan[nevetve]()

nemnemcsakmi
T:aha()teháta magyarországikiejtés(.)/-azmás-/
a:/-Vagymegyünkpompáravagyilyesmi-/+/.
B:igen!
a:...vagypáhóba<!>
B:énseértem
a:ugye()ezezilyendolgokazz()Hátmagyarázdela magyarnakhogy()megyünk

esztékára
B:[nevet]
a:azttesetudodmiaz
B:Demost
a:azttesetudodmiaz
B:nemnemtudom()demost(.)óój()aztánelkezdnekedfordítvaisérvényes()

teháthogya magyarmondvalamit()ésnemlehettudnimirőlvanszó
a:igen()igen()ígyisvan
T:mHm mHm értem
a:Vagyvanaza közmondás()nemnemközmondás()Hámiazaza?[B-tőlkérdezi]
B:slag<÷slag>()mégegyilyenszó
a:slag()Vanazthoogy(.)a magyarokaztmondjákhogyazegyikkutyaa másikeb
T:mHm
a:ésakkor()itta tanárom[nevet]azmindigaszondja()azegyikkutyaa másikpes
T:[nevet]
a:aakor()aazolyan()hogyelőszörrákelljönnihogymost()originálba()mia köz-

mondásmost?[nevetve]
T:aha()igenigen()azilyenközmondások()isvolthogyokoztakproblémát?
a:Háönemönem()i;i;ilyenhamisítás()ilyen()ilyenfélrecsúszott+/.
B:Demondjukazvicces()mertpölöközmondásokbólisszoktunkcsinálni()hogy

nagyi mond valamit hogy az ilyen közmondás () és akkor úú () valami ilyesmi van
magyarulis()depölöpontazfordítvais()HogyhaBerniceésénígy()izélünkhogyhú
mostmittanultsuliban()ilyenújközmondást+/.

a:igen
B:akkoranyumondjahogyvanilyenváltozatnémetbeis()szóvaltisztaérdekes
a:éstisztamásképp()tisztamásállatokathasználunkehheza()aközmondáshoz
B:na()aznagyonérdekes
T:igen
a:nah()hátigen()ígynyelvilegazértsokatjátszunka szavakkal
T:aha()azérdekeslehet()hogyösszehasonlítjáka németetésa magyart
a:öö
T:Tehátilyenközmondás()ezeketa redew+/.<÷rédevendung‘közmondás‘>?
a:nem()tehátmimásképphallunkamithallunkezezöööhogyanmondjam()a

(..)a hallottszóbólööjobbantudunkfantáziázni()mertmer(.)mindigkettőértelem-
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benhall+//.legalábbén()énmindigkétértelembenhalloma dolgokat()azz[atorkát
köszörüli]

T:ezmitjelent?
a:Hogyanmagyarázzam?(..)
B:német
a:példáulnémetülnagyonsokszorkeresem()öszavakatahol()ahol()a alapszó

()isvanbenne()példáulapámékkelbeszélem()aholazalapszóisvanbenne()deha
csakegykicsitelváltozoma szó()akkormajdnema ellentét()értelemvan

B:aháá()igen
T:másjelentésevan
a:ésaz()úgyhogyezolyanrosszszokás()mertnéhaúgyvanhogysömmitamit

mond()semmitnemtudokkomolyanvenni()Úgyhogyígymegfordítvavannekia szó
a szájában()hogymásképpminthaő(.)énnemtudomnah()ésazmagyarulismegy
()hogyilyen(.)

T:Tehátezekrea különbségekregondol+/.?
a:Hmm
T:Hogyvannagyonhasonlóhangalakjaa szónak()minthogyveszmeghogytesz+/.
a:példá;példáulazthogyvanaza szó()öazazújsághogyHarangszó()
T:mHm
a:ésénmindigarraaztmondomhogyharagszó
T:minthogyharagszol
a:igen
T:aha()teharagszol
a: Harag;haragszó () az van az újság hogy haragszó (.) nem harangszó hanem

haragszó()akkorakkorilyenilyenhogycsak()hogyhogyna()Hogyeszmegesetfor-
dítaniakkortisztamásképpnézki()vagy+/.

T:Jaah()a szömega zsö()ahaigen()nemmindegy

3.melléklet.a2.interjúszövege–2017.08.15.(részletek)

T: a terepmunkás
A: Amanda
B: Bianka
C: Cecília
D: Dóra
E: az édesanya

T:igen()tényleg()ésapukátokakkorhogybeszélanagyszülőkkel?
C:Hátazértőistud()kicsiszintennémetül+/.
B:minthogy+/.
C:…akiejtéseisrossz
[nevetés]
B:Jódeazértjobbantudbeszélnimintakicsikazbiztos()minthogyőisjöttvelünk

mindignémetbe()amikormentünknémetbe()akkorapaisszokottvelünkjönni()és
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akkorottvoltunkisnémetbe()háát()nemnagyonvoltakmásnyelvek()ésakkorott
iscsaknémetülbeszélt

a:Deapaannyiranemtudnémetül
B:Hátnemannyira+/.
D:igenBernice()igenmerhaaittösszeülünkésakkoranagyiátjön+/.
B:Deakkorúgy()+//.aputudvelükbeszélgetni()deeminthogynémelyszavakat

nemértanagyimerthogyakiejtésenemannyira()minthogynagyonmagyaros
T:igenigen()ezt()amagyarokraszoktákmondani()hogyvalahogynemtanulják

megaztanémetkiejtést()ésmindighallani+/.
a:elevemárcsakazah betűis()teháthogyazaztsehogynemtudjákkiejteni(.)

ésamúgyazfordítvaisérvényes()nemcsakhogyanagyinemértiaaput()apuseérti
anagyit()Tehátmindigköllígyhogy()anyutólkérdimindighogyaztmitjelent()ésaz
néhaígyzavarostudlenni()márkezdnagyinakisúgy+//.nateháthogy(.)nahogyaz
abeszélgetésis()aztisztamásérzésazneki()meghátnemtudom()hátfurahogy
ígymindigközbeköllfordítani

T:éstiszoktatoknéhafordítaniapukátoknakmeganagymamátoknak?
a:mHm megmégvoltnéhaazis()hogyhaanagyiátakartmenniaszomszédnéni-

hözpéldáulkarácsonykorajándékoznivalamitvagyéppenelbeszélgetniakkormindig
egyikünketígyáthívtahogyfordítsonneki()hogyhaanyunemértrá()Úgyhogyigen

***

T:igen?mHm (.)ésegyénkénthogyezakétnyelvvanállandóanjelenitthon()anémet
megamagyar()Timelyiketszeretitekjobban?

C:magyar
T:egyértelműen
C:mertazjobbantudom
T:aha
D:Hááát[vigyorogva]éénis
T:TeisDóra?()éstinagyok?nálatok()komplikáltabb?
B:éénöö+/.
a:énmárinkábbanémetfeléhajlok()igazhogyamagyarttöbbethasználom()de

anémetazolyannemtudom()nemishogykülönlegesebbdeolyan()olyanszebb()
nemtudom()talánnemesebbis()nemtudomhogymondjam()tehát()nemtudom
megfogal+//.jobban

T:mHm nekedaza()azvanaszívedhezközelebb()mondjukígy+/.
a:mHm
T:…anémet()ésnekedis[B-hezszólva]?+/.
B:Háténúgymindkettőtszeretem()önemtudnékválaszolnipēdául()mindaket-

tőtszeretem
T:mHm mHm mondtadhogyakkorígy+//.ésmelyikmegyígyjobban?nektekakkora

magyar?[C-reésD-renéz]
CésD:[mosolyogéskuncog]
T:nekedis?
B:amagyar()amagyarmindenképpen
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T:nekedis?[a-ranéz]
a:Hátmivelhogymindennapazthasználomszinte()Hátnémetazaligvan()már

szintenémetórákonse()márcsakitthonéskész
C:igazábólanyuissokszorszokottvelünkbeszélninémetül()öésmiértjükőtit<!>

demimégisazértmagyarulválaszolunkvissza
T:mHm ()múltkorkérdeztemanyu()kátoktólhogyme+//.milyennyelvenbeszélott-

hon()aztmondtahogyőisinkábbmármagyarul()hogykevesebbetnémetül
a:Deősokszorszok<!>németül is ()őazaki ittenmindenkiközüla legtöbbet

beszélmégnémetül()Hogyhaanagyiékatnemvesszükbele()na()Csaknémet(.)De
úgyhogyigen()őmégvalahogypróbáljafönntartani

T:és()haaztkérdezemhogyszerintetekmelyiknyelvanehezebb+/.
C:német
T:…akkormitmondanátok?
D:Háátmivelamandaegyszerhazajött()hogyamagyarnehezebbnyelvXmertha

()merthaösszehasonlítjukpéldáulaszlovákotmeganémetetmegaangolt()akkora
németangolegymáshozközelvan()ésamagyarmeg()kinnvan(.)tisztamáshol

B:egyszerűentisztáramás()igen
T:mHm igen(.)szóvalahasonlónyelvekazokkönnyebbek()aztmondjátok
B:mHm
T:aha(.)nekedisúgy()hogy()anémetazértnehéz?[a-tólkérdezi]
a:nemtudnékdönteniamúgy()merthogyhateljesenugyanúgytanultukvolna()

akkornemtudomazszerintemjobbannyilvánultvolnameg()Deazhogymagyarttöb-
bethasználjukakkorjobbanbelejövünk()anémetetkevesebbethasználjukakkormeg
többbenneahibánkszóval()nemtom

T: persze (..) és ha szoktatok németül egymás között beszélgetni () akkor észre
veszitek () hogy valamit mondjuk rosszul mondtok () hogy valamit hibát mondott a
amanda?()kijavítjátokőtilyenkor?(.)/-Fölfigyeltekegymáshibáira?-/

B:/- mHm igenigen()igenigen-/
a:Főlegkicsiknél()ez+/.
D:HátCecíliánál+/.
a:…ezpéldáulazhogy()Die opa <÷díópa’anagypapa’>(.)ez()eznagyonnagyon

gyakori
D:ésaCecília()Cecíliamindigaszongyaasie-re<÷zí’ő nőnemben’>hogyer <÷éə

’ő hímnemben’>
B:minthogyöö+/.
D:anőremegafér//.igen+/.
B:…minthogyaa()mindigférfinemet()használ()igen
T:aha
B:mindenkire
D:ésakkorBiankaXX+/.
B: igen igen ()minthogy ()minthogy ezmármeg van szokvahogy () Cecíliamár

megin+/.
C:ésakkormindenkiegyszerrekiabáljahogysie <÷zí>
[kacagás]
B:igen
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T:aha()mondjukhaakonyhaazDie küCHe <÷díküche’konyha’>akkornéhaelté-
vesztitekhogyanévelőaznemDie <÷dí’a/az’>

a: igenez is szokás ()Deáltalában csakolyan szavaknál amiket így kevesebbet
használunk()Tehátahhoígyszerintemmárjobbanmegvanazérzékünkhogymikor
Der Die Das <÷d–,dí,dasz’a/az’>azígymegy()csakilyenritkábbszavaknálX

***

T:Tehátígyisgyakorlodakiejtésthogyhogyhallgatszilyennémetvideókat
a:mHm akiejtéstaztmindigmondjákhogyazelevemegy()aminemmegy()aza

grammatika()aírás(.)ésennyi
B:ésennyi[viccelődve]
T:mHm mHm

a: De viszont ezek lényegesek hogyha tovább akarok jutni valahogy valamivel ()
szóvalírásazmindenképpenfogkellenibárhol

T:Tehátazírásazagyengébbrészed
a:mHm
T:és()jóhogyeztmondjátoköszerintedvagyistitehogyítéledmeghogynémet-

benmégmibevagyerős?azolvasás()szövegértés?
a:aszövegértésazszerintemmindenkinélmegvan
C:énolvasásbanjobbvagyok
T:igen()szerettekolvasni?
B:mHm
D:/-magyarulismegnémetülis-/
C:/-XX-/
T:mHm Tehátnémetülnemigenbeszéltekdeazértolvastok
B:igenolvasunk()szövegértésilyenek
T:aha+/.
D:nekünksoknémetkönyvvan
T:igen()soknémetkönyvetekvan?()miketolvastok?
D:példáulnemrég+/.
T:mesekönyvet?
B:kaptunkkönyveket()kaptunkaanyutólilyen()hogymindenkikapottegykönyvet

()ésezolyan+/.
a:amitcsakénolvastameleddig
C:/-XX-/
B:Jóvanno!
D:ésaztánmajdodavisszükéslecseréljükegymásikravagyígy+/.
B:kicseréljük
a:ezaolyanXdehogyígy(.)
B:amúgymárelkezdtemmá
D:éniis
C:Deviszont()deviszonthogyhaolvasom()sokszavatnemértek
T:ésilyenkor()megkérdezedvalakitől()hogymitjelent?
C:mHm
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T:szótárthasználsz?
C:nem()szótáratnem
T:szótártnem
a:Deviszontazis()hogymagunkbaolvasunk()ésaztszerintembaj()mer()ugye

megyünkátmindignagyiho()ésottanBernicehangosanolvas()ésottazértnagyon
meghallani()hogyez()eléggémásmintahogykéne()ésígyezszerintemhibahogy
így(.)Jómosteléggéfurcsánnéznekihogyvagyokmostvalaholéshangosanolvasok
könyvet()plánehogynémetülöde+/.

T:Dehátitthonnyugodtanlehet
a:itthonelmegy()dee()X()Deminthogyjóoké()hogyhaaztánvanidőmolvasni

()akkorvalahogy()énmárnéhaszoktamXsusogva()ésakkorazismárígyvalahogy
()Dee()na()há(.)Valahogyjobblennehogyhaígyhangosanteljesenmerakkor()egy
dologhogyhogyanbeszélünkrutinból()deazhogyfölolvasniakkormármegintmás
leszelevecsakakiejtésis()ésazmárrögtönígymeglátnihogynemm

T:mHm
D:akiejtésselnekemisvanbaj()Haolvasokakkornemtudokkiejteni()aztmon-

domhogyDer <÷dér>

***

T:ésnémetországbanamikorodakirándultatokakkor()ottmilyennémetülbeszélni?
éreztekkülönbséget?

a:Beszédbeénnem
B:öönemnemannyira
a:Viszonttudomhogyőnekikezerszergazdagabbaszókincsük(.)Teháténsokszor

vagyokúgyhogynemtudommagamkifejezni ()akkorkifejezemmagammáshogy ()
mertpéldáulteháthogykörülíromaztaszavat()

T:körülírodmHm
a:Deviszontazhogynémetközegbevagyunkakkorránkisragadnakjobbanazok

aszavak()Hogyígypéldául()egymondatbúlővéletlenülnemértünkegyszavat()sze-
rintemaztkilehetkövetkeztetni()éshogyhaaztántöbbszörhalljukaztaszavatakkor
márránkisragadésminkiselkezdjükhasználni()ésszerintemazígyjómertakkor
nekünkisbővülaszókincsünk+/.

T:XX
a:…ésezért iserőltettemennyirehogymostén iskijussak ()ésmostBiankát is

valahogysikerültrászednihogyőisjöjjön
B:nemteszedtélrá
a:már tavaly +//.nemmondtamhogy én ()már tavaly akartam volnamenni ()

aztánnem lettbelőlesemmi ()úgyhogymostmegyünk ()ketten ()és remélemhogy
valamirámfogragadni

[...]
T:ésvanolyanhogyamikorelmenteknémetországbaésanyukátokö+//.ugyeott

csaknémetülbeszéltek?
B:mHm
T:Timondtátok()kicsik()hogytinéhamagyarulválaszoltokanyukátoknak()Vagy

csakitthon?
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C: Hát (.) hogyha a nagyi előtt vagyunk és ott vagyunk () beszélgetünk () akkor
muszájnémetül

B:minthogyakkorlegalábbhogyhaodamegyünk()akkorlegalábbakkorbeszéljünk
()minthogynémetüldee

a:amugynem[halkan]
[...]
T:ésottamagyaraz()néhaeszetekbejutegy-kétszómagyarulvagy?
B:igenpéldáulvanolyanhogy()beszélünkvalakikkelottanésakkorhogy()elkezd-

jüknémetülésvanegypármagyarszóbenneésakkornemértiteljesenhogymitaka-
runkmondani

[...]
szoktátokkevernianyelveketnéha()itthonis?
C:Hátigen()példáulhogyhaaztakarommondanihogyJa <÷já> azazigen()akkor

énnéhapéldáulszlovákulmondomhogyáno ()mertnemjuteszembeanémet
T:ahaa
B:Vagypéldáulhogyha()aanyu+//.anyu!amamaisátvettilyenmagyarszavakat

()példáulhogyha()apurólbeszélünk()akkoornemaztmondjahogyVaTer hanemőis
aztmondjahogyapu()minthogyrendesmagyarul()XX

T:minthogyanagymamád?
B:mHm
T:anagymamádis()átveszmagyarszavakat?
D:igen
T:őismilyenjóltanulja()
C:ésnekiatelefonjánvanolyan()fordító()hogyha()belemondasznémetül()akkor

például()megkaphatodaztán()magyarul(.)szlovákulmegmagyarul
B:Tehátilyenfordító
C:például()üzletbenígyszokottkommunikálni
B:naigen
T:aha
B:Hogyhamegybevásárolni
T:XX
D:mondjaishogynéhavannak()kicsitnémetülbeszélnek()
T:Hogyazüzletbenvanakitudnéha()németül?
B:igeen
D:egykicsit
T:egykicsit()akkorazmárnagysegítségmHm
B:mindigaztmondjahogy()hogyhamegyvalahova()ésakkorelkezdbeszélnivala-

kivelnémetül()ésakkorosztánmegkérdihogykönnen sie DeuTsCH?<÷könnenzídojcs
’tudnémetül’>()minthogytudmagyarul()ésaztmondjákhogyein BissCHen ()ein Biss-
CHen <÷abisszen’egykicsit’>()mindenkiaztmondjahogyBissCHen <÷bisszen’kicsit’>

***
T:öszerintetekmilyenelőnyevanannakhogytiilyenkétnyelvűcsaládbannőtökföl?

D:Háthapéldáulkülföldremegyünk()akkorhasznosabbmert()nemannyirasok
igazánamagyarember+/.
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B:megeleveazhogynémetül nagyon sokan tudnak () például hogyhamegyünk
görögökbe<!>azértismegyünkmertsokatbeszélnek()ottissoknémetvan()már-
minthogyturistaakiknémetülisbeszélnek()ésakkorúgy()aztánpéldáulaspanyo-
loknálisvannakolyanhogynémetek(.)anémetazolyan()eléggéelterjedtnyelv

T:értem()akkoralapbóltudtokmárugyelegalábbkétnyelvet
B:mHm
T:akkorezegyilyenpozitívum
B:mHm
T:Tudtokmégmondanimástis+/.
C:Hogymiértvagyunkbüszkékhogynémetekisvagyunk?Háát()példáulafociban

vanegyjónémetcsapat
T:aha()igen()Bayern-münchen
B:ahaigen
T:akkortiannakszurkoltok()egyértelmű
D:igenmert()megazisjóhogyatöbbigyerek()osztálytársamsenkisemtudmég

gyerekkorbannémetül
T:éstemártudsz
D:ésmimártudunk
a:Hát+/.
B:aztúl()aztúlsokhogytudtok()deazértvalamit[viccelődve]
D:körülbelül
C:Vanolyanosztálytársamakiutáljaanémeteket()úgyhogynemrajonghogyénX

vagyok+/.
D:ábel?Dani?
C:nem
B:aDaniazszeretianém+/.
D:Tutihogyfiú
T:ésvanhátrányaisannakhogykétnyelvűcsaládbannőtökfel?
B: például valaki azt mondta nekem egyszer () volt hogy amandával beszéltem

németül()ésakkoraztmondja()hátazazértnemisolyanjótulajdonsághiszazelső
kétvilágháborútisanémetekcsináltákmegilyesmik

C:igen
a:eza()ezatörténelmiháttér()+/.
D:ezaHitler
a:…deviszontamúgyezpontugyanekkorszerintemegyelőnyis()mertanéme-

teknekezerszertöbbdologvanamiveldicsekedhetnek()ígytörténelmiszempontból()
ésmárcsakeleveaz()haránézünkazországokfejlettségiszintjeire(.)németországX
()teháthogyhaveszünkígybármit()szerintemsokkaltöbbleszazolyanáruaminaz
leszhogymaDe in germany <÷méd indzsörmeni> ()szlovákiábanhát ígynem(.)már
csakannyitmondokhogyikea(..)

B:aznemnémet
a:Dehogyisnem
B:azikea?aznemnémet
a:/-Denemtudom()deúgyhogynémetülbeszélnekottan-/[nevetve]

***
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T:Tehátittházasodtakösszeésottmegvoltmégegylagzi()aha()ésakkornektek
errőlazanyukátokígybeszélt?

B:mHm nemsokat
a:különbennagyonszeretem()Főlegamúgyhogyhaígyrégebbrőlbeszél()például

agyerekkorárólakkoraztáltalábannémetülmondjael()ésazígyazígynagyonjó
C:ésaztisszoktamondaniamikormikicsikvoltunk()példáulengem()énmárö

márkiskorunkótanémetülisszokottazérthozzánkbeszélni+/.
D:mertamuTTer <÷mota’anya’>helyettaszondtahogyoTTer <÷ota’vidra’>
B:igen
a:aCecília
C:kiskoromba
T:azmicsoda?
a:Hód
T:Hód!aha()aztnemtudtam
C:amutteranyahelyettaztmondtamhogy+/.
B:minknagyonszeressük<!>()minthogyazegészcsaládbanarégitörténeteket()

minthogyőróluk isezeketésnémetülmondjaelmindig()minthogyőnekikmivolt ()
meghogyanagyiismesélt()amikorőkicsivoltmegminden

T:mHm ésakkorilyenkornémetülbeszélgettekróla
B:igen(..)
T:éstiisnémetülválaszoltokanyukátoknakamikorőnémetülkérdez?
C:/-énmármondtamhogymagyarul-/
T:/-Temagyarul-/
B:/-mikorhogy(..)mikorhogyan()igen()ésattólfügghogykitől-/
T:aha()mikorhogyan
B:példáulamandaaz()kilencvenszázalékhogynémetülfog()én(.)hátegyolyan

hetvenszázalékban+/.
D:ánegyvennemhetven
B:/-akkorlegyenötven()jó?()FiFTy FiFTy <÷fiftififti’ötvenötven’>-/
a:/-szerintemis-/
D:HarmincszázalékX+/.
B:márminthogyőkinkábbmármagyarulválaszolnak
a:igen
T:értem
e:megjöttem[azanyukaszóltaháttérben]

4.melléklet.a3.interjúszövege–2018.03.24.(részletek)

T: terepmunkás
A: az apa
B: Bianka
C: Cecília
D: Dóra
E: az anya
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T:szokottönhorcsicáznihaígykérdezem?
a:azelőtttalánamikorotthol()mégaanyuékkallaktunktöbbetdemárittátmen-

neknémetbeinkábbmintaszlovákba(.)nemte;nemteszeknekiolyannagyö+/.
C:amonterka azszlováknem?
a: igen ()olyannagy jelentőséggel nembír nálam () igenmegybecsúszikdee ()

egyreinkább()inkábbanémetmárcsak()aztahorcsicátsenFT-re<÷zenft’mustár’>
megilyenek()Főlegmosthogyittvannakazanyósékismostmárazanémettényleg
jobbanmegy

T: igenmHm éskorábban()mondjukazöngyerekkorában() fiatalkorábanamikor
mégnemvoltnémethatás+/.

a:Hátigen()atyepláki()ahorcsicapárki()azmégazazment
T:mHm azilyentermészetesönnek?
a:öakkorazvoltdemondommostmárnem()mertmostinkábbinkábbcserélem

felanémetszavakra
T:mHm ugye()hallottesetlegolyankifejezésthogyápoldazanyanyelvedet()hogy

szépmagyarbeszéd ()magyarul ígybeszélünkhelyesen ()ésakkorabudapestieket
hozzákfölpéldának(.)önmittartaszépmagyarbeszédről?milyennekképzeliazt?(.)
irtsukkianyelvből()magyarnyelvből()aszlovákiaimagyarbólezeketa()horcsicás
szavakat?

a:Hátigaz()amiigaznempasszolnemodavaló()nempasszol()ezisolyan()nem
odavaló(.)Hmm irtani()hátszerintemmárnemkellirtanimertmáregyszerűenbenne
vagyunk(.)Hátmegkellnéznicsakapolitikátigen?()Vankétmagyarúgynevezettpár-
tunk()azegyikcsakmagyar()mondom()szerdahelyazegyikbástyavárosa()amásik
azmegmagyarszlovák (.)öés ()én isvoltamolyannagymagyar ()ezenmármind
átmentem()úgyhogybennevoltamacsemadokban ()propagáltuk ()Dee ()akkora
szlovák viszontúgynéz ránkmintnacionalistákra sovinisztákra ()Úgyhogyén is azt
látomhogy()mondomezamagyartismegosztja()aszlovákiaimagyartismegosztja
()ugyanúgymindXlássukapolitikábanhogykétpártvan()De()annakahívevagyok
()hogyhamárittélünkittakarunkmaradniakkormárúgymondkutyakötelességünk
aztaszlovákotmegtanulni()éshát()deazértmaradjunkmegszlovákiaimagyarba()
isigaz()Deezmárnálameleve()valakieztmondjacsakhogyehhöehhö()szlovákiai
magyar () maradjunkmegmagyarnak demár nálam eleve ez nem passzol () mert
szlovákiánésmárnémetekvagyunkúgyhogy(.)+/.

T:XX+/.
a:Úgyhogynemvagyunkszlovákokdeviszontnémetek()úgyhogymegintcsaknem

maradtunkmegmagyarnak()mostmindegyhogyaszlovákhozkötöm-evagyanémet-
hez()mondjukaszlovákotmimagyaroknagyobbellenségneklássukmintanémetet
de(.)ezvan(.)ésezezxpélda()mondjukmondjukmegintDunaszerdahelyenhozom
()aztalánmégerősebbmagyarvárosminta()márkomáromXXjobbankeverik()nem
tudom()szerdahelyvalahogymegtartsaaztamagyarságát()nemmondomhogyrossz
()nadeeittahogyminkélünk()ezaaperemvidék()ténylegezolyanütközőzóna()
kezdődik szenc () szencmár elvesztette amagyarságát ()már csakmaradt valami
húszharmincszázalékmagyar()pedigamikorén()ilyenekvoltammintők[agyereke-
iremutat] ()anyuvaloda jártunkbevásálni ()hónapontakétszer ()ésazüzletekben
magyarulkérték()hogytessék()vagynéhakétnyelven()mostmárnincskétnyelvezés
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()márcsakaszlovákvan()akkorígyment()mintarégihatárvonal()szenc()ittment
fölöttünk()réte()Diószög()ígymentahatárvonal()mikor()harminc()kilencbenvisz-
szakaptákamagyarországiakeztarészt()Hátnaezazaütközőzóna()ittittszívjuk
megminkalegjobban()LehethogyeztDunaszerdahelyenmárneméreznide(.)nyitra
()akikjárunktanulninyitrára()Trnaváranaazokmindkapunk()napozsonybanott
máregycsöppetnemde (.)TöbbabarátomZsolnánmintmint ()megTrencsénben
mintittazütközőzónábanTrnavánmegnyitránahol(.)HátölégcsakaHedvigáragon-
dolniazis()megkaptavastagonúgyhogy()pedigXazütközőzónábanvolt()ottvan
azalegnagyobba()ellentét()ottvanazanagysovinizmus()ottvanazhogymaďari
za Dunaj (.)igazhogyslotaZsolnárólvoltdeZsolnamiattnemtapasztaltam()pedig
járokoda()negyedévenként()ésnemfélekmegszólalnimagyarul

***

T:Tehátakkorönaztmondjahogymegtartaniamagyartésmegtanulnimelletteaszlo-
vákot

a:ésanémetetésazangolt()ésaXaztnagyonokosembermondtahogyahány
nyelvettudszannyiszorvagyember()ezígyvan

T:mHm akkoröntámogatja+//.tehátazidegennyelvekfeléisérdeklődik?
a:Hátigen()mostnegyvenévesenkezdtemangolttanulni()mertrájöttem+//.azt

hittemhogyanémetelégdee()aharmadikvagya()nemmostkezdődikanegyedik
szemeszter()negyedikszemesztereangolttanulok

T:ésönholtanuljaazangolt?
a:nyelviskolánszencen
T:nyelviskolábajár?mHm Tehátönalapiskolában+//.hogyfölfogjam()önmilyen

nyelvekettanultalapiskolában?
a:magyarszlovákorosz
T:orosz?orosztistanultmég?
a:Hátoroszbólérettségiztemmég
T:Jajigaz()akkoranyukámgenerációja
a:utolsóutolsóosztályvoltunkakikoroszbólérettségiztünk
T:ésazorosztaztméghasználja?Vagy+/.
a:Húhátmár()márcsaknagyonX[oroszszó]megX[oroszszó]X[oroszszó]()ezek

azalap()szavacskákmégmegvannakdemár()nemtudom()hogyhakimennénkegy
útramoszkvábaegyhónaprahátazértazthiszemegykétdologvisszajönne()Hallom
az orosz azért () minden másik szavat értem  dee ha az ember nem használja ()
Valamikormégközépsulinaztmondtákhogyezmégmilyenjólesz()mostmegnyíltak
apiacok()éshogyeurópánakkellazoroszpiac()milyenjólesz()hogymehetünkki
odaazorosznyelvtudással()nemmegyünkmisehova()nemkellünkmiazorosznak

T:szóvalakkorúgyvisszajönneazorosznyelvtudás()aztmondja()hogyvalaholott
mélyenezértúgymegvan+/.

a:öneem()inkábbazangolfelé()kacsintgatok()mertténylegazangolavilág-
nyelv()túlnőttanémetenis+/.

T:igen()/-középiskolában-/
a:/-nekünkitt-/+/.

70 Bevilagua Beáta
Fó
ru
m
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
3,
s
om

or
ja



T:elnézést
a: …közép-európában elég volna a német () főleg itt a mi regiónkban (.)

középiskolában?Hátazazérettségi()azazorosz()Főiskolában+/.
T:Tehátottisaztaháromnyelvetvittetovább()Vagyishogymondtahogyvoltaza

szlovákiskola()ottszlovákotésoroszttanultakkor?
a:igen()csakszlovákésorosz()középsulikoncsakszlovákésorosz()noésafőis-

kolánottpedigatechnikaiangol()naottaztán()bementem()nemtudtamegyszavat
meg+//.angolul()ésaztmondjákhogytechnikaiangol

T:aharögtönjött+/.
a:akkoraa()motrokavillanypumpákaöszlováktechnika()angolul()nemtudtam

mégszlovákulsenemhogyangolul()szóvalgyöttek<!>a()érdekesdolgok()Xmeg
azilyentechnikaidolgok

T:mHm önaziskolábananémettelnemistalálkozott?
a:nem
T:ésazangollaliscsakakkorafőiskolánezzelatechnikaiangollal?
a:ezisegynagypofonvolt()anullárólfölugornia()nemtudom()nyolcvanszáza-

lékakörülbelül()mertannyiraakarták()Hátosztánúgymenthogyazemberbemagōta
ésaztánaztsetudtamitmondottcsakmondtaúgykörūbelū()megvoltakatesztek()
ábécéegyrésze()aszabadleírásbanpedigmeghát()odavoltírvaannyitmeghát
értettazembermitakarnakmia téma ()ahogybemagōtaaszkriptákalapjánszép
magyarul () akkor betette de hogy értettem-e volna () aztán utólag kezdtem angolt
tanulni

T:mHm értem()ésaztmondtahogyharmadikszemeszter()Tehátmármásféléve
tanuljaazangoltmHm ésanémettelönhogytalálkozott?

a:utcán
T:ittJókán?
a:igen()agyermekotthonban
T:ésaddigsemminémetetönnemtanult()nemhallott?
a:[fejétrázza]
T:ugyeafelesége()hátőnémet()ésakkorafeleségemártudottmagyarulbeszélni

amikorönöktalálkoztak?
a:m-m
T:nekemaztmeséltehogykétezerbenjöttideamisszióba+/.
a:igen
T:…kétezer()januárban()úgyazelején+/.
a:Januárban
T:…ésésönökmikorismerkedtekmeg?()megkérdezhetem?
a:kétezer januárban láttammegelőszörnomertottvoltammint () ilyen()mivel

mink építészetiben dolgoztunk () középszinten is abban dolgoztammost meg felső
szintenazépítészetiszakmában()éshátjanuárfebruármárciusnincsmitcsinálni()
ésakkorottédesapámottőrködöttéshátúgycserélgettemőtet()nekelljennekimin-
denmásodikéjjelbemenniőrködni()akkormáraC.[afelesége]ottvoltigen()akkor
márismerkedettamisszióvalJókánésotttalálkoztunk

T:ésafeleségeilyengyorsanmegtanultmagyarul()hogyaztántudtakkommunikál-
ni?
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a:eleinnem()csakszépenmosolyogtunkegymásra()mutogattunk()azvoltaszép
[mosolyogva]

[…]
T:igen()ideköltöztekanagyszülőkigenazttudom(..)Tehátakkorönnembeszéli

anémetet()vagyishogyakkornembeszélteanémetetamikortalálkoztak+/.
a:akkornem
T:…demostmár()beszéliúgyahogy?
a:konyhaszinten()konyhaszinten()elnemadnak()Xútiránytmegkérdezni()olyan

alap()azonakonyhaszinten()nemszakszavak()nemvalamispeciális()hanemazaz
egyszerűkommunikációhozszükségesnémet

T:Tehátakkornemokozgondotönnekanémet?
a:Háthiányoznaknéhaszavak()aztmegmegkérdezem()Természetesentöbbet

értekmintbeszélek()Dehagyönnek<!>asógorokakkorbeszélgetünk()így()amiszó
meghiányzikaztmegkörbeíromésaztmegbedobjákközben()Úgyhogyhaakarnak
megértnek()azanyósazmárnem()hanemértiőaztmondjahogynemérti ()Hát
akkornemérti

T:ahaésakkor()voltmárilyen+//.gondolomvoltilyenkommunikációsnehézség
esetlegamikor+/.?

a:perszehogy()Félreértés()Használtamaztaszavatamitúgygondoltamhogypél-
dáulaztjelentiahogyéngondolom()deviszontőazanémetmegmáshogyértetteazt
aszavat()másképpfejezemkimagam

T:Tehátakkorígyamikorjönnekanémetországirokonokakkorilyenközösebédnél
azértnéhaesetlegvannakilyenkommunikációsnehézségek

a:Vannak()hádeittaB.besegít()a.besegít
B:igendeamúgyelégjólösszejön()ésértiisamúgy()néhaúgytízmondatbólegy

nagyonkisszavatnemért()deaztkilehetkövetkeztetniXX

***

T:Tehátönfontosnaktartjahogyagyerekeijólmegtanuljákmindakettőnyelvet()a
magyartmeganémetetis?

a:Fontosnakéskevésnektartom()Valamikorazthittem()amikormégnemkezd-
temelafőiskoláthogyezigenelégleszanyugdíjignekemis()denemelég()Legalább
háromkell()magyarszlovákmuszáj()bólkell()nemazértmertakarjukvagynemakar-
juk()azmuszájbólkell ()éshaaszlovákotnemszámítomakkorkellanémetésaz
angol

***

T:ésáltalábanígyitthon()hogynézkianyelvhasználat?Hogyhamondjukönisjelen
vanakkormindenkimagyarulbeszél()éshogyhaönnincsjelenakkorvanarrólsejtése
hogyagyerekeiésafeleségemilyennyelvenbeszélnekegymásközött?Vagyváltogat-
jákanyelvet?

a:Ígyisúgyis()igenváltogatjákígyisúgyis()Demelyikatöbb?[B-tőlkérdezi]
B:amagyaratöbb
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a:amagyar?
B:amagyar()hát+/.
a:mondjuknálukbiztosdea-bannemvolnékolyanbiztos
B: a. áh igena.mert gondolkozikhogymajdnémetben fog tanūni (.)Úgyse lesz

semmibelőledenembajönagyonakarjanyomnihogycsaknémetdeőígy+/.
a: Hát igen azmegmutatkozik () négy közül is () hogy a. a német ő [B. lánya] a

magyar()C.az+/.
B:C.azolyanhogymindkettő()
a:…deinkábbmagyar()ésD.
B:őisolyanhogymindkettő
a:öalegnagyobbnémetbiztoshogya.()anégyközül

***

a:HátelevemindanégyenalapiskolábaidejártakJókára()úgyhogynemisfordultmeg
afejünkbenhogyszlovákbamenjenek

T:Tehátaziskolaválasztásnálfontosvoltatannyelv()atanításinyelveaziskolának?
a:Úgymintnekünkigen()nekünknemazszámítottmintsokmagyarszülőnek()

úgyhogyazértnemvagyunkazonaszintensehogycsakazértmertúgyhiszemhogya
gyerekemjobbanfogérvényesülniazéletbenazértmáreladomőtetszlováknak()Így
nemállakérdésnálam()Deegyszerűen+//.kijött?[B-tőlkérdezi]

B:a.
a:atapasztalatokalapjánamitúgymunkaviszonybóléssuli;sulibantanultammeg-

tapasztaltam()hogynekikeznemkérdéshogyakarok-eszlovákultanulnivagynem()
nekikazszükséges()hogyhanemakarunkténylegBudapestenfolytatniazéletünket
()nemtudom()szerdahelyenmeg-elehetvalósulnia()születéstőlanyugdíjig()Talán
lehethogyegyüzletbenvagyvalaholDehaegycseppetakarazembermozdulnivala-
merre()kellazaszlovák()szlovákiánélünk(.) Így()debiztosnemazérthogycsak
azértmertúgygondolomagyerekemjobbanfogtudniszlovákulakkorszlovákiskolába
adom()hogymertjobbanfogérvényesülniazéletben()azvégettbiztosnem()arravan
nekikanémetmegazangol

T:értem
a:arranembiztosaszlovák()Deviszontarrahogyittvagyunkésúgymondnormális

intelligenciaszintenakarunkélnihogykommunikálunkaszlovákkalmegaszomszéd-
dalisúgyhogyahhozbiztoskell

T:ésagyerekeknekanevétahogyhallottam()különbözőcsengésűnevekvannak
()agyerekeknévválasztásánálfontosvoltanéveredeteönökszámára?

a:nemtartomfontosnak()ebbenszabadkezevoltafeleségemnek()a.kaptaa
nagynénjitől()afeleségemnémetnagynénjitől<!>anevét()ésvanegyszokásuka
családban()őnálukis[afeleségcsaládjában]()hogyábécésorrend()

T:Jahigen
a:éshogyéneztel-efogadomvagyvanvalamilyenkülönlegesnév()megkérdezte

van-evalamilyenkülönlegesnév()lánynévamikorszülettekalányok()mondomnincs
()nekemnemfontoshogymostCsillalegyen-evagyB.()nekemaz(.)afontosságisor-
rendnemott van ()nemattól vagyokénmagyarhogya lányaimmagyarul (.) azaz
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emberszívébenvanvagynincs(.)Deviszontsok()butaembervanamagyarokközött
vagyaszlovákokközöttisúgyhogy()attólhogyénvagyokanagymagyarésfogomverni
amellemet()aztánötévmúlvamegelveszekegyszlovákasszonytéselfelejtemhogy
magyarvoltam()Úgyhogyénilyenmagyarviszontnemvagyok() inkábbaza()aza
konzervatív()denemazabezárkózott()nemazacsakeztlátomhanemkörülnézek
hogymivanavilágban()eztlátniazéletben()feleségemnémet()gyerekekosztrákban
születtek(.)mondomazegészcsaládtanuljaazangoltúgyhogy(..)azértmertmagyar-
nakszülettemnemcsakmagyarultudhatok

T:értem
a:Jólvan()magyarországontanuljákaavagyamagyarangolvagyamagyarnémet

()demondommivelminkittélünkszlovákiánnekünkszükségesaszlovák

***

T:aha()eztnemtudtam()ömégagyerekeihezszeretnémkérdezni()mertmesélta
feleségeolyathogya ()vankülönbségöakétnagyobbésakétkisebb lányanyelvi
nevelésében()hogymáshogyfoglalkoztakvelük()Jólértettemmegezttőle?Tehátön
emlékszikarrahogymáshogyöneveltéknyelvilegmáshogyfoglalkoztakakétnagyob-
balmintakétkisebbel?

B:mHm igen(..)
a:mibenvōtmás?márnememlékszem
B:Hátpéldáulanyuaztalkalmaztahogyalapbólfolyékonyanhasználtukafaluban

isaziskolábanisamagyart()aztermészetes()hogyakkoramagyarazlesz+/.
a:mHm
B:… és akkor így naponta egy fél órácskátmindig ráültünk hogymagyarul +//.

vagyishogynémetülolvasni()németülígyhogy+/.
a:Jahigaz()igaz
B:…merthogya()anyunkegyiktestvéreőtanár+/.
a:igaz
B:…ésakkornéhaküldött()küldöttkönyveket()mégmindigvannakkönyvek+/.
a:igaz()[köhög]
B:…leültünkegyfélórát ígynaponta()ésakkorolvastunkírtunk()ömitcsinál-

tunk?Helyesírástisnéha+/.
a:igen()Xezhanyagolvavan
B:…németülígybetűketis()ezeka()főlegazalapokathogyaöazegynégyaz

megvoltmindig()ésmostígyhogy()jöttekakicsik()hátúgyismegvolt()csakmost
hátakicsiknélígyteljesen()nemszoktamár+/.

a:Hátigennincseléggéodafigyelvemivelittvannakanagyszülőkúgyhogymárúgy
vesszükhogy()automatikusantanuljákanémetet

B:igen() igenúgyhogymostnemköllmégkülönfélóra()mivelhogy() igen()/-
átmennekésbeszélgetnek-/+/.

a:Hátigenmertakkormégnemtudtukhogyvégülisholfogunkkikötni()hogyitt-e
maradunkszlovákiánvagymegyünknémetországba()azvégettvoltak+//.rendesen
elismertékhogynekik()hamegyünkcsomagolunkésmiténtudom()másodikosztály-
bólelmennekJókáról ()menneknémetországbaXakkorbeveszikőketmertvannak
azonaszinten()tudással+/.
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B:igen()mondomazazegynégyhogya()ezekaaábécéírniolvasni()ezeketXX
[halkanmondta]

T:igen()akkortiveletekazanyukátokilyentudatosanfoglalkozottnémetül
a:igenigen
B:igen
T:ésakkorezakettőkisebbnélmárnemvolt
a:nem()mertnincsráok
B:nem()merteztermészeteshogy()példáulfélórátminimummindigottvagyunk

amamánál()minimumhogymegvanafélóra()többetigen()kevesebbetnemszok-
tunkottlenni()szóval()hogyazmár()nemisvesszükészreéstanulunkhozzá+/.

a:Játékosformában
B:igen
T:aha
a:mondjukagrammatikát jó ()aztsuliban ()mennyi vannekik?Hetikétóra? ()

alapsuliban()akicsikneknémet()mégnincs?mikortólkezdődik()öttű<!>?[B-nek
mondja]

B:neemnincs()igen()öttű<!>()Demárnincs()minkvagyunkazutolsóosztály
akinekvannémetje()XX

a:Hmm
T:Tehátakkorezvoltamotivációakettőnagyobbnémet tanulásánálhogy lehet

hogyakkorelköltözneknémetországba()akkorezért+/.
a:igenvōt()eleinvōt()mertmárcsakosztánXXmikorházasodtunk()mindaket-

tennullárólindultunk()akkorkezdtünk()ilyenkisöregparasztházatvettünk()aztújít-
gattuk()ésúgyegyrőlakettőrőlXfel()ésakkorolyanvolt()háthanemmegyünkakkor
összecsomagolunkésmegyünkinnen()aztánmindigvalamiértvalamiértma+//.volt
egypontaholaztmondtam()énvoltamazakinemakartammenni(.)osztánvoltegy
pontamikormáraztmondtamjōvan()mostmár()azembörpróbálkozikdenemmegy
nemmegynemmegy()akkormondomjōvanmegyünknémetbe()ottmindenkönnyeb-
benmegy()aztánazutolsópillanatbanmégismaradtunk

T:mHm Tehátakkorönisvoltmártöbbszörúgynémetországbanacsaláddal?
a:persze()azmegvolt()mindenévbenmentünk()kéthétrecsomagoltunkésmen-

tünknémetországba
T:ésamikorottvannaknémetországban+//.vagyottvoltak()akkormitvettészre

()hogykönnyebbenátváltanakagyerekeinémetre()tehátnémetországbananémet
környezethatásárainkábbnémetülbeszélnek()vagyazönrevalótekintettelmegma-
radnakamagyarnál?

a:nem()nemnem()anyjuk()őnémet()Tehát(.)őnekiknemvoltazanagyprob-
léma()játékosformábantanuljákanémetet+//.tanultákanémetetúgyhogy()nekem
márszenvednikellettanémettel()deők()őkhanemértettekmosolyogtakegyet()de
úgy()vagyvoltakottarokonok()gyerekekis()megtanultakgyerekszinten

T:akkorezanémetkörnyezetezígysokatsegítettamikorottvoltatok()németből
B:igen()igenigen
T:mHm ésakkorhoztatokishazasoknémetszótkifejezéstésitthonishasználtátok

aztántovább?
B:igenmHm mHm igenpersze
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a:ésláttáka+//.amimégfontosabb()láttákavalóvilágbanaztahasználatotnem
mintitthogyjárunknyelviskolákba()aztánkimegyünkangliábavagyamerikábaéstisz-
tamásképpvan()Láttákazta(.) mertnemazacélszerűhogymegtanulokhanem
hogyhogyanhasználom()milyen(.)kimikoranyelvbenmeddigmegyel()hogyanfejezi
kimagát

T:mHm
a:aztisészrevettékhogyészakonmásképpbeszélnekmintdélen
T:igen?
a:persze()majdnemnemértikegymástanémetek
B:mHm
T:ésazttiisérzékeltétek?Timelyiketértettétek()azészakitvagyadélit?
a:őkatisztanémetetértik
B:igen
a:azészaknakegyikregiónjaottand<!>ahollandhatárnál()azazatisztanémetet

beszéli()amiakönyvekbenvanírva
T:aHoCHDeuTsCH?ez?
B:igenaHoCHDeuTsCH ()igen
a:osztánvanakeletnémet()azmáregycsöppetsántítésaBayernazmár()meg

lentmünchenazmegmármegintnagyonsántítdemindakettőmásoldalrasántít()
Úgymintkörülbelülszlovákiábaazáhorák megavýchodniar ()mindakettőmársántít
demindakettőmásoldalra

T:mHm ésaligértikmegegymást
a:Hátakeletnémetmegabayeriazmárnehezebbna()Haigenakarjukhogyért-

sék egymást ()megértik természetesen ha visszamennek az alap szavakhoz de ha
elkezdikazokatazönmaguktájszólását()Hátpéldáulhaátmennekosztrákbaafele-
ségemmegazanyósomnemértikazosztrákokat

B:nemazhogynemértikdehogynehezebb()többenergiátkellbelefektetniabba
hogymegértsékaszavakat

***

T:ahaértem()ésmondtaeztaatájnyelviszavakatésnyelvjárásokat()önnekakkor
vanvalamilyennyelvjárása()ezaJókánhasználatosőzőnyelvjárás?

a:Háigenezaszönci<!>nyelvjárás
T:ezaszönci<!>aha()szenci
a:szerdahelyieknek+/.
B:amikorvoltunksítúránés()aszeliek()sziliek()Jaajkikvannakmagyarországon?

szelivagyszili?
a:szili
B:szilvanmagyarországon()akkoraszeliekkelvoltunksítúránésakkor()néhaúgy

úgy () ilyenmegjegyzés () nemmegjegyzés de néhamondták hogy tiszta ö-betűsen
beszélnekajókaiak()Hogyígynekünkmondtákhogyegykicsitö-betűsenbeszélünk

T:aha
B:minkmegaztvettükészrehogykicsití-betűsenbeszélnek+/.
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a:Denekemnemgondhaelmegyünkszerdahelyreunokatestvéremutánésátállok
arendesé-betűsre()nemgond

T:mHm
a:Csakhaazembernekkörzetébenvanakkor()néhakiis+//.nemistudomnéha

hogyő-velmondjamvagyé-vel()mondjukazíaznemjönbemintarimaszombatiaknál
megafülekieknél()azokibetűznek()aznem

T:eztakartamkérdeznihogymitől függazhogyönholhasználjaanyelvjárását?
Tehátszemélyektől?+/.

a:környezet
T:környezetmHm
akkorönnek+//.ugyemondtadB.hogymásokészreveszikrajtatokhogy ilyenő-

betűsen+/.
B:igen
T:…beszéltekmHm
a:Hátigenmertmondjukaaazéncsaládomis()ahogyészrevettemazfele()há

apufelőlazaszönci tájszólásésazanyufelérőlpedigszerdahelyi rendesalapaae
betű()a()mitartozikaszóhoz()ésígyhaelmentünkalistálraakkorőnélkülbeszéltünk
éshavisszajöttünkideakkorő-vel()Deaz()átkapcsoltnéhasokszortudatalattibaúgy-
hogy()énnemisvettemészre

T:éstapasztaltmáresetlegolyathogyvalakivalaminegatívdolgotmondanyelvjá-
rásibeszélőkre?

a:Háátpárancsakígyhogymegjegyzikhogymitőztökvagymitíztekde(.)
B:Deolyanhogypéldáulsérte;sértegetésnemnagyonvolt()csakúgyhogyegypicit

csodálkoztakhogymilyenősen<!>beszéltekdenem()nem
T:Tehátakkornemigen+//.szóvalazértnemannyiranegatíva+/.
a:m-m
T:…hozzáállás()Detapasztalja+//.vagyisönszerintígyszlovákiábanmagyarok

egymásközöttmennyireúgymondpiszkáljukegymásnyelvjárását?
a:(..)nemigentapasztaltam()aCsemadokkalmondjukjártunk()mittudom()két

évigvoltamXvezetőtag()HáthallottukhaelmentünkXazokíztek<!>dehogyvalaki
amásikathúztavolnaevégett()aznem

T:értem()ésesetleghaelmennekmagyarországra()akkorönszerintamagyaror-
szágiakhogyállnakhozzáezekhezanyelvjárásokhoz?

a:naottmutassákkihogyminkkülföldiekvagyunkaszámukra
T:mHm Tehátnemcsakaszlovákszavakmiatthanemanyelvjárástisúgymondlené-

zik?
a:igen()éreztetik()hogyőkamagyarokminkmáravendégek
T:mHm ésönilyenkormitszokottcsinálni?öTudatosanezeketaszavakatnemhasz-

nálja+/.
a:/-hátigyekszikazember-/
T:/-…hogynevegyékészre?+/.-/
a:…deazértbecsúszik(.)aztlátnicsaládonbelülpéldáulasógornőmnél(.)mink

csakfelvidékiekvagyunk
T:mHm aha()Tehátismerősönnekezanemlebukniakarás?()Hogynebukjakle

akkorinkábbmásképpmondom()ilyesmi
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a:öönemadomelmagamúgyhogy()VagyokakivagyokXX()Dehát()azember
hátnemakar()csakazértismegmutatnia()hogyanmondják()afogafehérjét()hát
alkalmazkodikegyszintigdee()megnebukjakvagyelnebukjakelőttükazz()annyira
nemzavar

T:mHm értem
a:Hanemazvanhaelgyön<!>acsehcégikollégámprágábólakkorénátmegyek

csehbe()szlovákokmármegszóltakértehogymiért()miértmegyekátcsehbe()hát
nekemaznormál

T:önnekacsehazteljesen?+/.
a:HátédesapámCsehországbanszületett
T:aha()Háthogyhaénbelegondolok()énacsehvelnagyonkínlódok()hogyszlo-

vákrólnemtudokcsehreátváltani+/.
a:nekemnagyonmegyacseh
T:önnekaz?+/.
a:…énrögtökeladnámaszlovákotacsehért
T:igen?
a:acsehazénekesebblágyabbnyelv(.)ottvannakazsök<!>()mondjukazX+/.
T:éppaz()zavar[nevetve]
a:pořáDku <÷pozsádku’rendben’>no
T:mHm igen()megařekni <÷zseknyi’mondjad’>
a:řekni no()X[csehszó]

BeáTa BeViLagua
THree in one.muLTiLinguaLism in a FamiLy in souTHern sLoVakia

The purpose of my study was to examine the language habits and language
ideology of amultilingual family in a southern slovakian village. The language
biographies of the mother, father and their children contain not only the
characteristics of their language competences, but also their linguistic habits,
their attitudes towards the individual languages and their subjective opinions,
which i examined in the framework of three interviews. The research is of a
psycho-sociolinguisticcharacter.Thisapproachhas relevance fromthepointof
viewthatitshowstheHungarianlanguageuseofapersonwithgermanmother
tonguewhohad learntHungarianasasecond language,and, further,with the
helpoflanguagebiographies,itoffersacomplexpictureonmyrespondentsofa
youngageaboutlanguageeducation,andalsoaboutlanguageideologiesoftheir
familymembers.
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JakaB Veronika
aszlovákiaimagyarközépiskolai
anyanyelvtankönyvekállapotáról

Veronika JakaB
onthestateofmotherTongueTextbooksofHungariansecondaryschoolsinslovakia

indexingTerms:mothertonguetextbooksofHungariansecondaryschoolsinslovakia;content,structureand
methodologysolutions;pedagogues´opinions,survey

1.Bevezetés

a határon túl élő magyar tanulók számára a magyarnyelv-tankönyvek voltaképpen
elsődleges információforrásként szolgálnak anyanyelvük nyelvtani, nyelvhelyességi,
helyesírásisegyébtárgyköreirevonatkozókérdéseivelkapcsolatosan.ezenoknálfog-
vaaszlovákiaimagyaroktatásisegédletekminőségielemzésekiemelkedőenfontos.a
legkorábbiszlovákiaimagyartankönyvbírálatokelsősorbanegy-egyalap-vagyközépis-
kolai szaktanár nevéhez fűződtek, a szakemberek általi mélyreható és rendszeres
nyelvtankönyv-elemzésrőlcsupán2011-tőlbeszélhetünk.ennekkezdeteaVariológiai
kutatócsoport2010-esmegalakulásáravezethetővissza,melynektagjaiéventenem-
zetköziszimpóziumotrendeznek,aholaszakemberekneklehetőségüknyílikeredmé-
nyeikszervezettkeretekközöttibemutatására.

anyelvtankönyvekszakmaiszempontúvizsgálatalényeges,azonbanmégsemelegen-
dő,hiszena legértékesebbvéleményekkelazokapedagógusokszolgálhatnak,akikaz
egyestankönyvekkelnapmintnapdolgoznak.etényfigyelembevételévelállítottamössze
a 2019 januárjában végzett felmérésemhez szükséges kérdőívet, amelynek általános
céljaaszlovákiaimagyartannyelvűgimnáziumokésszakközépiskolákszámárakészült
anyanyelvtankönyvekkelkapcsolatospedagógusiálláspontokfeltérképezésevolt.

Jelendolgozatcéljaafelméréssoránfelgyűjtötteredményekközzététele.Bevezetés-
képpenelőbbbemutatomavizsgálttankönyveketéskeletkezésükkörülményeit,majd–
rövidenjellemezveazérintettkérdésköröket–megfogalmazomafelméréssoránkapott
válaszoktanulságait,miközbenafelgyűjtöttadatokrólisáttekintéstnyújtok.

2.atankönyvekkeletkezésénekkörülményei

az általam vizsgált anyanyelvtankönyvek keletkezése szorosan összefügg a 2008-as
közoktatásireformmal,amelyszinteteljesegészébenváltoztattameg–egyebekmel-
lett–azanyanyelvioktatást.azúj szabályozások forrásáulkülönbözőeurópaiuniós
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dokumentumokszolgáltak,sezekelfogadásanyománolyanalapelvekléptekérvénybe,
amelyekmegvalósításáhozazújanyanyelvtankönyvekkészítésepusztánazelsőlépés
volt.

agimnáziumokésközépiskolákelsőosztályaszámárakészülttankönyvareformok
elfogadásautániévben,tehát2009-benjelentmeg.aszerzőket(misadkatalin–simon
szabolcs–szabómihálygizella)mindanégyközépiskolaianyanyelvtankönyvelkészíté-
sévelmegbízták,2012-benazonbanazivetaradičovávezetteszlovákkormánymeg-
bukott,sazelőrehozottválasztásokutánaoktatásügyiminisztériuméléreújtárcave-
zetőkerült,akiújpályázatothirdetett,ennekeredményekéntatovábbitankönyvek–
tehátamásodik,harmadikésnegyedikosztálysegédleteinek–elkészítésemármás
kiadó, ill.más szerzők gondjaira lett bízva. a további három tankönyv a2012-es év
végénjelentmeg,sjóllehetszemléletükettekintvea2009-benkiadottsegédletfolyta-
tásának kellett volna lenniük, a gyakorlatbanmégis a hagyományos nyelvtantanítás
módszerei,illetveazegynyelvűszemléletelveitükröződtekbennük(misad2014,125.
p.;misad2015,73–74.p.).aháromvonatkozósegédletazanyaországitársszerző–
uzonyi kiss Judit – magyarországon megjelent tankönyvcsaládjának egyes részeire
épült,aszerzőpárosszlovákiaitagjapedigazegyesfejezeteketcsupánkiegészítette.

3.afelmérés

afelméréscéljaaszlovákiaimagyarszakospedagógusokvéleményénekmegismerése
volt,sazehhezszükségesadatokategyáltalamösszeállítottkérdőívsegítségévelgyűj-
töttemfel.akérdőívháromrészbőlállt.azelsőrészbenatanóráravalófelkészüléskor
alkalmazott tankönyvek használatára, illetve adekvátságára vonatkozó kérdéseket
fogalmaztammeg;amásodikésharmadikrészbenpedigmárolyanállításokatalkot-
tam, amelyek közvetlenül az uzonyi kiss Judit és Csicsay károly tollából származó
magyarnyelvtankönyvagimnáziumokésaszakközépiskolák2.osztályaszámárac.
nyelvtankönyvrevonatkoztak;1 mindösszeannyikülönbséggel,hogymígamásodikrész
általánosabb jellegűvolt,addigaharmadikrészbenmegfogalmazottállításokközép-
pontjábanmárkifejezettenaszófajtancíműfejezetállt.

akérdőívetelektronikusúton20gimnáziumbaés5szakközépiskolábajuttattamel.
azoktatási intézményekközül egy-egyapozsonyi, szenci,galántai, Lévai,rozsnyói,
Tőketerebesi, nagymihályi járásban, kettő az érsekújvári, rimaszombati és Losonci
járásban,háromakassai,illetvekassakörnyékijárásban,négyakomáromijárásban,
ötpedigaDunaszerdahelyijárásábanműködik.összesen25középiskolaimagyarsza-
kospedagógustkértemmegazűrlapnévtelenültörténőkitöltésére,melyből15-ötkap-

1 Jelentanulmánybanbemutatnikívántfelmérésema2018/2019-estanévbenkészültdiplo-
mamunkámegyfejezeténekkivonata.mivelszakdolgozatomtartalmiszempontbóla2.osz-
tályszámárakészültmagyarnyelv-tankönyvvizsgálatárairányult,ezértezenfelmérésközép-
pontjábanismindenekelőttezasegédletállt.ezútonszeretnékköszönetetmondanitéma-
vezetőtanáromnak,misadkatalinnakadolgozatmegírásáhoznyújtottsegítségéért,szak-
maitanácsaiért.
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tamvissza.afelgyűjtöttadatokatakérdőívegyesrészeihezigazodvajelendolgozatban
isháromalfejezetbentekintemát.

3.1.aszlovákiaianyanyelvtankönyvekhasználataéstartalmifeldolgozottsága

akérdőívelsőrészébenmegfogalmazottelsőkérdéshez(Mely tankönyvet/tankönyve-
ket használja a tanítási órára való felkészüléshez?) hatválaszlehetőségetcsatoltam,
ezekakövetkezőkvoltak:

a. kovács László 1997. Magyar nyelv a középiskola 1–4. osztálya számára.
Maďarský jazyk pre 1.–4. ročník stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
Bratislava,slovensképedagogickénakladateľstvo.

b.misadkatalin–simonszabolcs–szabómihálygizella2009.Magyar nyelv a gim-
názium és a szakközépiskolák 1. osztálya számára.Maďarský jazyk pre 1. ročník
gymnázií a stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Bratislava,
slovensképedagogickénakladateľstvo.

c.uzonyikissJudit–Csicsaykároly2012.Magyar nyelv tankönyv a gimnáziumok és
a szakközépiskolák 2. osztálya számára. Maďarský jazyk. Učebnica pre II. ročník
gymnázií a pre II. ročník stredných odborných škôl. Bratislava,Terravydavateľstvo,s.
r.o.

d.uzonyikissJudit–Csicsaykároly2012.Magyar nyelv. Tankönyv a gimnáziumok
és a szakközépiskolák III. osztály számára. Maďarský jazyk. Učebnica pre III. ročník
gymnázií a pre III. ročník stredných odborných škôl. Bratislava,Terravydavateľstvo,s.
r.o.

e.uzonyikissJudit–Csicsaykároly2012.Magyar nyelv tankönyv a gimnáziumok és
a szakközépiskolák 4. osztálya számára. Maďarský jazyk. Učebnica pre IV. ročník
gymnázií a pre IV. ročník stredných odborných škôl. Bratislava,Terravydavateľstvo,s.
r.o.

f.egyéb/egyebek

azelsőkérdésre44visszajelzésérkezett,amelyszerintatanításióráravalófelkészü-
léskora tanárok25%-aakovácsLászlóáltal írt tankönyvet,18%-aamisadkatalin,
simonszabolcsésszabómihálygizellatollábólszármazó1.osztályszámáraírtsegéd-
letet,14%-aazuzonyikissJuditésCsicsaykárolykészítettetankönyvsorozatmásodi-
kosokszámárakészültkötetetveszialapul.apedagógusok16%-16%-aa3.és4.osz-
tályszámáraírttankönyveketszinténhasználja,s11%-ukmegjelölteakifejtéstigénylő
„egyéb”opciótis.abeérkezettválaszokarraengednekkövetkeztetni,hogyagyakorló
pedagógusokazórára való felkészüléshez szívesenalkalmaznakmagyarországi tan-
könyveketésfeladatlapokat;sőtegyesválaszokkonkrétkiadványokra2 isutaltak.

2 antalné szabó ágnes 2012. Hogyan írjam?Helyesírási gyakorlólapok középiskolásoknak.
Budapest, nemzeti Tankönyvkiadó. Hangay Zoltán 1993. magyar nyelvi gyakorlókönyv.
Budapest, Trezor. rácz endre–szemere gyula (szerk.), 2006. mondattani elemzések.
Budapest,nemzetiTankönyvkiadó.
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1. ábra. apedagógusokáltalatanításióráravalófelkészüléskorhasználttankönyvek

azelsőésamásodikkérdésszorosankapcsolódikegymáshoz,ezértértelemszerűena
másodikkérdéshez (Melyik tankönyvet tartja a tananyag tartalmát tekintve megfele-
lőbbnek?) isugyanazonválaszlehetőségeketkapcsoltam,mintazelsőhöz. ebbenaz
esetben33választkaptam,amelyekelemzéseutánmegállapíthattam,hogyapedagó-
gusok–atananyagtartalmifeldolgozásánaktekintetében–25%-banazuzonyikiss
JuditésCsicsaykárolyszerzőpárosnaka2.osztályszámárakészülttankönyvévelaleg-
elégedettebbek. nagyfokú elégedettséget tükröz továbbá a kovács László által írt
segédletre érkezett 21% is, annak ellenére, hogy a szóban forgó tankönyvben nem
érvényesülnekahatályosállamioktatásiprogramszempontjai,ugyanismégakilenc-
venes években jelent meg. misad katalin, simon szabolcs és szabómihály gizella
nyelvtankönyve18%-otszerzett;uzonyikissJuditésCsicsaykárolya3.és4.osztály
számárakészítettsegédleteegyenként15%-15%-otkapott.

azelsőésamásodikkérdésreérkezettválaszokközöttazonbanellentmondástvél-
temfelfedezni.amásodikkérdéskapcsánamegkérdezettek25%-aatananyagtartal-
máttekintveazuzonyikissJuditésCsicsaykároly2.osztályszámárakészülttanköny-
véttartjaalegmegfelelőbbnek,agyakorlatbanazonbanazelsőkérdésreérkezettada-
tokalapjáncsupánamegkérdezettpedagógusok14%-ahasználja.

3.2.amásodikosztályszámárakészültanyanyelvtankönyvminőségivizsgálata

akérdőívmásodikrészeuzonyikissJuditésCsicsaykárolyszerzőpárosmunkájára–
aMagyar nyelv tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 2. osztálya számára c.
segédletre – vonatkozó általánosabb jellegű állításokat tartalmazott. mivel szlová-
kiábanaközpontilagmeghatározottkritériumrendszernekvalómegfelelésmértékétől
függa tankönyvek forgalombakerülése,ezértakérdőívmásodik részében található
állításokmegfogalmazásakor ismindenekelőtt ezen tankönyvértékelési szempontok-
bólindultamki,szemelőtttartottamtovábbáazáttanulmányozottszakirodalmatis.
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2. ábra. apedagógusoktankönyvértékeléseatananyagtartalmakapcsán

apedagógusokazegyesállításokkapcsán–akérdőívelsőrészéhezhasonlóan–
háromlehetőségközülválaszthattákkiaszámukraleginkábbmegfelelőt:egyetértek,
részbenegyetértekvagynemértekegyet.akövetkezőkbenazeredményülkapottszá-
zalékosarányszámokatközlöm.

azállamioktatásiprogramamagyarnyelvésirodalomtantárgyesetébencélkénta
nyelvi és egyéb kompetenciák fejlesztését jelöli meg (vö. isCeD 3a 2011, 3–4. p.),
tehátatankönyvszerzőknekezenelvárásnakelegettevőnyelvtankönyvetkellkészíte-
niük.akérdőívelsőállításának(A tankönyv alkalmas az ISCED 3A által megfogalma-
zott kompetencia alapú oktatásra.)eredményeialapjánapedagógusokdöntőtöbbsé-
ge(60%)úgyvéli,hogyatankönyvrészbenteszelegetakompetenciaalapúoktatás
követelményeinek.atovábbivélemények20-20%-osaránybanoszlanakmegapozitív
ésnegatívértékelésközött.

atankönyvkutatószakemberekáltalgyakranhangoztatotttényszerintajótankönyv
alkalmasazönállótanulásra(vö.FischernéDárdai2006,111.p.).amásodikállítás(A
tankönyv alkalmas arra, hogy a tanulók – pl. elmaradó óra esetén – önállóan, problé-
ma nélkül sajátítsák el belőle a tananyagot.) egondolatnyománkerültbeakérdőívbe.
a felgyűjtöttadatokarról tanúskodnak,hogyaválaszadók40%-aaz illetősegédletet
megfelelőnektartjaazönállótananyag-elsajátításra,27%-ukazonbanmárcsakrész-
benvélialkalmasnakazotthonitanulásra,ugyanakkoratanárokfennmaradó33%-a
nemlegesválasszalszolgált.

aharmadikkérdést(Milyen gyakran dolgoznak a tanítási órán a tankönyvvel?) aza
személyesvéleményemihlette,hogyahasználatigyakoriságatankönyvminőségének
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egyik ismérve.a válaszokmegoszlását tekintveazadatközlők47%-aa tanításiórán
csupán alkalmanként dolgozik a vonatkozó segédlettel. a válaszadók további 33%-
ánakgyakran,míg20%-ukórájánszintesohanemkerülelőaszóbanforgósegédlet.

anegyedikésazötödikállításmegfogalmazásakoregyrésztabevezetésbenemlí-
tettszlovákiaitankönyvértékelésiszempontokközülatankönyvszerkezetifelépítésére
irányulókövetelménycsoportbólindultamki;másrésztszemelőtttartottamaszakem-
berekáltalközvetítettazongondolatotis,amelyaszerkezetésataníthatóságközötti
párhuzamotemeliki(vö.FischernéDárdai2006,111–112.p.;kritériáé.n.,1–3.p.).
a negyedik állításra (A tankönyv szerkezeti felépítése következetes és egyértelmű.)
érkezettválaszokaztmutatják,hogyatanárok27%-aazilletőtankönyvszerkezetifel-
építésénekkövetkezetességétésegyértelműségétteljesmértékbenmegfelelőnektart-
ja;aválaszadók többsége (60%)ezzelmárcsupán részbenértegyet,13%-ukpedig
egyáltalánnem.

azötödikállítás (A tankönyvben pl. a címek, alcímek, fontosabb kifejezések jelölése
következetes.) arányaialapjánatanárok54%-ateljesen,46%-apedigrészbenértegyet
amásodikosokszámáraírtsegédletcímeinek,alcímeinekstb.jelölésbelikövetkezetes-
ségével.ebbenazesetbennemlegesválasznemérkezett.

azszlovákiaitankönyvértékelésikritériumrendszerbentalálhatótovábbiszempon-
tokatankönyvekmódszertanimegoldásaivalkapcsolatoselvárásokatismegszabja.a
hatodikállítással(A tankönyv lehetőséget nyújt a legújabb tanítási módszerek alkalma-
zására.) felgyűjtöttadatokbólkiindulvaavonatkozótankönyvalkalmasságátalegfris-
sebb oktatási módszerek gyakorlatbeli átültetésére a pedagógusok 60%-a részben,
40%-apedigteljesenkétségbevonja.

akérdőívmásodikrészénekutolsókétállításamárafeladatokkvalitatívéskvanti-
tatívjellemzőjéhezvoltköthető.ahetedikállításra(Az egyes tananyagrészekhez kap-
csolódó gyakorlatok, feladatok minőségüket tekintve alkalmasak az átvett tananyag
begyakorlására.)érkezettvisszajelzésekaztmutatják,hogyatanároknakcsupán13%-
aelégedettteljesenafeladatokminőségével,73%-arészbentartjamegfelelőnekafel-
adatokszínvonalát,aválaszadók14%-apedigelégedetlenségétfejeziki.

azutolsóállításafeladatokmennyiségitulajdonságárairányult(A feladatok mennyi-
ségi szempontból elegendőek az átvett tananyag begyakorlásához.),sapedagógusok
véleményeaháromválaszlehetőségközöttpontosanmegoszlik,vagyisazegyetértés,
részbenegyetértésésanemegyetértésis33,3%.

3.3. amásodik osztály számára készült anyanyelvtankönyv szófajtan c. fejezetének
vizsgálata

akérdőívharmadikrészeagimnáziumokésszakközépiskolákmásodikosztályaszá-
márakészültanyanyelvtankönyvszófajtanc.fejezeténekkonkrétjelenségeirevonatko-
zóállításokattartalmazott.azadatközlőkebbenazesetbenisaháromrendelkezésre
állólehetőségközül–egyetértek,részbenegyetértekvagynemértekegyet–választ-
hattákkiahozzájuklegközelebbállót.

azalábbiakbanismindenállítástegyenkéntismertetek,majdabeérkezettadatok
százalékarányoseloszlásátközlöm.

84 Jakab Veronika
Fó
ru
m
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
3,
s
om

or
ja



azelsőállítás(A tankönyv Szófajtan c. fejezetében a hagyományos szófajtani felosz-
tást sajátítják el a tanulók, azonban a szerző alkalmanként utal a Magyar grammatika
című, egyetemi tankönyv által bemutatott újításokra is, melynek szükségességével…) –
megfogalmazásánakalapját a szófajba sorolás szempontjai c. fejezetbenmegjelenő
kétféle szemléletmód képezte, ugyanis a vonatkozó tananyag a hagyományos leíró
nyelvtaniszemléletbemutatásamellettanyelvtudományfrissebberedményeireisref-
lektált.mindezugyannegatívanbefolyásoljaatananyagkognitívfeldolgozását,apeda-
gógusok40%-amégisteljesenegyetértazilletőtananyagilyenjellegűbemutatásával,
scsupán7%-avéliineffektíveljárásnak.

amásodikállítás (A tankönyv Szófajtan c. fejezetében található ábrák [ágrajzok]
támogatják a tananyag hatékony kifejtését.) aszakirodalombólismertazontényeknyo-
mánkerültbeakérdőívbe,amelyekszerintazábrákjótékonyhatássalvannakatan-
anyagelsajátítására,shasonlóanfontosszerepettöltenekbeazújanyagkifejtésekor
is(vö.kerber2005,26.p.).avizsgáltsegédletágrajzairólaválaszadók40%-aúgygon-
dolja,hogymegkönnyítikatananyagkifejtését,azadatközlők53%-aazonbanpusztán
azezzelkapcsolatosrészbeniegyetértésétfejeziki,7%-ukegyáltalánnemértegyet
hatékonyságukkal.

a szakirodalom szerint a tanulhatóság egymásikmeghatározója a tankönyvben
található ismeretekés a tanulókéletkori sajátosságainakösszhangja (vö. Fischerné
Dárdai 2006, 111. p.). ebből a tényből indultam ki a harmadik állítás (A tankönyv
Szófajtan c. fejezetében előfordulnak olyan ismeretek, amelyek nincsenek összhang-
ban a tanulók életkori sajátosságaival.)megfogalmazásakoris.abeérkezettválaszok
arróltanúskodnak,hogyapedagógusok53%-aszerintavonatkozótankönyvbenelőfor-
dulolyanismeretanyag,amelynemreflektálatanulókéletkorára,további40%-ukrész-
legesenértmindezzelegyet,scsupán7%-uknemgondoljaígy.

a következő állításommal (A tankönyvben tükröződő szemlélettel, mely szerint a
suksükölés és a nákolás súlyos hibának számít...) aszlovákiaimagyarnyelvetoktató
pedagógusok nyelvjárásokhoz való viszonyulását szerettem volna felmérni. erre jó
alkalmatszolgáltatottatankönyvlapjaintükröződőnormatívszemlélet,amely(egyebek
mellett)asuksükésnákolásmintnyelvjárásijelenségek„súlyoshibának”valóbélyeg-
zésében nyilvánulmeg. kiemelendő, hogy az adatközlők 36%-a azonos állásponton
van,43%-arészbenértegyet,spusztánafennmaradó21%ítélielanyelvjárásokkal
szembeniellenségesnézőpontot.

az ötödik állítás (A földrajzi és intézménynevek helyesírása című fejezet adekvát
didaktikai módszerek segítségével, megfelelő módon, a szaktudományok eredményeit
szem előtt tartva jeleníti meg az ismereteket.) alapjátazatényszolgáltatta,hogy azille-
tőtankönyvbenaszerzőkdidaktikaiszempontbólinadekvátmódonközöltékaföldraj-
zi-ésintézménynevekhelyesírásáhozkötődőszabályokat,ugyanisazakkoribanérvé-
nyeshelyesírásiszabályzatbólszinteváltozatlanulemeltékátőketamásodikosokszá-
márakészültsegédletbe(vö.uzonyikiss–Csicsay2012,92–94.p.;96–97.p.;akH.3
2015,70–83.p.).ennekellenérea felgyűjtött válaszokalapjánelmondható,hogya

3 amagyarhelyesírásszabályai.Tizenkettedikkiadás.Budapest,akadémiaikiadó.
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pedagógusok 27%-a a szabályok didaktikai transzformáció nélküli megjelenítésével
egyetért,további47%pedigrészbeniegyetértésétfejeziki.ahelyesírásiismeretekilyen
jellegűismertetésénekhelyénvalóságátcsakapedagógusok26%-avonjakétségbe.

a hatodik állítást (A melléknevekkel foglalkozó tananyag után található feladat
mennyiségileg elegendő a melléknevekben szereplő j és ly betűk begyakoroltatására:
„Pótold a következő melléknevekben a hiányzó j és ly betűket: moso_gó, terebé_es,
ola_os, mora_ló, _ukacsos, hó_agos, fennhé_ázó, toka_i.”) látszólagarraéleztemki,
hogyazadatközlőkaj ésly betűkhelyesírásánakbegyakorlásáhozmennyiségilegele-
gendőnektartják-eazilletőfeladatot,ugyanakkorazisérdekelt,mennyienjelzikafel-
adatbantalálhatópontatlanságot(aszerzőkamorajló ésfennhéjázó szavakatamel-
léknevekhezsorolják,miközbenezeknemmelléknevek,hanemmelléknévi igenevek
[vö.uzonyikiss–Csicsay2012,99.p.]).apedagógusok40%-a–akiknekfelejelezteis
afeladathiányosságát–nemértegyetafeladattal.aválaszadók47%-arészbenelfo-
gadja,13%-ukpedigteljesenelegendőnekésmegfelelőnekvéliaszóbanforgógyakor-
latot.

ahetedikállítás(A tankönyvben található számnevekre vonatkozó helyesírási isme-
retek elegendők az ISCED 3A-ban található kimeneti követelmények teljesítéséhez.) a
számnevekután találhatóhelyesírási tudnivalókmennyiségi jellemzőivelkapcsolatos
kételyeimetfejezteki,ugyanisvéleményemszerintamegjelenítettismereteknemele-
gendőkadiákoktólelvárttudásszinteléréséhez.Hasonlóálláspontotképviselapeda-
gógusok27%-ais.atankönyváltalbemutatottszabályokatapedagógusok47%-rész-
benelegendőnektartja,s26%azonválaszadókszáma,akikteljesmértékbenelége-
dettek.

anyolcadikállításban(A határozószókat bemutató tananyagrész szerkezeti, tartal-
mi feldolgozásával...) fogalmazódtakmegahatározószókkalkapcsolatosszerkezetiés
tartalmi jellegű fenntartásaim.amásodikos tankönyvvonatkozó tananyagaosztályo-
zásraépült,saviszonyítottfogalomhatározottságaalapjánkétcsoportotkülönböztet
meg: határozott fogalmi tartalmú határozószókat és névmási határozószókat. a két
csoportlényegébenugyanazokatajelentéstanialcsoportokatalkotta,vagyislehetnek
hely-ésidőhatározó-szók,illetveelvontabbkörülménytkifejezők,ennekellenéreaszer-
zőkcsakanévmásihatározószókkapcsánmutattákbeaziméntfelsoroltalcsoporto-
kat.megtévesztő volt továbbá,hogyaszerzőkelőbbbemutattákanévmásieredetű
határozószókat–miközbenanévmásihatározószókfunkciójárólemlítéstsemtettek–
,majdarákövetkezőbekezdésbenmáranévmásoktólvalóelkülönülésükrőlszóltak.
abeérkezettválaszokalátámasztjákafentmegfogalmazottkétségeimet,amegkérde-
zett pedagógusoknak ugyanis csak a 13%-a ért egyet a határozószók ilyen jellegű
bemutatásával;60%-ukaszóbanforgótananyagotrészbenfogadjael;27%-ukpedig
nemtetszésétfejeztekiazeljárássalszemben.

a kilencedik állítás (A határozói igenévre vonatkozó magyarázat terjedelmével,
amely mindössze két mondat...) azonaszemélyesértékelésemenalapult,amelysze-
rintavizsgálttankönyvbentalálhatóhatározószóiigenevekkétmondatoskifejtésealig-
haelegendőegyközépiskolaianyanyelvtankönyvlapjaira.azösszegyűjtöttadatoksze-
rint a válaszadók 40%-a hozzám hasonló állásponton van, de 33%-uk az ellentétes
véleménytképviseli,afennmaradó27%pedigrészbenértegyetafeltűnőenrövidtan-
anyaggal.
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4.összegzés

afelgyűjtöttadatokalapjánahasználatbanlevőuzonyikiss–Csicsay-féleanyanyelvtan-
könyveknemszorítottákkiaziskolaihasználatbóla90-esévekmásodikfelébenmeg-
jelentkovácsLászlójegyeztesegédletet.egyesközépszintűoktatásiintézményekbena
két tankönyvet párhuzamosan használják, más helyeken pedig a régebbi tankönyv
elsődlegeshasználatátfigyelhetjükmeg.avizsgáltszlovákiaisegédletekhiányossága-
inakkiküszöböléseérdekébenafelmérésbenrésztvevőmagyarszakospedagógusok
egyrészemagyarországianyanyelvtankönyvekhasználatátjavasolja.

kiemelném,hogyapedagógusoknagyrészepozitívanértékelteavizsgáltsegédlet
szerkezeti felépítését, grafikai megoldásait, önálló tananyag-elsajátításra való alkal-
masságát,avonatkozótankönyvhiányosságaitazonbanafelgyűjtöttadatokisalátá-
masztják:uzonyikissJuditésCsicsaykárolyszerzőpárosmunkájátcsupánapedagó-
gusok20%-aérzifeltételnélkülmegfelelőnekazállamioktatásiprogrambanmegjelölt
kompetenciaalapúoktatásra;egyértelműenegyetlenválaszadósemgondolja,hogya
vizsgált tankönyvmegalapoznáa legújabbpedagógiaimódszerekgyakorlatbelialkal-
mazását; a segédlet feladatainak kvalitatív értékelését illetően a válaszadók 73%-a
nemtudottegyértelműenállástfoglalni,azarányszámokhasonlóeredménytmutatnak
a feladatok kvantitatív értékelésének esetében is, ugyanis a vélemények a három
válaszköztéppmegoszlanak.kiemelendő továbbá,hogyamegkérdezettpedagógu-
soknakcsupán33,3%-ahasználjaatanításiórángyakran atankönyvet.

a kérdőív harmadik részében található kérdésekre érkezett válaszok kapcsán
ellentmondást véltem felfedezni,ugyanis jóllehetapedagógusok40%-aaztállította,
hogyamagyar grammatikárautalómegjegyzések tankönyvbeli jelenlétével egyetért,
53%-ukmégisaztvallotta,hogyavizsgáltsegédletbenlévőismeretekésatanulókélet-
korisajátosságanincsösszhangbanegymással.ezenkívül felettébbváratlanulérta
nyelvjárásokkalkapcsolatosanmegfogalmazódottálláspont,melybőlkiindulvaameg-
kérdezettpedagógusoknakcsupánkicsiveltöbb,mint20%-anembélyegeznéasuksü-
kötésanákolást–amásodikosanyanyelvtankönyvnyomán–„súlyoshibá”-nak;vala-
mintmégamelléknevekhezkapcsolódófeladatokkalösszefüggésbenmegjegyezném,
hogyaválaszadókmindössze20%-ajelezteazilletőfeladatbantalálhatóhiányosságot.

a kérdőívmásodik és harmadik részében található három válaszlehetőség közül
(egyetértek, részben egyetértek, nem értek egyet) az adatközlők leggyakrabban –
50,9%-ban–a „részbenegyetértek”opciómellettdöntöttek, vagyisamegkérdezett
pedagógusokamásodikosztályszámárakészült tankönyvrőlmegfogalmazottkérdé-
sekkapcsáncsaknemazesetekfelébennemfoglaltakszilárdálláspontot.
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irodalom

AkH. A magyar helyesírás szabályai.Tizenkettedikkiadás.Budapest,akadémiaikiadó,70–83.p.
FischernéDárdaiágnes2006.atankönyvekmegítélésénekminőségiparaméterei.inszabolcs

ottó(szerk.):Történelmi megismerés – történelmi gondolkodás. Budapest,eLTeBTk.
104–12.p.

kerberZoltán2005.magyarnyelvésirodalom.inkojanitzLászló(szerk.):A tankönyvek korsze-
rűségét és minőségét meghatározó tényezők. Budapest, Commitment pedagógiai
intézet,3–6.p.;26.p.

Lőrincz gábor 2014. nyelvi variativitás – a hiányzó tananyag. in Lőrincz Julianna–simon
szabolcs–TörökTamás(szerk.):Odbornosť a metodické otázky učebníc – Zborník z
medzinárodného sympózia o výskume učebníc. Az anyanyelvoktatás dokumentumai-
nak szakmai, módszertani vizsgálata. A Selye János Egyetem TKK Mai Magyar Nyelvi
Tanszékén működő Variológiai Kutatócsoport 2013–2014-es nemzetközi szimpóziu-
mokon elhangzott előadásainak gyűjteményes kötete. komárom, selye János
egyetem,95–116.p.

misad katalin 2014. a kétnyelvűség aspektusának vizsgálata a szlovákiai magyar tannyelvű
középiskolák anyanyelvtankönyveiben. in Lőrincz Julianna–simon szabolcs–Török
Tamás(szerk.):Odbornosť a metodické otázky učebníc – Zborník z medzinárodného
sympózia o výskume učebníc. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, mód-
szertani vizsgálata. A Selye János Egyetem TKK Mai Magyar Nyelvi Tanszékén műkö-
dő Varialógiai Kutatócsoport 2013–2014-es nemzetközi szimpóziumokon elhangzott
előadásainak gyűjteményes kötete. komárom,selyeJánosegyetem,117–130.p.

misad katalin 2015. a kétnyelvűség aspektusának vizsgálata a szlovákiai magyar tannyelvű
középiskolákanyanyelvtankönyveiben.inZimányiárpád(szerk.):A tudományoktól a
művészetekig. Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának tanul-
mánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. eger,Líceum
kiadó,72–83.p.

misadkatalin2017.ahelyesírás-tanítástartalmaésszempontjaiszlovákiaimagyarközépiskolai
anyanyelvtankönyvekben.inLőrinczJulianna–simonszabolcs(szerk.):A tankönyvkuta-
tás szakmai, módszertani kérdései. A Variológiai kutatócsoport 7, nemzetközi tankönyv-
kutató szimpóziumának tanulmányai. komárom,selyeJánosegyetem,78–90.p.

simonszabolcs2013.szempontok, irányzatoka tankönyvekésegyéb iskolaidokumentumok
elemzésével kapcsolatos szlovákiai magyar szakirodalomban. in ruda gábor–
szabómihály gizella (szerk.): Nemzetkép és identitás az iskolák tankönyveiben.
pilisvörösvár–Dunaszerdahely–komárom–nyitra–esztergom, muravidék Baráti kör
kulturális egyesület–gramma egyesület–nyitrai konstantin Filozófus egyetem
közép-európai Tanulmányok kara–pázmány péter katolikus egyetem Vitéz János
kar–selyeJánosegyetem,87–93.p.

simonszabolcs2017.aszlovákiaimagyaroktatáspolitikaihelyzetésahazaitankönyv-éstanterv-
kutatásújabberedményeihez.inLőrinczJulianna–simonszabolcs(szerk.):A tankönyv-
kutatás szakmai, módszertani kérdései. A Variológiai kutatócsoport 7, nemzetközi tan-
könyvkutató szimpóziumának tanulmányai. komárom,selyeJánosegyetem,9–32.p.

Vančo ildikó 2013. anyanyelv és nyelvtanoktatás kisebbségben. in ruda gábor–szabómihály
gizella (szerk.): Nemzetkép és identitás az iskolák tankönyveiben. pilisvörösvár–
Dunaszerdahely–komárom–nyitra–esztergom, muravidék Baráti kör kulturális
egyesület–grammaegyesület–nyitraikonstantinFilozófusegyetemközép-európai
Tanulmányokkara–pázmánypéterkatolikusegyetemVitéz Jánoskar–selyeJános
egyetem,26–37.p.
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oktatásidokumentumok

kritériánahodnoteniekvalityučebniceprevšeobecno-vzdelávaciepredmetyé.n.štátnypedago-
gický ústav. http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnice-metodiky-
publikacie/kriteria_vseobecno_vzdelavacie_predmety.pdf(2018.október 23.)

štátnyvzdelávacíprogram.maďarskýjazykaliteratúra.(Vzdelávaciaoblasť:jazykakomuniká-
cia). isCeD 3a. http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-
program/madarsky_jazyk_literatura_isced3a_titul.pdf(2018.október 23.)

Vizsgálttankönyvek

kovácsLászló1997.Magyar nyelv a középiskola 1–4. osztálya számára.Maďarský jazyk pre 1.–
4. ročník stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Bratislava, slovenské
pedagogickénakladateľstvo.

misadkatalin–simonszabolcs–szabómihálygizella2009.Magyar nyelv a gimnázium és a szak-
középiskolák 1. osztálya számára. Maďarský jazyk pre 1. ročník gymnázií a stredných
odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Bratislava,slovensképedagogic-
kénakladateľstvo.

uzonyikissJudit–Csicsaykároly2012.Magyar nyelv. Tankönyv a gimnáziumok és a szakközép-
iskolák II. osztálya számára. Maďarský jazyk. Učebnica pre II. ročník gymnázií a pre II.
ročník stredných odborných škôl. Bratislava,VydavateľstvoTerra.

uzonyikissJudit–Csicsaykároly2012.Magyar nyelv. Tankönyv a gimnáziumok és a szakközép-
iskolák III. osztálya számára. Maďarský jazyk. Učebnica pre III. ročník gymnázií a pre
III. ročník stredných odborných škôl. Bratislava,VydavateľstvoTerra.

uzonyikissJudit–Csicsaykároly2012.Magyar nyelv. Tankönyv a gimnáziumok és a szakközép-
iskolák IV. osztálya számára. Maďarský jazyk. Učebnica pre IV. ročník gymnázií a pre
IV. ročník stredných odborných škôl. Bratislava,VydavateľstvoTerra.

Dr.uzonyikissJudit2008.Magyar nyelv a 10. évfolyam számára.Celldömölk,apáczaikiadó.
Dr.uzonyikissJudit2009.Magyar nyelv a 11. évfolyam számára.Celldömölk,apáczaikiadó.
Dr.uzonyikissJudit2010.Magyar nyelv a 12. évfolyam számára.Celldömölk,apáczaikiadó.

Veronika JakaB
on THe sTaTe oF moTHer Tongue TeXTBooks oF Hungarian seConDary sCHooLs in sLoVakia

Thesubjectofthisstudyarethemothertonguetextbooksofsecondarygrammar
schoolsandvocationalschoolswithHungarianasthelanguageofinstruction,in
particularthestudy-aidforthesecondgrade.inordertomapthepedagogues´
opinion regarding the content, structure and methodological solutions of the
examined textbooks, i conducted a survey in January 2019, and this study is
intendedtopresentthecollecteddata.

a szlovákiai magyar középiskolai anyanyelvtankönyvek állapotáról 89
Fó
rum

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/3,som
orja



Fó
ru
m
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
3,
s
om

or
ja

  

Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda

 

M I S A D  K ATA L I N

NYELVHASZNÁLAT
KÉTNYELVŰ KÖRNYEZETBEN

 
   

 
 



HorBuLák ZsoLT
Dél-szlovákiagazdaságiésszociálishelyzete

néhánymutatótükrében(3.rész)

ZsoLT HorBuLák
TheeconomicandsocialsituationofsouthernslovakiainViewofsomeindicators(partiii)

indexingTerms:southernslovakia,regionaldisparities,industrialproduction,productivity,averageindustrial
wage

Bevezetés

Dél-szlovákiagazdaságiés társadalmi fejlődéseeltérazországos trendektől.ezeka
különbségek statisztikailag is kimutathatók, ésmár több tanulmányban is foglalkoz-
tunk velük (Horbulák 2015; 2017). ezekben Dél-szlovákia 16 jelentősmagyar ajkú
népességgelrendelkezőjárás,illetvemamárnagyonkevésmagyarlakosú,dearégió-
bantalálhatóésamagyarsághozezerszállalkötődőkétnagyváros,pozsonyéskassa
munkanélküliségirátáját,azottélőkátlagbérét,aszociálistámogatásbanrészesülők
arányát,azúthálózatnéhányjellemzőjétésaztelemeztük,hogyazország200legna-
gyobbvállalatábólhánynakaszékhelyetalálhatóott.emellettvizsgáltukavidéklakos-
ságának iskolázottsági mutatóit, illetve számítógépes szövegszerkesztői ismereteit.
ebbenadolgozatunkbannéhány gazdaságimutatószámraösszpontosítunk,mint az
iparitermelés,atermelékenység,deösszehasonlítjukavállalatibérezésésamunka-
nélküliségalakulásátis.atanulmánybana2017-esévadataibólindultunkki.

szlovákiaregionálisgazdaságifejlettsége

szlovákiátazeurópaiunióhozvalócsatlakozásegyikgyőztesének lehet tekinteni.az
egy főre jutógDp-jét vásárlóerő-paritásalapjánszámítva2000és2017között több
mint meg két-és félszerezte. a 269%-os növekedés legfeljebb Litvánia (336%),
Lettország(311%)ésBulgária(291%)számaitólmaradel,ésmegelőziLengyelországot
(254%),Csehországot(214%),illetvemagyarországot(206%)továbbáazuniósátlagér-
téket(170%)is(eurostat).asikeresfelzárkózásraazonbanárnyékotvet,hogyaregio-
náliskülönbségekmégmindigjelentősek.anuTs2régióktekintetébenazalábbiada-
tokkaltalálkozhatunk:
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1. táblázat. szlovákianuTs2régióinakvásárlóerő-paritásonmértereje2017-ben

Forrás:http://ec.europa.eu/eurostat

pozsony179%-osfejlettségevetekszikazeurópaiuniólegfejlettebbrégióval,ellenben
azországtöbbitérségénekfejlettségenemérielazuniósátlag75%-át,amifejletlen
régiónakminősülés támogatásra jogosult.az igazsághoz tartozik,hogykelet-közép-
európatöbbiországánaknemfővárosirégiójaisebbeakategóriábatartozik.anegatí-
vumokközöttazonbanmégkikellemelniaztis,hogyszlovákiatöbbifejletlenrégiója
közöttisszámottevőakülönbség.kelet-szlovákianyugat-szlovákiafejlettségénekcsak
a77%-átériel.aztviszontbekellismerni,hogyazollózáródik,mivel2016-banakelet
mégcsak73%-nyiraközelítettemeganyugatot.

szlovákiaregionálisgazdaságikülönbségeikerületivonatkozásban,azazanuTs3
régiókszintjénisérezhetők.agazdaságiaktivitást,1 akerületbenelőállítottbruttógaz-
daságiértéket,anagyvállatokabszolútszámát2 figyelembevéveittisláthatóanyugat–
keletifejlettségikülönbség,dekülönösenafővároskiemelkedőenjópozíciója,amire
máraz1.sz.táblázatisfelhívtaafigyelmet.abemutatottadatoknemadnakpontos
képetavalóshelyzetről,nemveszikfigyelembeazadottmegyelakosságánakszámát
éskiterjedését,deamegyékesetébenmeglehetősenkicsikakülönbségek,miközben
apozsonyikerületet–akárcsaknuTs2-esszinten–csupánafővárosraésakörnyező
járásraterjedki.ezatényaztmutatja,hogyennekakerületnekavalósgazdaságiereje
az országon belül még nagyobb. pozsonnyal csak a szintén nyugati fekvésű
nagyszombatikerületképestartanialépést.

aregionáliskülönbségekkutatásánakszlovákiábanszerteágazószakirodalmavan
(rievajová–klimko 2018; Workie Tiruneh–štefánik 2014; michálek–podolák 2014;
švecová–rajčáková2014).mitöbb,azországbanvannakolyannagyrégiók,ezekközé
tartozikaBesztercebányaikerület,aholabelsőkülönbségeknemhogynemcsökken-
nek, hanemmég tovább mélyülnek (Liptáková 2017). Hasonlóan rossz a helyzet a
kassaikerületben,aholhosszútávonnemtudtakváltoztatniamunkanélküliségszer-
kezetiösszetételén(karácsony–Bálint2016).mezeiistvánésHardiTamáskijelentése
(2003),miszerint „…szlovákiagazdasági fejlettsége rendkívülsajátos.azország leg-
nyugatibbpontjántalálhatópozsonyésszűkebbkörnyezeténekfejlettségemellettkelet
feléhaladvaegyrefejletlenebbterületekkeltalálkozhatunk”,tanulmányukmegjelenése
utánmásfélévtizeddelisfolyamatosanérvényes.

1 agazdaságilagaktívlakosokközémindkétnem15és64évközöttifoglalkoztatott,illetve
munkanélküli,azazdolgozniképestagjaitartoznak.

2 nagyvállalatnakszámíta250éstöbbalkalmazottatfoglalkoztatócég.

kód NUTS2 régió az EU átlag %-os aránya 
SK01 Bratislavský kraj (Pozsonyi Kerület) 179 
SK02 Západné Slovensko (Nyugat-Szlovákia) 70 
SK03 Stredné Slovensko (Közép-Szlovákia) 61 
SK04 Východné Slovensko (Kelet-Szlovákia) 54 
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2. táblázat.agazdaságiaktivitás,regionálisgDpésanagyvállalatokszámaszlovákia
megyéiben2017-ben

Forrás:štatistickáročenkaregiónovslovenska2018,sajátszámítás

Úgyszinténtény,hogyaközép-európaitérségbennemegyedülállójelenségrőlvanszó.
„a2008-asválságutánaszlovákeslengyelgazdaságfelzárkózásaegyenletesmaradt,
míg amagyar es cseh gazdaság2012-ig lényegében stagnált és csak2013-tól vált
dinamikusabbá,ettőlazidőtőlkezdvemindanégyországhasonlóütembenközeledik
azeu15átlagához.azezredfordulón18százalékpontvoltaV4-országokonbelülafej-
lettebbekesakevésbéfejlettekközöttieltérés,amely2006-ra24százalékpontranőtt,
ezarés2009-tőlfokozatosancsökkent12százalékpontra,azaznapjainkbanközele-
désfigyelhetőmeganégyországközött”(Lengyel–kotosz2018).majdkésőbbhozzá-
teszik,„hogymindafelzárkózásmértékét,mindazelértszintetilletőenafővárositér-
ségekállnakazélen”.

Dél-szlovákiajárásainakkiemeltgazdaságimutatói

ahogyarraazelsőtanulmányunkban(Horbulák2015)isfelhívtukafigyelmet,azelem-
zettrégiómeghatározása,földrajzibehatárolásanemegyszerűfeladat.Vizsgálódásunk
eredetitárgyaugyanisnemDél-szlovákiamaga,hanemszlovákiamagyarokáltaljelen-
tősszámbanlakottvidéke.aproblémagyökerétszlovákiaközigazgatásifelosztásában
kellkeresni.akérdésselkapcsolatbantöbbtanulmányismegjelent.ahogyaztmezei
istvánésHardiTamásírta(2003),az1996-osközigazgatásifelosztásban„amegosztó
politikaérvényesültamagyarlaktavidékekenis,amelyeketennekaszándéknakmeg-
felelőendaraboltak fel”.gulyás László (2008)még sarkosabban fogalmaz: „mečiar3
egyolyan8régiósközigazgatásibeosztástkészítettelő,amelykifejezettenhátrányosan
érintette a magyar kisebbséget. a reform során kiemelt szempontnak számított a

3 Vladimírmečiar,szlovákiaháromszoros(1990–1991,1992–1994,1994–1998)miniszter-
elnöke.

 

 

kerület 

gazdasági aktivitás 
(%) 

regionális GDP 
(millió EUR) 

nagyvállalatok 
száma 

 eltérés az 
országostól 

 országos 
része (%) 

 országos 
része (%) 

Pozsonyi kerület 65,4 5,5 23 727 28,0 217 32,8 
Nagyszombati kerület 62,1 2,2 9 519 11,2 57 8,6 
Trencséni kerület 59,0 -0,9 7 602 9,0 92 13,9 
Nyitrai kerület 59,1 -0,8 9 273 10,9 61 9,2 
Zsolnai kerület 58,8 -1,1 9 198 10,8 75 11,3 
Besztercebányai kerület 60,6 0,7 7 486 8,8 48 7,3 
Eperjesi kerület 59,4 -0,5 7 686 9,1 56 8,5 
Kassai kerület 56,5 -3,4 10 360 12,2 55 8,3 
Szlovákia összesen 59,9 0,0 84 851 100,0 661 100,0 
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magyartöbbségűterületekolyanfelosztása,amely–mečiar1996.április26-itv-nyilat-
kozatátidézve–egyszer s mindenkorra megakadályoz mindenfajta magyar autonómia -
törekvést Szlovákiában.”atöbbiközigazgatásifelosztásravonatkozójavaslatot,egye-
bek között a magyar kisebbség által benyújtott tervezetet az akkori kormány nem
fogadtael.

Tudnikellaztis,hogyaközigazgatásiegységekegybenstatisztikairégiókis.ebből
aziskövetkezik,hogymivelazetnikaitényezőnemjelenikmeg,ígygyakorlatilaglehe-
tetlen amagyarság egészére vonatkozó statisztikai adatok beszerzése. ilyen jellegű
adatgyűjtéscsakacenzusokidejéntörténik.miebbenatanulmányban–jobbhíján,
kompromisszumként–ajárásoknakaLau1régiókalapjánbegyűjtöttadataibólindul-
tunkki.megkelljegyezni,hogyhasonlómódszertalkalmaznakaDél-szlovákiávalfog-
lalkozóegyébtanulmányokszerzőiis(lásdHorbulák2015).

ajelenlegiközigazgatásfelosztásalapjánszlovákia72önállójárásábólcsakkettő-
nekvanabszolútmagyartöbbsége,továbbitizennégybenamagyarság,nohafolyama-
tosancsökkenőszámbanésarányban,demeghatározómódonvanjelen.ezekajárá-
sok a következők: a szenci, Dunaszerdahelyi, galántai, Vágsellyei, komáromi,
érsekújvári,nyitrai, Lévai,nagykürtösi, Losonci,rimaszombati,nagyrőcei,rozsnyói,
kassavidéki,Tőketerebesi,nagymihályi.Tekintettelarra,hogyazelemzettrégiórésze,
éshagyományosanamagyarmúlt,kultúraésgazdaságrésze,pozsonytéskassát is
bevontukavizsgálatba.ennekarégiónakateljesterülete16 588,5km2,amiazország
területének 33,83%-át teszi ki. Csak a 16 járás kiterjedése 15  983,7 km2, ami az
országterületének32,6%-a.a16járásbanésakétvárosbanélőkszámaa2011-es
népszámlálásidején2 149 424főttettki,ezszlovákialakosságának32,83%-a.Csak
a16járásbanélőkszáma1 497 763fővolt,ezazországlakosságának27,75%-a.a
16 járásban, továbbápozsonybanéskassán453 240fővallottamagátmagyarnak,
amiazadottterületlakosságánaka21,09%-áttetteki,ellenbenaszlovákiaimagyar-
ság98,86%-át.a16járásban432 739magyaremberélt,amiaterületlakosságának
28,89%-át,aszlovákiaimagyarságnakpedig94,39%-áttetteki.

akövetkezőtáblázatbanatizenhatjárásésakétvárosiparitermelésétésazott
találhatóvállalatoktermelékenységéthasonlítottukösszeazországosszámokkal.

a3. táblázat jól szemlélteti, hogy a járások között óriási különbségek vannak. Termé-
szetesenabruttótermelésmértékeönmagábannemmeghatározó,hiszenennekolyan
faktorai is vannak,mint az adott járás kiterjedése és lakosainak száma. arra korábbi
tanulmányunkbanszinténfelhívtukafigyelmet(Horbulák2015),hogyadélijárásokkiter-
jedésemintegyharmadávalnagyobb,mintazészakiaké.Bizonyosjárásokkimagaslótel-
jesítményemögöttértelemszerűenazottszékelőországosanjelenetőscégekkibocsátá-
sát kell keresni. pozsony adatai nemmeglepőek. a 200 legnagyobb forgalmú vállalat
közül86-naktalálhatóottaszékhelye.agalántaiadatokmögöttadél-koreaisamsung
electronics eredményességét kell keresni, amely forgalma alapján szlovákia 6. legna-
gyobbvállalata.nyitránerrealistáraaFoxconn(11.hely,elektrotechnika)ésamed-art
(60.hely,kereskedelem)kerültfel.kassavárosgazdaságierejeakohászatióriásnak,a
ussteelnekköszönhető(5.hely),de200-aslistáratovábbinégycégkerültfel.érdemes
felhívniafigyelmetakassavidékre.ebbenajárásbantalálhatókenyhectelepülés,amely
ipariparkjábankét,a200-aslistántalálhatócégtelephellyelrendelkezik.azigazsághoz
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tartozik,hogyerrőlalistárólarégiómásjárásaibanisvannakvállalatok.aszencijárás-
ban3,aDunaszerdahelyiben1,aVágsellyeiben1,akomáromiban3,azérsekújváriban
1,aLévaiban2ésaLosonciban1.

3. táblázat.adél-szlovákiaivállalatoktermelésiéstermelékenységiadatai2017-ben

Forrás:sajátszerkesztésaszlovákstatisztikaiHivataladataialapján

akövetkezőkbenaztvizsgáljukmeg,hogyadélirégiónakmennyiresikerültfelzárkóz-
nia.előszörazátlagbérváltozásátvesszükgórcsőalá.agyorsgazdaságinövekedésés
anövekvőfoglalkozatás(lásdaz5.sz.táblázatot)egyikvelejárójaabérekgyorsnöve-
kedése.eztamagyarlaktarégióegészeismegérzi.aszórásazonbannagy.akisalföld
északi része, ahol a tömbmagyarság legnagyobb része él, egyértelműen nyertese
ennekafolyamatnak.afizetések leggyorsabbanaDunaszerdahelyi,nyitrai,Lévaiés
érsekújvárijárásbanemelkedtek.abérekmégalegelmaradottabbgömörirégióbanis
nőttek,azötödikhelyetarimaszombatijárásfoglaltael.igaz,vannegatívpéldais.a
Losonci járásban meglepő módon csökkenés tapasztalható, amelynek okát nehéz
megmagyarázni.kisebbmértékbeneztapasztalhatókassavárosesetébenis.ittvaló-

járás/város 
ipari termelés termelékenység 

EUR országos 
része %-ban EUR országos 

átlag %-a 
Pozsony 4 566 113 095 5,72 381 536 189,66 
Szenci járás 252 704 669 0,32 137 657 68,43 
Dunaszerdahelyi járás 656 717 199 0,82 131 517 65,38 
Galántai járás 3 022 137 296 3,79 430 013 213,76 
Komáromi járás 788 040 447 0,99 119 375 59,34 
Vágsellyei járás 626 932 019 0,79 180 350 89,65 
Nyitrai járás 2 606 936 326 3,27 177 019 88,00 
Érsekújvári járás 566 131 264 0,71 87 743 43,62 
Lévai járás 599 561 522 0,75 100 652 50,03 
Nagykürtösi járás 67 280 919 0,08 52 150 25,92 
Losonci járás 287 530 258 0,36 94 730 47,09 
Nagyrőcei járás 156 799 681 0,20 72 509 36,04 
Rimaszombati járás 136 596 028 0,17 46 005 22,87 
Rozsnyói járás 406 856 630 0,51 160 290 79,68 
Kassa város 1 122 075 898 1,41 147 278 73,21 
Kassai járás 959 448 235 1,20 253 045 125,79 
Tőketerebesi járás 69 168 536 0,09 57 588 28,63 
Nagymihályi járás 667 416 157 0,84 100 445 49,93 
átlag (16+2) 975 469 232 1,22 151 661 75,39 
átlag (16) 741 891 074 0,93 137 568 68,39 
összes (16+2) 19 275 806 485 24,16 - - 
összes (16) 11 870 257 186 14,88 - - 
országos adat 79 784 111 942 100,00 201 164 100,00 
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színűlegarróllehetszó,hogya2013-asországosátlagotismeghaladóbérszintnem
voltfenntartható,deacsökkenésellenéreavárosbanélőkbéremégezekutánismeg-
haladja a régiós átlagot.minden felsorolt pozitívum ellenére azonban statisztikailag
kimutatható,hogymégegyilyenrobosztusjavulássemvoltelégahhoz,hogyarégió,
beleszámítvaakétnagyvárospozitíviránybahatótorzítóhatását,elérjeazországátla-
gos ipari béreit. sőt, ennek éppen az ellenkezője következett be. amíg 2013-ban a
béreka16járásbanésakétvárosbanazországosbérek86,84%-áttettékki,csaka
járásokesetébenezazérték82,31%volt,addig2017-benezakétérték84,70%,illet-
ve81,03%volt.

4. táblázat.avállalatiátlagbérváltozása2013és2017között

Forrás:aszlovákstatisztikaiHivatal,sajátszerkesztés

azutolsótáblázatbanamunkanélküliségváltozásávalfoglalkozunk.akiindulásiévmost
isa2013-asesztendő.szlovákiamarkáns,azuniósátlagotismeghaladógazdaságinöve-
kedésénekköszönhetőenDél-szlovákiavalamennyi járásában igen jelentékeny javulás
tapasztalható.LegjobbhelyzetaDunaszerdahelyijárásbanvan,aholamunkanélküliek
számakevesebb,mintnegyedéreesettvissza,ésígymégpozsonynálisjobbmutatóval
rendelkezik.Hasonlópozícióbanvanmégagalántaiésanyitrajárásis.azországosnál
alacsonyabb amunkanélküliség az említetteken kívülmég a szenci, a komáromi, az

járás/város 2013 2017 országos átlag 
%-a 2017-ben 

emelkedés 
%-ban 

a felzárkózás 
sorrendje EUR 

Pozsony 1 344 1 567 136,98 16,59 9. 
Szenci járás 1 066 1 251 109,35 17,35 7. 
Dunaszerdahelyi járás 787 969 84,70 23,13 1. 
Galántai járás 933 1 071 93,62 14,79 11. 
Komáromi járás 740 831 72,64 12,30 14. 
Vágsellyei járás 983 1 135 99,21 15,46 10. 
Nyitrai járás 857 1 052 91,96 22,75 2. 
Érsekújvári járás 754 912 79,72 20,95 4. 
Lévai járás 841 1 029 89,95 22,35 3. 
Nagykürtösi járás 584 625 54,63 7,02 16. 
Losonci járás 805 780 68,18 -3,11 18. 
Nagyrőcei járás 783 883 77,19 12,77 12. 
Rimaszombati járás 527 635 55,51 20,49 5. 
Rozsnyói járás 896 1 009 88,20 12,61 13. 
Kassa város 1 061 1 048 91,61 -1,23 17. 
Kassai járás 978 1 072 93,71 9,61 15. 
Tőketerebesi járás 589 706 61,71 19,86 6. 
Nagymihályi járás 743 867 75,79 16,69 8. 
átlag (16+2) 848 969 84,70 14,22 - 
átlag (16) 804 927 81,00 15,28 - 
országos átlag 977 1 144 100,00 17,09 - 
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érsekújvári ésaLévai járásban is.a foglalkozatása többi járásban isnagymértékben
növekedett,bárütemükkülönböző.alegelmaradottabbrégiókrelatívpozíciójaazonban
továbbrasemváltozott,gömörtérségetovábbrasemképesfelzárkózni.

5. táblázat.amunkanélküliségváltozása2013és2017között

Forrás:www.upsvar.sk,sajátszerkesztés

összegzés

adolgozatismételtenarramutatrá,hogyDél-szlovákia16járásánakéskétnagyváro-
sánakegészetovábbraislemaradszlovákiaegészétől,ígyamagyarokáltalaliglakott
északi járásokátlagától is.Felkellazonbanhívnia figyelmetarra,hogy tekintettela
közigazgatásifelosztásra,amimiattavizsgáltterületmagyarlakosságánakazaránya
a21,09,illetve28,89%,adélijárásokadatainakazelemzésévelamagyarkisebbség
helyzetérecsakbizonyosfenntartásokkalkövetkeztethetünk.

Fontoshangsúlyozni,hogyadélirégióbannagydifferenciálódásfigyelhetőmeg.a
2010-esévekelejéna régió feloszthatóvolt „nyugati”, „közép-”és„keleti”alrégióra,
méghozzáolymódon,hogyföldrajzinyugatnyugatifeleafejlett„nyugat”-hoz,keletifele
pedigmárazalacsonyabbfejlettségiszintű„közép”-heztartozott,ésgazdaságilagleg-

járás/város 2013 2017 eltérés az országos 
átlagtól 2017-ben 

javulás 
%-ban 

a felzárkózás 
sorrendje % 

Pozsony 5,66 3,07 -2,87 184,36 13. 
Szenci járás 6,30 3,34 -2,60 188,62 12. 
Dunaszerdahelyi járás 11,78 2,91 -3,03 404,81 1. 
Galántai járás 6,75 2,05 -3,89 329,27 4. 
Komáromi járás 17,69 5,24 -0,70 337,60 2. 
Vágsellyei járás 9,82 3,32 -2,62 295,78 6. 
Nyitrai járás 9,48 2,90 -3,04 326,90 5. 
Érsekújvári járás 12,49 3,71 -2,23 336,66 3. 
Lévai járás 13,80 5,41 -0,53 255,08 7. 
Nagykürtösi járás 23,37 9,18 3,24 254,58 8. 
Losonci járás 21,56 10,24 4,30 210,55 10. 
Nagyrőcei járás 29,55 14,88 8,94 198,59 11. 
Rimaszombati járás 31,24 18,48 12,54 169,05 15. 
Rozsnyói járás 24,83 16,23 10,29 152,99 18. 
Kassa város 10,61 4,83 -1,11 219,67 9. 
Kassai járás 19,49 12,12 6,18 160,81 16. 
Tőketerebesi járás 22,40 13,23 7,29 169,31 14. 
Nagymihályi járás 17,75 11,29 5,35 157,22 17. 
átlag (16+2) 16,37 7,91 1,97 206,82 - 
átlag (16) 17,39 8,75 2,81 198,88 - 
országos átlag 13,50 5,94 0,00 227,27 - 
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fejletlenebb„kelet”máraföldrajziközépnél,azipolyfolyótólkeletrekezdődött.ezafel-
osztásnapjainkraidejétmúlttávált.aVágésazipolyközöttividéksikeresfelzárkózá-
sánakköszönhetőena„közép”immáreltűnt,ésafejlettnyugatrészévévált.aföldrajzi
középlemaradásaviszonttovábbraismegvan,ígyadélirégiómaegyfejlettésegyfej-
letlenrészreosztható.

pozsonytólkeletiiránybahaladvalemaradásfigyelhető,ezazonbannemfokozatos.
afővárosmellettiagglomerációsjárásokgazdaságiésszociálismutatóiesetenkéntaz
országosátlagnál is jobbak.a legrosszabbhelyzet folyamatosanagömöri térségben
van,Zemplénmagasabbfejlettségiszintenáll.Tekintettelazországgyorsuniósfelzár-
kózására,aLosonci,anagyrőcei,arimaszombatiésarozsnyóijárásgazdasági-szoci-
álishelyzeteugyanjavul,ámanyugatiországrészméggyorsabbfejlődésemiattennek
avidéknekaleszakadásamegmarad.ennekazállapotnakfennmaradásábankülönö-
sen nagy jelentősége van a 3. táblázatban bemutatott adatoknak, amelyek szerint
ebbenakisrégióbannagyonkevésiparilétesítménytalálható,illetvehogyezekterme-
lékenységeisigenalacsony.ebbőlazkövetkezik,hogyabéreksemérhetikelanyugati
szintet,ésamunkanélküliségismagasabb.gömörleszakadásaazértérdemelfigyel-
met,mivelazosztrák–magyarmonarchiaidejénéppenezavidékvoltazországegyik
ipariközpontja.ezalapvetőenazitttalálhatóérclelőhelyekreépült.mamárazonban
szlovákiagazdaságifejlődésébenalapvetőenpozsonydominál.

aVágvidékénekafelzárkózása,ahogyerreLengyelimreéskotoszBalázsisfelhívta
a figyelmet, egyértelműen pozsony húzó hatásának köszönhető. Tanulmányunkban
azért ishasználtukaz„agglomerációs járások”kifejezést,mivelez fejeziki igazána
fővároshozvalókapcsolódásjelentőségét.mivelazezekbenajárásokbanműködővál-
lalatokteljesítménye(termelékenysége)mégmostelmaradazországosátlagtól,ígyaz
ebbenajárásokbanélőkfizetéseazértmagas,mivelmunkahelyükgyakranafőváros-
hozkötiőket.aholezahatásgyengül,ahonnanmárközlekedésiinfrastrukturálisokok-
bólnemlehetpozsonybatömegeseningázni,ottafejlődéslassabb,ésnemtapasztal-
hatófelzárkózás.

annakellenére,hogyadélirégióegészében,deazegyesjárásokbanegyértelműfej-
lődéstapasztalható,ezafejlődésjelentősrészbenúgymond„nemsajáterőből”törté-
nik,hanemazországoshatásokbegyűrűzéséből.amunkanélküliségcsökkenéseössz-
közép-európaijelenség.

nohaakis-ésközépvállalatok támogatásaahatármenti régióbanhangsúlyosan
jelenikmeg, a térségre jellemzőmezőgazdasági termékek előállítását preferálják, a
turisztikaésavendéglátásegyreinkábbelőtérbekerül,a3.sz.táblázatalapjánkije-
lenthető,hogybiztoslábakonállófejlődéscsaknagyvállalatokraépülhet,ugyanisezek-
rejellemezőamagastermelékenység.ezekáltalábanmultinacionálisvállalatok,ame-
lyekrendelkeznekirányításiismeretekkel,élvezikaméretgazdaságosságelőnyétésbe
tudnaktagozódnianemzetköziértékláncokba.akárcsakpozsony,kassa,nagyszom-
batvagynyitraesetében,azigaziáttöréstakülföldibefektetőkmegjelenésehozta,úgy
Dél-szlovákiaalrégióiesetébenisezhozhatfellendülést.

Természetesennemszabadmegkerülniaztakérdéstsem,hogyegyvárosnöveke-
dése,iparosodásagyakorlatilagegyüttjárannaketnikaijellegűmegváltozásával.ennek
a problémának amegoldási lehetőségeit csak össztársadalmi együttgondolkodással,
közgazdászokésmástársadalomtudósokegyüttműködésévellehetmegkeresni.
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ZsoLT HorBuLák
THe eConomiC anD soCiaL siTuaTion oF souTHern sLoVakia in VieW oF some inDiCaTors
(parT iii)

southernslovakiahas traditionallybeen identifiedwith theregion inhabitedby
Hungarians.However,foranalyticalpurposesitismoreappropriatetoassumethe
administrative-statistical regions, and in slovakia, the most suitable territorial
entities are the districts. in southern slovakia there are 16 districts with a
significant proportion of Hungarian population, and, for historical reasons,
Bratislavaandkošicecanalsobeclassifiedasbelongingtotheexaminedregion.
Looking at the aggregated data of this area, it can be concluded that its
development is lagging behind the national average. regarding industrial
production, the southern region, in view of its gravity, accounts for a smaller
proportionofthenationaloutput.similarly,laggingbehindcanalsobeobserved
inrespectofthecorporateaveragewage,aswellasinviewofproductivity.The
economic development of the southern region is uneven, thewestern–eastern
oppositionissignificant,althoughitiscontinuouslydecreasing.Theeconomically
mostbackwardregioninthelongtermisgemer.
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FüLöp LásZLó
aBakicscsaládról(16–17.század)

Bakithmihály1600-banszentBenedeknapján(március21.)írtrövid,tömör,már-már
szűkszavúvégrendelete1 keltettefölezenkistanulmányírójánakérdeklődését.ezindí-
tottaarra,hogybemutassaa16.századmásodikfelébenésa17.századelsőéveiben
éltszerb–magyarfőúrcsaládját.azokiratolyanelemeketésadatokattartalmaz,ame-
lyekeltérnekacsaládróleddigismertetettrészletektől,hézagottöltenekki,pontosíta-
nak,ugyanakkortöbbhelyütttovábbi,megválaszolatlankérdéseketishagytakazutó-
kornak.

ezeketigyekeztünktovábbikutatásokkalföltárni,kiegészíteni,éshakell,magyará-
zatokkalellátni.nemkívánjukmegismételniacsaládrólszóló,eddig legrészletesebb
bemutatást,2 abbólcsupánnéhánygondolatotemelünkki,azonbannemmellőzhetjük
a98.oldalonrajzoltkiscsaládfarészletet.Természeteseneztisazújabbnevekbeikta-
tásávalközöljük.

előszöravezetéknévhelyesírásárólkellszólni.aBakitscsaládnevetazegyesforrá-
sokmás-más alakban rögzítették: Bakit, Bakith, Bakich, Bakics, és ahogy ő írja egy
helyen,Bakÿch.ennekokaaz,hogyaszerberedetűnévvégénolvashatómássalhang-
zónakamagyarnyelvbennincssemhangértéke,sembetűjele.ezadélszlávnyelvben
amagyarcséstyközöttejtendőćhang,ésannakezazírásjele.ezértamagyarorto-
gráfiábanmindigigyekeztekvalamilyenmásbetűkapcsolattalazthelyettesíteni,nagy-
jábólmegfeleltetni.

előszörszóljunkatestamentumrajellemzőáltalánosészrevételekről,körülmények-
ről.eredetije(amelyetafolyóiratbanátírássalközöltmerényi)1900-banakismartoni
(maauszriában:eisenstadt)főlevéltárbanvolttalálhatóaCzoborcsaládiratkötegében.
ennek okát a későbbiekbena családfán látható két család közti kapcsolat, utódlás
indokolja.magaazokiratazaláírásaszerintBakicsmihálysajátkezűírása:„michael
BakithdeLakm.propria”.érdekesmódonittmásképpírjaavezetéknevétis,anemesi
előnevétiseltérőenpéldáulabevezetősoroktól,ahola„BakitmihálLakrul”magyaros
ésnema latin formaolvasható.érdemes idézni a testamentuma teljesenegyénileg
megfogalmazott,nemakorszokásainakmegfelelő,másodikmondatánakegyrészét:
„...ismervénazt,hogyazembernekéletielmulandó,ésmintafűelfonnyad,éshogy
mindenembernekmegköllhalni,mertahalálsenkibennemválogat,egésségestés

1 merényiLajos:Bakichmihályvégrendelete.1600.TörténelmiTár.1900,317–320.p.
2 nagyiván:magyarországcsaládaiczímerekkelésnemzedékrenditáblákkal.i.pest.1857,

97–99.p.
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betegest,ifjatésaggotegyarántelhord...”ezutánakétélőgyermekétajánlja„ótalmul”
kuthassyJánosérsekúrnak,valamintillésházyistván3 „császáruronkőfelségehop-
mestörének”(jelentése:udvarmesteréskirályitanácsos),azazgyámnakkérifelőket.
avégrendeletethétmagyarnemesiszármazásúúrhitelesítettesajátkezűaláírásával
éspecsétjével.érdemesazőnevüketisfelsorolni,hogylássukazt,hogyazeredetileg
szerbBakicscsaládmelymagyarnemesekkelápolhatottjóbarátikapcsolatot.alatinul
írt keresztneveket itt a magyar megfelelőjükkel helyettesítem: pethöffi gergely,
oroszthonyi Ferenc, egerszegÿ gergely, Veresvári györgy, Jeszenszki Ferenc, ráday
Ferencéssomogyigábor.amagyarnyelven íródott végrendeletkülsejénpedigmás
kézírással a következő olvasható: Testamentummagnifici dominimichaelis Bakÿch.
annoDomini1600.

a végakarat részletesebb ismertetése előtt tekintsük át Bakics mihály elődeit,
magyarországrakerülésükszinte romantikus történetét,hogyavégrendeletbenésa
családfán szereplő nevek, a szövegben tett utalások érthetőek legyenek az olvasók
számára.

1522-ben (egyes vélemények szerint csak ’26-ban) hat fiútestvér jött át
rácországbólTomoripálseregéhezatörökigaelőlmenekülve.Többhelyüttolvasható,
hogyeredetilegnemisszerbekvoltak,hanemegyelőkelőtráknemzetségszerbterüle-
tenélőtagjai.Tomorielőzetesmegegyezésalapjánfogadtabeaseregébeafivéreket,
akikcsaládjukkalérkeztekötvenlovaskíséretében,„dúskincsekkelmegrakodva”.4 a
hattestvérmagyarkeresztneveakövetkezővolt(zárójelbenazeredetiszerbnévválto-
zatokat közöljük): pál (pavle), péter (peter), kelemen (klemens), manó (manuel/
emanuel),Demeter(Dimitrie/Demetra)ésmihály(mihal’/mihalio).Feltevésünkszerint
atestvérekközöttnagy lehetettakorkülönbség,akésőbbiekben írtévszámok isezt
bizonyítják,ezértvalószínűlegnemisegyanyátólszármazhattak.Vitézségükmiatt ii.
Lajos királymagyar nemességre emelte őket, s a somogymegyei Lak (maöreglak)
nevű birtokot s néhány körülötte lévő település jobbágyrészét adományozta nekik
(Buzsák akcs-magyari nevű falurészét, Hetest, gyugyot5). később megkapták
Héderváry Ferenc árulásamiatt annakminden szigetközi jószágát (Hédervár, ráró,
Darnóstb.). Ígya lakinemesielőnevűBakicsokelkezdtekterjeszkednimagyarország
északnyugatirészefelé.

manóról,Demeterről ési. mihályról,ezekcsaládjairólnemmaradtfönnsemmilyen
írásosdokumentum(ezutóbbiszemélytnéhaösszekeverikakésőbbéltvégrendelet-
íróval,akipéterfiavolt).

kelemen TörökBálinthadnagyavolt.1527-benCserniJován6 ölettemeg.

3 BakicstöbbnyireHolicsbanéltközvetlenülamorvahatármellettivárában.illésházypediga
határtúloldalán,aszomszédos,mármorvavárosban,Hodonínban.

4 BedyVince:agyőrivárésvárkapitányoka16.ésa17.században.győriszemle,1933,149.p.
5 Borovszkysamu:magyarországvármegyéiésvárosai.somogyvármegye.1914.azinterne-

tenoldalszámnélkül
6 eredetinevetöbbalakbanmaradtfönn:Csernoevicsnenad(Jovanvagyivan).magyarosan

CserniJován.
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pál voltaz,akinekhírességérőléshírhedtségérőlmársokokiratmaradtazutókor-
ra.neveszerbalakbanisolvasható,pavleBakić(*Venčac,szerbia?–†gara,1537.
szeptember20.)ővoltazutolsószerbdespota(szerbfejedelmekcíme),későbbpedig
magyar főúr, vezér, győri várkapitány. ráillett a despotamásik,magyarban kialakult
jelentése is: szigetközi falvakat rabolt ki, a lakosságelmenekült azokból.majdgyőr
városábangarázdálkodott,ésmegsarcoltaalakosságot.agyőripüspökségjavadalmait
is bitorolta, amiértmagával a királlyal is volt nézeteltérése.7 ugyanakkor amohácsi
ütközetbenvitézülharcolt.i.Ferdinándhívemaradt,ésnemcsatlakozottméghonfitár-
sa,CserniJovánfelkeléséhezsem.1537-benazeszékihadbanharcolt,savesztesdia-
kováriütközetbenlelteahalálát.agyőztestörökök–akorszokásánakmegfelelően–
alevágottfejétkonstantinápolybaküldtékel.(Halálautánpéterkövetteabirtoklásban,
1538őszénőadtavisszagyőrt,avárátésapüspökijavakat.)pálfeleségénekcsaka
keresztnevét ismerjük:Teodóra,akivalószínűlegszerbszármazásúvolt,segyütt jött
hazánkbaafivérekkel.nagyivángenealógiájaszerintkétleányukértemegafelnőtt-
kort. margit, akinek a férje balassagyarmati Balassa menyhért8 volt. a végrendelet
rólukcsakannyitjegyezmeg,hogyvannakmárgyermekeik.aBalassicsaládfánviszont
kétfiukattaláltammeg:péterésFerenc.amásikleányaangelika,akinekazelsőférje
révay imre, amásodik pedigCzobor imre volt. Valójában itt kezdődik arévay és a
Czoborcsaládokkalazelsőkapcsolatuk,amely,mintkésőbblátnifogjuk,többször is
előkerülmajd.

ezenahelyenkellelsőkéntjeleznünk,hogymargitbiztos,hogynempálgyermeke
volt. ugyanis a végrendelkező mihály lányát hívták margitnak, s azt írja róla és
Balassiról,hogy:„ésminthogysassinközelbBalassymenyhértfiam uram jószágához,
sassintleányommalőkbírják...”9 Bizonyáranemígyneveztevolnaabátyjavejét,tehát
csakisazőlányánakaférjelehetetteBalassifiú.

ezzel az átvezetéssel elérkeztünk a testamentumot író mihály édesapjához,
péterhez,valószínűlegahatfivérközülalegfiatalabbikhoz,vagyközülükazakkormár
egyedüli, élő Bakics testvérhez. péter születési dátumát nem ismerjük, csak annyit
tudunkrólaegyokiratból,hogy1582-benmégélt.korábbanbírtaszombathelyvárát.
1547-ben már háborúban harcolt, majd részt vett prága elfoglalásánál, 1552-ben
pedigszegedvisszavételénélis.mintmagyarfőúrrésztvettmiksakoronázásán.első
feleségepilŝpergeranna10 volt.Tőleháromgyermekeszületett:anna,páléskatalin.
anna,aférjeamárekkorelhunytszklabinaiésblatnicairévaymihály11 volt;ii.pálneve

7 gecsényiLajos:győrvárosa1626után.arrabona.múzeumiközlemények18.győr,1976,
200–202.p.

8 nevétváltozóanírják:Balassa~Balassi.
9 nagyi.:i.m.318.p.
10 másuttacsaládneve:pilisperger,pilsberger.
11 azőköveteléseimiattlevelezamásodikfeleség,sárkányorsolyanádasdyTamással1550

és1555között.ugyanisrévaymagánakés családjánakakarja aBakicsokHolics városi
jószágrészét.mintafeleségírja,aváratmármegkapták,azonbannemhajlandólemondani
aholicsimajorházrólésahozzátartozókertről.eztakéréstnádasdyelisintézteakirálynál,
amelyetorsolyaasszonyegy1555-ben,vízkeresztkorírtlevelébenmegisköszöntanádor-
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melletta†jelszerepel,katalinlányukrólanevénkívülnincsmásadat.amásodikfele-
sége amegözvegyült ákosházi sárkányorsolya, aki előtte coborszentmihályi Czobor
gáspár12 nejevolt.orsolyakorábbiházasságábólszületettCzoborimre(1520–1581),
aki–mint fentebbolvashattuk–Bakicsangelikátvette feleségül. (nekiháromgyer-
mekérőltudunk:márton,erzsébetésmihály.)Férjehalálautánsárkányorsolyaújabb
házasságotkötött,mégpedigBakicspéterrel.13

Tőleisszületettegyfia,mihály (1537–1603),akinekavégrendeletétidéztükmár
fentebb, és fogjuk a tartalmát ismertetni a továbbiakban. első nejét megnevezi,
Tersackiklára(őarégies,népieskalárakeresztnevetírta),akiahíresFrangepáncsa-
ládtersacioldalágánaksarjavolt.ő1584-benhalálozottel.14 azokiratbólkiolvasható,
hogyezutánmihályújramegnősülhetett,mivelklárárólúgy ír,hogy„előbbeni felesé-
gem.” az előbbeni szónakazonban volt valahaegy olyan jelentése is, hogy korábbi,
valamikori. (amásodik feleségét – ha volt egyáltalán – konkrétan nem említimeg.
Talánmáraziselhunyt,snemszületettközösgyermekük,ígyavagyonimegosztásnál
márnemjátszottszerepetaszemélye.)klárátólkétgyermekevolt.azidősebbikpéter,
akiavégrendeletírásakormégnőtlenvolt.azőnevéhezfűződikaBakicscsaládtörté-
neténeklegromantikusabbeseménye,amelyetazapjamárnemértmeg.1607.január
27-énmegszöktettevagyelraboltarokonának,révayFerencnekafeleségét,gimesiés
gácsi Forgách Zsuzsannát. országos hír lett ebből, majd több éves, eredménytelen
pereskedéskövetteazt.magátatörténetetDeákFarkas15 megis„regényesítette”,ter-
mészetesenazabbanolvashatóesemények, szereplőkegy része írói fogás is lehet.
pétertúgymutatjabe,mintegycsinos,daliás,jókedvűésmodorú,rokonszenvesvitézt.

Bakics mihály a fiára bízta a családi „leveleket”, valószínűleg ezen a levéltáruk
darabjaira,okiratairakellgondolnunk.Valamint2000forintothagyottfiamenyegzőjére
–utólagkiderült,hogyazelőbbleírtkörülményekmiatterrenemvoltszükségeafiá-

nak,akiagerseipethőkrévéntávoli,nemvérszerintirokonavolt.ugyanisorsolyalánytest-
vére,Bora,gerseipethőantalfeleségevolt.alevelekbizalmasabbhangneme,megszólítá-
sai,atiszteletmellettminderreutalnak.ugyanakkornemszabadelfeledkeznünkafőúrés
sárkány antal közti jó, baráti kapcsolatról sem. Dr. komáromi andrás: ákosházi sárkán
orsolyaleveleiii.TörténelmiTár.1909,227–233.p.

12 sárkányorsolyaésCzoborgáspárgyermekei:pál,anna,János,györgy,Zsófiaéssfentemlí-
tettimre,akinekBakicsangelikavoltazelsőfelesége.

13 ősemlehetettjámborabbtermészetű,mintpálnevűbátyja.1550áprilisábanakövetkező-
ketírtaafeleségrokona,afőúrsáfárja,ákosházisárkányantalnádasdyTamásnak:„Toábá
azteshallám,hogyBakÿtigenharagut,hogyHolicsotnemattáktelyességelnekieéskegyel-
medreneheztel,aztmontaFeÿérthóthÿnak,hogy telyességelküköltözikbelőleéssemmit
bennenemhagy,egyébboszubeszédetesszóltésmihelenhazajutotigencsabdostafele-
ségétarczul, ezt onnat irtákmártondeáknak.” Lásd:10. lábjegyzet!Dr.komáromy i.m.:
ákosházisárkányantalleveleinádasdyTamásnak.TörténelmiTár.1910,384.p.

14 TersaczkyFrangepánklára1584-benszentLukácsnap(október18.)utánvalószerdánírta
megavégrendeletéta„miskoczky”malombanférjeésannaknővére,annaelőtt.ebbőltud-
jukmeg,hogyazelsőférjekerecsényiLászlóvolt.TörténelmiTár.1857,153–154.p.

15 DeákFarkas:ForgáchZsuzsánna1582–1632.Budapest,1825.
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nak.péterhúgamargitvolt,akiavégrendeletírásakormárférjezett,többgyermekes
fiatalasszonyvolt.őaz,akit,mintfeljebbmárjeleztem,pállányánakírleagenealógia.
margitnagyonkomolyésmegbízhatóhölgylehetett.eztbizonyítjaazis,hogypázmány
péteresztergomiérsekráésférjérebíztaöccsét,miklóst,16 akitmargitmárkorábbanis
nevelt.

különbekezdéstszentelavégakaróazapósának,Tersackymiklósnak,17 akineka
másiklányát,orsolyátrévayFerenc–nagyiván18 szerintLászló–vettelfeleségül.(Ha
névegyezésvan,akkortermészetesenittegymásikFerencnevűcsaládtagrólvanszó!)
Tersacky eladta az anyai jószágát, s ezen megvásárolta „kraina országban”19

Czernomál települést.mivelehheznemvoltelegendőpénze,kláranevű lányaadott
neki kölcsön 600 aranyat. mindezért évente kamat, ahogy ő írja „fölpénz” is járt.
egyúttalmegemlíti,hogyapósánakHorvátországbanisvannakjószágai,amelyekneka
negyedeszinténavolt feleséget illeti.mihálykérikétgyermekét,hogyeztszerezzék
meg,sosszákszétegymásközött.

a testamentumelsőkéntabirtokokörökítésérőlszól.érdekesmódon,ezekközül
csaknéhányatírtle,nemszólasomogymegyeiésaszigetközbenlévőkről(azittlévő
rárót20 zálogbaadta).azemlítettekakövetkezők:Holicsamorvahatármellett,ahol
többházaisvolt,ezeketvagyőépíttette,vagykibővíttette;sassin(későbbtudatosan
magyarosítottnevesasvár);Boboldán (ezvalószínűlegBobót–szlovákulBobota)és
egymorvaországitelepülés,napÿedla(napajedla–Csehország).Természetesenezek-
hezavárakhoz,házakhoztartoztakmajorok,földek,rétek,szőlők,malmok(régineve:
molna),illetvelábasjószágok,azazbarmok.kedvencvárosábanlévőingatlanjaitfiára,
péterre,margitlányárapedigsassinthagytaörökül,skéri,hogyatöbbinosztozzanak
meg. Viszonylag kevés pénzről és ingóságról tesz említést (ruhák, ágyak, „ón, ezüst
mívek”ésaranyozotttárgyak).afegyverekből,amelybőlbizonyárasokvoltneki,mégis
csakegyöreg,azaznagyszablyát ír le,acsaládiékszerekközülpedigegyetsem.(a
végrendeleténekezarészenagyonkülönbözikazebbenakorbannőkáltallejegyzett
testamentumoktól, amelyekben főként ez utóbbiak domináltak.) Több tárgya, kevés
pénzeisvoltzálogbanmásoknál(mintahogybirtokais),ezeknélnévszerintpontosítja
azadottszemélyeket.kisebbösszegűadósságaiisvoltak,ezeképpvásárlásiszokása-
iramutatnakrá(kalmároknál,kézműveseknél,zsidónál).Hogyholvásárolhatott,ezen
városok a következők: Breszlawában (pozsony régi, magyar elnevezése), Bécsben,
olomoucban(olmütz,morvaországfővárosa)ésprágában,pontosabbanegystrasnica
településen,amelymaacsehfővárosegyikkerülete.nekiisvoltakadósai,mégpedig
aCzoborcsaládtagjai60ezertéglávalésahozzávalómésszel.

16 Jenei Ferenc: pázmány miklós veszprémi főkapitány. a Veszprém megyei múzeumok
közleménye1.Veszprém,1963,161.p.

17 nagyi.i.m.iV.pest.1858,247.p.ittkláraapjátii.kristófnévenolvashatjuk.
18 nagyi.i.m.iX.pest.1862,694.p.szklabinaiésblatnicairévayLászló.
19 maszlovénia.
20 maásványráró.
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Vallásáraseholsemteszutalást.azthinnénk,hogyszerbszármazásamiattortodox,
azonbanafentebbleírtpázmány-félekapcsolat,akirályáhozvalóhűsége,valaminta
holicsitemplomemlítésearrautal,hogyrómaikatolikusvallásúlehetett.

arrólnincsadatunk,hogyazifjabbpéternekszületett-egyermeke,pontosabbanfia,
ésaztovábbvitte-eaBakicscsaládnevet.Deúgytűnik,hogynem,mertakkoragene-
alógiákeztfeljegyeztékvolna.mivelpáléspétercsaládjábanatöbbimindlánygyermek
volt,őknemörökíthettéktovábbanevet.nagyiváncsaládfánkívüliként1565-bőlleír
egymátyásnevűBakicsot,akitatörökököltekmeg.majda18.századelejérőlemlít
Bakicsokat,azonbanazegyikszerémi,későbbbosnyákpüspök,amásikpedignyitrai
kanonokvolt.(perszenemtudjukbiztosan,hogyezencsaládbólszármaztak-e,smelyik
testvérágából.)aleírtakalapjánúgytűnik,hogypéterrelkihalhatottacsalád.ugyanis
alányokésazokcsaládjaiörököltékaBakicsokjószágait.Deerreutalazis,hogyacsa-
ládiokmányok,levelek,magaezavégrendeletisaCzoborcsaládbirtokábakerült,sők
őriztékmegmindaddig,amígazoknemkerültekakismartonilevéltárba.(nefeledjük,
hogyBakicsmihálynakCzoborimreaféltestvérevolt,akinekviszontszületettkétfiú-
gyermeke!)

utolsókívánságaazvolt,hogyhalálautántemessékelaholicsiszentegyházbaaz
anyjaésaz„előbbeni”feleségemelléa„boltban”,azazacsaládikriptába.sezbizo-
nyára így is történt, amikor a végrendelet megírása után körülbelül három évvel
elhunyt.
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öLLös LásZLó
aközösindulás*

amagyarközösségpártjaésamost-Hídközösindulásaasoronkövetkezőparlamenti
választásonolyankérdés,amelyikaszlovákiaimagyarközvéleményjelentősrészétfog-
lalkoztatja,ámalighanemnemegyszlovákotis.aközöslistávalkapcsolatbantöbbkér-
désmerülfel,amelyekreválasztkelladniukazoknakis,akikóhajtják,ésazoknakis,
akiknem.Defőkéntazoknak,akikúgytesznekaközvéleményelőtt,mintakikszeret-
nék,ámavalóságbanmindenerejükkelgátolták.

aközösinduláslegfőbbakadályaakétpártjelentőscsoportjainakellenségesviszo-
nya. Tehát nemcsak ellenfeleknek tekintik egymást, hanem felszámolandó ellenség-
nek.amásikfélpolitikaimegsemmisítéséveltöbbszörmegispróbálkoztak.ebbőlered
avégtelengyanakvásegymássalszemben.

amost-Hídvezetőifeltételezhetőenattóltartanak,hogyazmkphatalomrakerülé-
sévelelveszítenékazországgazdaságiéletébenmegszerzettpozícióikjelentősrészét.
azmkp-tokkal lehetfenyegetésnektekinteni,mivelmagaisszámottevő,ambiciózus
vállalkozóiháttérrelrendelkezik.ezzelaHídegyikalapvetőtartópilléreroppannameg.
azmkpszámosvezetőjepedigbiztosbenne,hogyamost-Híd,amikorvéltérdekeiúgy
kívánnák,nyombanmegsértenéaválasztásimegállapodást.azösszefogást tehátaz
elsőadandóalkalommalmáscélokelérésérecserélné.

afelekfélelmeiamásikfélálláspontjaibólésdöntéseibőltáplálkoznak.amagyar
közösségpártjának többvezetője,sajtója,egyes támogatói folyamatosanhangoztat-
ták,ésesetrőlesetredemonstrálták,hogyaHidatelsősorbangazdaságiérdekekhoz-
táklétre,ésmozgatják.másszempontokatésértékeketkonfliktusukeseténazoknak
rendelialá.Továbbáamagyarközösségpártjánaktöbbvezetőpolitikusa,valamintsaj-
tójaolyanpártkéntjellemezteaHidat,amelyikteljesenmegbízhatatlan,pillanatnyivélt
érdekeimenténváltoztatjaálláspontjaitésszövetségeseit.Ígyavelevalóösszefogás
biztos bukásra van ítélve éppen az olyan állhatatosságot igénylő kérdésben,mint a
magyarkisebbségjogainakkivívása.azazazmkplétezéséneklegfontosabbtartópillé-
rénélszembesülneakudarccaléppenszövetségipolitikájamiatt.

* a folyóiratunk előző számában gyurovszky László által közölt vitaanyagra reflektáló írás. L.
gyurovszkyLászló:Hogyantovább?aszlovákiaimagyarpártokválasztásieredményeinekelem-
zése,1990–2016.FórumTársadalomtudományiszemle,21.évf.,2019/2.sz.103–111.p.gál
ZsoltésHarrachgáborhozzászólásaugyanott,112.és113–116.p.aHídésazmkpközösindu-
lásárólZászlósgábornyitottvitátazÚjszóhasábjain.
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amost-Hídközbenrugalmatlan,akialakulóhelyzetekhezalkalmazkodniképtelen
szervezetnekmutattabeazmkp-t.sőtévekigszélsőségesésradikálispártkéntláttat-
ta.olyannak,amelyikelszakítanáaHidataszlovákpartnereitől,ésamimégfontosabb,
elriasztanátőleszlovákválasztóit.nélkülükpedignemvolnaképesmegugorniaparla-
mentbejutáshozszükségesküszöböt.

akétpártkülsőkötődései iseltérnekegymástól.amost-Hídegyikargumentuma
sokáig úgy hangzott, hogy az mkp a magyar kormány meghosszabbított karja, így
szlovákiábanelszigeteltemagát. izolációbanpedig legfeljebbhangoskodni lehet,ám
semmisemérhetőel.akétpártegyüttműködéseőketisidehúzná,eltántorítvatőlük
szlovákválasztóikat.(amintaztmárleszögeztük,aszlovákválasztóiktámogatásalét-
kérdésnek számított a Híd számára.) az mkp-nak sokáig tartott, amíg kikeveredett
ebbőlahálóból.ezrészbenaregionáliskoalícióinak,részbenigormatovičrészérőlaz
elmúlt hónapokban felkínált választási összefogásnak, részben pedig a Híd szlovák
ellenzékipártokkörébentörténtelutasításánakköszönhette.

azmkpegyespolitikusaipedigolyanpártnakvélikamost-Hidat,amelyiknekegyes
vezetőpolitikusaiaszlovákkormánybefolyásosköreitőlfüggnek.TehátaHídnemszu-
verén párt, legfontosabb döntéseit a valóságban nem önállóan hozza. következés-
képpen a vele való összefogás számos bizonytalanságot hordozna a következő kor-
mányzaticiklussorán,akárkormányzati,akárellenzékihelyzetbekerülnének.amos-
taniközvélemény-kutatásieredményekaztmutatják,hogyakövetkezőkormánymeg-
alakulása és stabil működése alig néhány fős parlamenti többségen múlna, így az
egyes képviselők külső függései különösen nagy jelentőséggel bírnak.Ha néhányan
máshovaállnak,máskormányalakulhatakárnyombanaválasztástkövetően,akára
kormányzaticiklussorán.

akétpártköztiviszonylegjelentősebbterhetehátnemcsakazegymásirántibiza-
lomteljeshiánya,hanemhogyamásikfeleteleveveszélyforrásnaktartják.olyancélok-
kal, stratégiával és kötődésekkel, amelyek a saját pártjuk létezésének alappilléreit
fenyegetik.

aválság

ezahelyzetazonbanminden látszatellenéremesszebbrenyúlikapártszakadásnál.
egy régóta húzódó és egyre inkábbmélyülő válság következménye ésmegjelenése.
1989utánkétstratégiátalkotottmegamagyarkisebbség.azegyikabbanállt,hogya
magyaroknakegyüttkellműködniükacsehszlovákiai,majdaszlovákiaidemokráciát
előrevivőerőkkelésszemélyekkel,aktívanbekapcsolódvaazországdemokratizálásá-
ba.amagyaroknakakommunistarendszertmegdöntőforradalombanalehetőlegkez-
deményezőbbenéslegalkotóbbankellrésztvenniük.majdtevőlegesszerepetkellvál-
lalniukazalkotmányosságésjogállam,apiacgazdaság,apolitikaipluralizmusésasza-
bad társadalom felépítésében, az ezekhez szükséges küzdelmek megvívásában. a
folyamatba pedig amagyarok sajátos jogai és egyéb elvárásai is természetszerűleg
beilleszthetők,hiszenahuszadikszázadnacionáliselnyomásraépítőállamfelfogásá-
nak megváltozása és a magyarok egyenjogúsítása nélkül a demokrácia is ingatag
marad.(esorokszerzőjeisennekastratégiánakaformálásánmunkálkodott.)
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amásikstratégialényegeabbanállt,hogyamagyaroksajátosjogaitésegyébfon-
toscéljainakelérésétki lehetkényszeríteni.amennyibenközpontilag irányított,haté-
kony rendbe szervezik őket, akkor otthoni nyomásuk összekapcsolva magyarország
segítségével,valamintafejlődésnek indultnemzetközikisebbségvédelmirendszerrel
bármelyikszlovákkormánybólki tudjapréselniazt,amireamagyaroknakszükségük
van.

nagyjábólazezredfordulórakiderült,hogysemazegyik,semamásik,sempediga
kettő kombinációja nem hozott áttörést a szlovákiai magyarok helyzetében. kisebb
eredményeket elértek ugyan, hol az egyik, hol amásik stratégia eszközeivel, ám a
magyarokmegmaradásánakésfejlődéséneklegalapvetőbbkérdéseibenlényegiválto-
zásnemtörtént.amagyarnyelvnemválthivatalosnyelvvé,azországmagyaroklakta
régióialegelmaradottabbakköztmaradtak,amagyarokatregionáliskisebbséggétet-
ték ismét, a kollektív bűnösségelvepedig továbbél. az alkotmánypreambulumáról
nemisbeszélve.

az elmaradt eredmények pedig torzítani kezdték a szlovákiai magyarok politikai
értékrendjét és persze a képviseletét. sikereket olyan politikusai tudtak felmutatni,
akiknemamagyarokmegmaradásánakalapkérdéseireösszpontosítottákmindenere-
jüket,hanemolyanterületekre,amelyek illeszkedtekaszlováknemzetállamaktuális
működésielveihez.Tehátgazdaságiérdekeketérvényesítettek,adminisztratívügyeket
intéztek,akormányésaközigazgatásegyespozícióitfoglaltákel,kulturálistámogatá-
sokatfelügyeltekstb.amásikfelfogásbanpedigegyeseknélmegjelentaszélsőjobbol-
dal eszmeisége. ők az elhárítandó hibát nem abban látják, hogy anaTo-ban és az
európaiunióbannemlétezhetolyanerőésfenyegetés,amelyiktőljobbanfélaszlovák
fél,mint attól a feltételezéstől, hogy amagyarok az ország egységét és integritását
fenyegetik.Hanemamégnagyobbközpontosításelmaradásábanlátják.

Csakhogy sem az eredeti stratégiák, sem pedig torzulásaik nem változtatottak
lényegilegamagyaroknemzetialárendeltségén.nemállítottákmegasszimilációjukat,
nemváltoztattákmegazországvezetésénekállamfelfogását,ésamialegfontosabb,
nemalakítottákátaszlovákokmagyarságképét.amagyarlaktarégiókelmaradottsága
nemfordultát,méghaidőnkéntnőttekisazodajutóerőforrások.akormányzásidején
megszerzettpozíciókisinognikezdtek,amintkikerültekavégrehajtóhatalomból.olyan
átfogókisebbségitörvényreugyanisnemfutotta,amelyikakárellenzékihelyzetbenis
biztosítottavolnadöntőszavukatsajátügyeikben.anyelvijogokterénkisebbjavítások
történtekugyan,demivelamagyarnemválthivatalosnyelvvé,továbbraisalárendelt
szereprevankárhoztatva.amagyarokszimbólumaisemkerültekbeazországszimbo-
likájába,ünnepeinnemtesziktiszteletüketazállamlegfőbbméltóságai.kisebbségbe
kényszerültekazországközigazgatásiegységeiben.azalkotmányhozpedignyúlnisem
lehetett,nohapreambulumamásodrendűszerepbetoljaanemzetikisebbségeket,és
anemzetikisebbségekjogaittaglalószövegrészerősenhiányos.

amagyarokperszefogynikezdtek.afogyásmostjuteloda,hogyimmáraszlovákiai
magyarintézményrendszeregyrenagyobbrészétérinti.aziskolákatamegjelentnega-
tívbeiratkozásielőrejelzésekben.sőt,agyengébbeketmegszűnésselfenyegeti.asajtót
azolvasóifogyásában.különösenafiatalabbújságírókgondolkodhatnakel,mitisfog-
naktenni10-20évmúlva.apártokatpedigválasztóikelfordulásában.
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aprogram

nemcsakazakérdésma,hogyösszefog-eazutolsóévtizedbenszétszakítottszlovákiai
magyarpolitikaiképviselet.Hanemhogyképeslesz-eahuszonegyedikszázadelejének
körülményeireéslehetőségeireépítvesikertígérőelképzelésselelőállni.nemkommu-
nikációs trükkökből összeállított „vízióval” (magyarítva: ábránd, jövőkép, látomás).
nemiscsaktaktikaielemekbőlösszeragasztgatott,napontaváltozómanőverezgetés-
sel.Denemisálmokkal.Hanemrészletesenkidolgozott igaziprogrammal.olyannal,
amelyasikervalósesélyétkínálja,amelyikfelemelésméltóságotad.olyannal,amelyik
túlmutat a puszta érdekérvényesítésen, sokkal több annál. Így elkötelezett, ha kell,
áldozatotvállalóembereketismagáhozvonz.

egyébkéntegyesetlegesújmagyarparlamentiképviseletiscsakarégimaradhat.
Beleragadugyanisamegörököltellentmondásba.semerővel,sempedigpolitikaiérdek-
egyeztetésselnem leszképesmegállítaniaválasztóibázisának fogyását.a folyamat
pedig tovább torzítjaértékrendjét,majdszerkezetét is.Hiszenértelmét veszíti el.az
pedigsemmiféleérdekkötődésselnemhelyettesíthető.semkommunikációsmanőve-
rekkel, sem „image”-képzéssel, sem pedig karizmával. idővel ugyanis kiderül róluk,
hogytartalmatlanok,sőtesetlegmásténylegestartalommalbírnak,mintamitavilág-
nakésaválasztóiknakmutatnak.

apolitikaipártoknaksohasemegyprogramjukvan,hanemlegalábbkettő.egynyil-
vánosságrahozottésegybelső.Haalegfontosabbelemeikbenmegegyeznek,akkora
pártnyíltanmegmutatjaavilágnak,mitszeretne.azellentétesvéglet,haszinteegyál-
talánnemegyeznek.apártvalóscéljaimások,mint,amitavilágnakhirdet.ezpersze
fokozatosan kiderül. Ha a párt választóinak nagy része hittel csüng a párton, akkor
későbbvesziészre,hakritikusabbanértékel,akkorkorábban.

azújreprezentációnakazonbanarrólkellenemeggyőznieamagyarokzömét,hogy
amitképvisel,aznemaromlásfolytatásánakfinomítottváltozata,hanemvalós,tényleg
valósesélytkínál.Csodátugyannemtesz,deesélyt,igaziesélyt,ad.ilyenhelyzetben
mozdulhatmegamagyartársadalom.adiákok,azértelmiség,atöbbszáztársadalmi
szervezet java része,akulturális intézmények.ésperszea vállalkozók,denemcsak
egyesérdekcsoportjaik.

Csakhogyehhezolyanlélek,olyanmeggyőződéskel,amimesszetúlmutatamosta-
nihatalmiharconésabennerejlőkilátástalanságon.különbenmégazazérviskevés-
nekbizonyulhat,hogyamagyaroknaknemleszképviseletükaparlamentben.Jelentős
részükugyanisamostanitsemtekintiasajátjának.egypillantástvetveazelmúltévek
választási eredményeire, különös tekintettel a magyarok részvételi hajlandóságára,
kivehető,hogyabizalmukatvesztettekszámafolyamatosannő.azígygondolkodóka
képviseletmegszűnésétcsakaképviselőkésembereikelőjogainakmegszűnéseként
látják.asajáthelyzetüketígyis,úgyisrossznaktartják.őketpedigalighalehetpusztán
a közös választási indulássalmeggyőzni. Főleg hamég azt is hosszú taktikázással,
veszekedéssel,anyomásgyakorlásteljesarzenáljátbevetve,amásikfélátverésének,
felszámolásánaklehetőségétmegtartvapróbáljákösszekalapálni.

amainálistöbbengondolnák,hogyezekapolitikusokelsősorbanésmásodsorban
ismagukragondolnak.anépérdemiképviseleteszámukrasokadrangú.apolgársza-
vazzon,majdsemmikülönösetnevárjon.mamársokangondoljákezt,ésegyelnyújtott
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huzakodáscsaktovábbnövelnéaszámukat.Taktikaimanőverekújabbésújabbfelvo-
násai nemkülönben. Ha tehát szeretnénekmegegyezni a felek, akkor tegyékminél
gyorsabbanéslátványosabban.Hapedignem,akkoraztszögezzékleminélhamarabb,
mertmégaziskevésbéárt.

amintarramárcéloztunk,agyorséslátványosmegállapodássemelég.akedvüket
veszítettek jelentős részétezmégnemképesazurnákhoz csalni. ahhoza feleknek
hitelesenkellenedemonstrálniuk,hogyképesekkivezetniaszlovákiaimagyarokataz
elmúltháromévtizedalapellentmondásából.

ám ehhez mindenekelőtt szembe kellene nézni az eddigi stratégiák korlátaival.
nemcsakkorlátozotteredményeiketkellenekampányszerűenkommunikálni,akiábrán-
dultakatazokmárnemhatjákmeg.amagyarokválasztásihajlandóságátismétazorszá-
gosátlagfölécsakolyanprograméspolitikusoktudnákemelni,akikhihetőenképesek
bemutatni,hogyamagyarokgazdaságijövőjének,nemzetijövőjének,akonkrétemberek
sorsánakésbennenemzetiméltóságuktekintetébenvalósesélytkínálnak.

Többengenerációváltástkövetelnek.Főargumentumuk,hogyazok,akikamostani
áldatlanhelyzetetelőidézték,adjanakteretafiataloknak.akövetelésnekvanvalóság-
magja,ámegygenerációváltássem feltétlenülelegendő.politikájuk tartalomváltása
nélkülugyanisalighahozáttörőeredményeket.azfeltételezhető,hogyarégiekkevés-
béképesekerre,mintazújak,ámsemmisemgarantálja,hogyazújakpusztánkoruk-
nálfogvamegoldásttudnaktalálniaszorítócsapdahelyzetre.alényeg:akorábbistra-
tégiákgyengéitéstorzulásaitanevükönnevezőésamegoldásukatkínálóprogramot
semmisemhelyettesítheti.

amegállapodáskeretei

egyébként a választási megállapodás formális keretei tulajdonképpen adottak. az
egyikapártokválasztásikoalíciója.ebbenazesetbenmindegyikkoalícióspartnerpar-
lamenti párttá válik annakminden jogával, valamintmegkapja a szavazatokért járó
pénzösszeget, erre a további működéséhez óhatatlanul szüksége van. követői felé
demonstrálhatjalétezésétaválasztásilistán,ésmegmutathatjasajáterényeit,olyano-
kat is az urnákhoz csalva, akiknek a másik fél elfogadhatatlan. ebben az esetben
ugyan7százalékosaparlamentbejutásiküszöb,eztkellmegugorni,ámezjóprogram-
maléskampánnyalnemlehetprobléma.sőt,gyurovszkyLászlódolgozatábanaztállít-
ja,hogyaszlovákiaimagyarokbanszámukattekintvemaisbennevanegy9–10szá-
zalékoseredménylehetősége.

amásikegyközösválasztásipártalapítása.aparlamentbejutásküszöbeígycsak
5százalék.ebbenazesetbenafelekegyközöspártothoznaklétre,mindenbizonnyal
paritásosalapon.ezaképződménykerülaparlamentbe,annakmindenjogával.asza-
vazatokértjárópénzösszegetisaválasztásipártkapja,ámafelekigazságosaneloszt-
hatják,hamegegyezésükvalóbankorrekt.Teháthaegyiküksemakarjaátverniamási-
kat.Haigen,akkorperszebonyolultabbahelyzet.ebbenazesetbenperszeafeleknek
nehezebbláttatniuksajátosságaikatkövetőikelőtt,deaproblémamegfelelőkampány-
nyalmegoldható.Haszámolunk,világos:aválasztásipártmegalapítására,majdmeg-
ismertetéséremégvanidő,amennyibenazegyikfélnemarrajátszik,hogyidőhúzással
ellehetetlenítse.
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Fontos leszögezni, az, hogy a felek az egyik nagy párt, azaz a Híd vagy azmkp
választásilistájáramennénekfel,nemjelentsemközöslistát,semvalósmegegyezést.
ezalistanemközös,hanemalistátadópárté.Csakőjutformálisanaparlamentbe.
Ígyalistátadópártatöbbieknekinemtetszőjelöltjeitleisvehetialistárólaválasztás
előtt, és persze a szavazatokért járó összegből egyetlen fillért sem köteles adni a
másiknak,tehátpénzügyilegiskisemmizheti.(erremárpéldaisvolt.)azazajánlataa
valóságbanhalálosölelés.eközbenkifeléaztkommunikálja,hogyőmegtettemegegye-
zésiajánlatát,azzalszámolva,hogyaválasztóknemértikeztahelyzetet.avalóságban
pedigamásikpártalaposmeggyengítésének,sőtesetlegfelszámolásánakalehetősé-
gétakarjamegteremteni.erremáreddigisvoltakkísérletek,depéldákis,ésazérin-
tettekperszeemlékeznekreájuk.atrükkbizonyárakeményvitáhozvezet–egyébként
joggal–,amitovábbgyengítiapolgárokrészvételihajlandóságát.

Valamintazapublikáltmegállapításishelyes,hogyamásikpártválasztóinaktekin-
télyesrészeazelmúlt12évtapasztalataiutánalighavolnahajlandóazeddigiellenfél
pártlistájáraszavazni.akétnagysajátpártlistájánakmegnyitásaezértaválasztókszá-
mátcsökkentené,azelérhetőeredménytrontaná,amivelaképviseletetalehetséges-
hezképestgyengítené.

ittkellleszögeznünk,hogyennélmégazazajánlatisjobb,hogyakétnagytólnem
függőmagyarFórumváljonválasztásipárttá.ahhozperszejelentősátalakításonkelle-
neátesnie,deazgyorsankivitelezhető.

a mostani helyzet más, mint a korábbiak. a másik felet nem lehet hatékonyan
agyonkommunikálniazadottpártbefolyásaalattállótömegkommunikációseszközök-
kel. sarokba sem lehet szorítani, hiszen immár a felek egyike sem képes egyedül
átugorniaválasztásiküszöböt.Legfeljebbamásiklegyőzésénekszándékátlehetme-
gintdemonstrálniországésvilágelőttmégamostanihelyzetbenis.

akorrektkoalíciókötésegyikfontoselvévékellválnia,hogyafeleklemondanakbár-
miféleleszámolásról.abbakellhagyniazévekótaismétlődőkaraktergyilkosságikísér-
leteket, éppen a legszínvonalasabb ellenvéleményt megfogalmazókkal, a legjelentő-
sebb politikai teljesítményt nyújtókkal szemben. Új korszakot kell nyitni, amelyiknél
mindenkreatívképességreszükséglesz.amásikalternatívaazaközhangulat,amely
elöntiamagyarokat,haképviseleteazeurópaiparlamentutánaszlovákiaibóliskihull.

senkiseáltassamagát,haahelyzetnemváltozik,háromnegyedévavilág.Bárki
bárkinekbármitisígérjenpártonbelüléskívül.

abizalomésaprogram

afelekminimáliscélkéntarratörekedhetnek,hogyamegroppantbizalomlegalábbegy
részéthelyreállítsák.ehhezazonbanlátványosanéshihetőendemonstrálniukkellene
ténylegesegyüttműködésihajlandóságukatésképességüket.maximáliscélkéntpedig
egyúj, ahuszonegyedikszázadkörülményiből kiinduló,akorábbi századokbanmég
nemvoltlehetőségeketszámbavevőprogrammegalkotásáttűzhetikkimagukelé.

persze,világunkbanbármikommunikációsszlogennétehető,akárazelőbbigondo-
latis.Tartalommalazonbanígynemtölthetőmeg.nemárthátátgondolni,hányhason-
ló kommunikációs szlogent nyomott le a magyar kisebbség torkán a szlovákiai a
magyarreprezentációegyik-másikcsoportjaazelmúltidőszakban.éppenezazegyik
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okaanövekvőbizalomvesztésnek.sokanvannak,akikatartalomnélküliígéretekés
pozícióváltásoksorozatautánmárnehezenfektetikbizalmukatbármiféleújabbállítás-
ba.azőbizalmukatarégieszközökkelalighalehetvisszaszerezni.perszeléteznekújak
is.ámhozzájukistartalomkell,üresen,vagyéppentaktikaihazugságokkalmegtömve
azoksemérneksemmit.

az előttünk álló választási időszakban bizonyára többféle ígéret hangzikmajd el
különféleszemélyektől.szlovákiaválasztásirendszerelehetővéteszi,hogymindegyik
polgármagaválaszthassonközülük.apreferenciaszavazatokintézményeaválasztókra
bízzaannakeldöntését,hogyaválasztástkövetőenkikerüljönaparlamentbe.emiatt
helyesazazállítás,,hogyegyesetlegesválasztásikoalícióaválasztókkezébehelyezné
adöntést,kikettesznekképviselőjükké.aválasztásikoalíciólistájatehátvalóbanegy-
fajtabelsőválasztástjelentene.áméppenezzelkapnamindenkiesélyt!

Csakhogyeddigismegvolterrealehetőség.ámaküzdőfelekközülnéhányvezető
(fontosleszögezni,hogynemmindenki)inkábbamásikfélpolitikaimegsemmisítésével
próbálkozott,mintannakalehetővétételével,hogyminélerősebbmagyarképviselet
elérésemellettaválasztókdöntsenekaképviseletkilétéről.maazakérdés,hogykinek
miazelsődleges,ésmelycéljaiapusztánmásodlagosak?Vajonamásikpártgyengí-
tése-eazelsődleges,aszlovákiaimagyarokképviseleténélelőbbrevalóbb,sőtméga
sajátképviselőiktörvényhozásbajuttatásánál isfontosabbcél,vagyfordítva.eddiga
kettőtösszelehetettkeverni,ámazeurópaiparlamentiválasztásokkudarcavilágosan
mutatjaajövőt.aképviseletetmegakadályoznisikerült,biztosítaninem.semagyenge
eredmény,semamásikgyengítésérehivatottszatellit,deakommunikációsmanőverek
sorasememeliamegszerezhetőszavazatokszámát.sőt.

mostfőlegbizalomravolnaszükség.méghozzáolyanokétkellenemegszerezni,pon-
tosabbanvisszaszerezni,akikelveszítették.ezpedigkülönösennehéz.Főkénthaéppen
abizalomvesztésreépítvemáspártokisigényttartanakamagyarokszavazataira,amire
apártpluralizmusvilágábanmindenjogukmegvan.ebbenahelyzetbentovábbvinniaz
eddigikonfliktusokat,sőtújakatteremtenifatálistévedés.Haazonbanavalóscélnem
amagyarképviseleterősítése,hanemgyengítése,akkorperszenemaz.

korproblémákmegoldásanélkülhallgatni róluknemelég.ahallgatásabizalom-
vesztést nem szünteti meg. ahhoz a bizalomvesztés okaira kell megoldást kínálni.
méghozzáhitelesen,úgy,hogyazelfordulókfogadjákel,necsakaképviselőjelölteknek
ésapártjuknaktessék.

Újprogramkellazújbizalomhoz.Többújképviselőjelölt,valamintegyenlőségenala-
pulógyors,látványosmegegyezésis,ámmindenekelőttigaziesélytkínálóalaposkon-
cepció,amelykiutatmutatazeddigistratégiákéstorzulásaikgyengéiből,ésamelyet
ezértvalóbanképviselnilehet.
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CsanDa gáBor
DokumentumokDobosLászlókéziratos

hagyatékából

azalábbiakbantízolyanDobos-szövegetadunkközre,melyeketazíró,politikus,iroda-
lom-,művelődés-ésközösségszervezőhagyatékábanleltünk:ezekbőlapublicisztikák-
bólnyolcolyankézirat,melyelsőkéntittjelenikmeg,kettőpedigmamárjószerévelfel-
lelhetetlenújságbólszármazókivágatmásolata(a2.ésa4.dokumentum).köszönet
DobosnéHalászévának,hogyahagyatékbabetekintéstengedett,sőtmagaistevőle-
gesenhozzájárultarendszerezéséhezésakiválogatásához.ahagyatékot(kéziratok,
jegyzetek, lapszámok, kivágatok, folyóiratok, könyvek stb.) az örökös a Fórum
kisebbségkutatóintézetbenhelyezteel.anyolckéziratotésakétújságcikketbegépel-
tük,azaprónyomdai,gépelési,stilisztikaihibákatjelzésnélküljavítottuk,aközbenvál-
tozotthelyesírásiszabályokatisfigyelembevéve.azelsődokumentum1963-bólszár-
mazik,azutolsó1994-ből.aszámozottdokumentumokfelépítése:acím(ésazesetle-
gesalcím)alattaszövegkövetkezik,avégéndőltbetűkkelazírásadatolásavagyjel-
lemzéseaközreadótólszármazik,úgyszinténmindenolyanszövegrész,melyszögletes
zárójelbekerült.aszövegeketkronológiaisorrendbenközöljük.amagyarázatraszoruló
adatokat–csakalegszükségesebbesetekben–lapaljijegyzetbenhozzuk.aszakiro-
dalomravalóhivatkozásokfeloldásaadokumentumokutántalálható.

rövidenahiányokról, ahagyatékhézagairól. sajnos, ahagyatékbancsakDobos
Lászlóhozírtlevelekettaláltunk,amelyektőleszármaznak,azokatnyilvánacímzettek
vagy a címzettek hagyatékának kezelői őrzik. publikálatlan szépirodalmi szövegeket
vagy szövegvariánsokat nem találtunk. ellenben megvan szerzőnk Sodrásban című
regényének csaknem teljes – gépelt – kézirata, autográf ceruza- és tolljavításokkal.
Hitelesszem-ésfültanúemlékezikvisszaarra,hogyDobos1963-banacsehszlovák
írószövetségharmadik–prágai–kongresszusán„nemcsupánaz irodalmunkrólbe-
szélt,mintahogyacsehésszlovákíróksemcsakazalkotásgondjaitfeszegették.afő
témaaszemélyikultuszvolt,sDobosLászlóenneknéhányszlovákiaimagyarvonatko-
zásátvetettefel.köztükalegfontosabbat:kikvoltakaháborúutánimagyarüldözések
valódikitervelői,felelősei?”(szőke2005,116.)Valamint,nyilvánafentiekrehivatkoz-
va:„DobosLászlóaszemélyikultuszszlovákiaimagyarvonatkozásairóltartottfelszóla-
lásábanmegfogalmaztaamásodikvilágháborúutánimagyarellenespolitikafelülvizs-
gálásánakésfelelőseimegnevezésénekigényét.”(popély2006,248.)sajnos,ilyenjel-
legűdokumentumotahagyatékbannemtaláltunk,deelképzelhető,hogynemisvolt,
mertaszerzőszabadonvagyjegyzetekbőlbeszélt,ezutóbbifeltevésmellettszámos–
nyilvánosfellépésrekészült–jegyzete,jegyzetfüzete,feljegyzéseésvázlataszól.akér-
dés ugyanakkor továbbra is foglalkoztatta, a Csemadok iX. országos közgyűlésén
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(1966decemberében)„felvetiamagyarságot1945–1948közöttértsérelmekorvos-
lását”.(popély2006,263.)

Csak részben ismeretlenaz1979-eskeltezésűPályám emlékezete c. terjedelme-
sebbDobos-nyilatkozat(6.dokumentum),melyetmindenbizonnyalazirodalmiszemle
kéréséreírt,afolyóiratszerkesztőségevalószínűlegezzela–bátornakszámító–felké-
résselakartamozgásbahozniésaköztudatbavisszahozniDobosLászlót.(aszemle
főszerkesztőjeekkorDubagyulavolt,1979júniusátólTóthLászlóésVargaimreszer-
kesztették:vagyvalamelyikük,vagymindhármukközösmegegyezésébőlszületettafel-
kérés.)miközbenmeglehetősenproblematikuséstragikusacímadás:pályájaemléke-
zetétkérniattólaszemélytől,akiakkormindössze49évesvolt,smártizedikévehall-
gatásraítélveéskizárvaaközügyekből.De,seznagyonjellemzőDobosra:visszaemlé-
kezésénekmégmindösszeaközepéntart,éppcsakbodrogköziőseitésgyermekkorát
meséliel,skerekperecrátérabenešidekrétumoktételesfelsorolására,alakosság-
cserére,akitelepítésre,areszlovakizációra,tehátahontalanságéveire–mikéntsaj-
nosazisjellemző,hogyvallomásacsakcenzúrázva,azemlítetttételeknélküljelenhe-
tett meg; gyűjteményünkben rekonstruáltuk a kéziratot. pályája emlékezetét Dobos
szépen átírta a szlovákiai magyarok emlékezetére, a személyes helyett a közügyet
választva, vagy másként fogalmazva: „ha ő valamiről beszélni kezdett, az mindjárt
nagyvonalú kezdeményezés lett”. (Tőzsér 2014, 78.) az 1989 után is rendületlenül
munkálkodószerzőrőlállapítjamegTóthLászló:„DobosLászlólegfőbbérdeme,hogy
voltvíziójaavilágról,sezenbelülszűkebbéstágabbkörnyezete,közösségejelenéről
és jövőjéről, s hogy mert és tudott struktúrákban, építményekben gondolkodni, és
összefüggéseibenmerteéstudtalátniésátfogniazegészet.”(Tóth2014,9.)

kuriózuma3.dokumentum,DobosLászlónakegyszlováktévéműsorbanelhang-
zottválaszai.ebbenfontos,esetenkéntnapjainkigérvényesmegállapításokattesz:pél-
dáulcáfoljaaztaszlovákaggodalmat,melyszerintakisebbségimagyaroknakbiztosí-
tottjogokhátrányosanérintenékadél-szlovákiaiszlovákokat;amikéntakétnyelvűség
elvénekbiztosításaaközigazgatásban,ahivataliérintkezésbenésanyilvánostérben
(mindenütt,aholakisebbségiarányeléria10%-ot)semköteleznéakisebbségeknyel-
vénekismeretére„azegészállamapparátust”;stb.megemlítendőaszinténpublikálat-
lan, de Dobosnál folyton-folyvást visszatérő témát, a szűkebb pátriáját megidéző
Szülőföldem – Bodrogköz c.filmforgatókönyvis(9.dokumentum);sajnos,ahozzátar-
tozó regényrészleteket, a konkrét szépirodalmi betéteket nem sikerült felkutatni. az
Olivér! címűköszöntő(7.dokumentum)szinténazírásoshagyatékbólkerültelő,nyom-
tatásbannemjelentmeg.köszöntiarangosabbnevespályatársat,dejókritikaiérzék-
kelelmondjagyengéit is:alótuszevőkfehérszigeténvalóbannemütimegakorábbi
rácz-novellák magas színvonalát. szomorú kordokumentumként közöljük Dobos
Életrajz c.írását(8.dokumentum),melyegyszerrelátleletéscsendesvádirat.közben
az is jól látható,mennyire visszafogottan, szinte tapintatosan fogalmazDobos.nem
tudjuk,kinekafelkéréséresmicélbólszületettezarövidkeéletrajz,deszerényenfel-
soroljamindennagyobbközéletisirodalmitettét,majdmegemlíti:„kétévtizedvigyázz-
állásban,lefokozva,különállítvaatöbbiektől…”,savégénminthaajövőbevetetthite
sderűlátásaisfelsejlene.amellőzésmélységébőlszólezazéletrajz,tisztán,egyértel-
műen,határozottan.nemtérünkkiatöbbidokumentumra,hiszenmindegyikmagáért
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beszél,sbeszélaszerzőrőléskorárólis.atiszteltolvasórabízzuk,melyDobos-szöve-
ge(ke)ttartjafontosnak–elolvasásra,elgondolkodásra,továbbgondolásra.

azösszeállítástárgyi(szövegbeli)bizonyítékaiskívánlenniDobosegyikkortársajel-
lemzésének:„DobosLászlónemcsakíróéspolitikus,hanemközíróis.sazisajavá-
ból.”(Tőzsér2005,5.)Hasonlóanegymásikkor-éspályatársa1984-esvéleményéhez:
„Dobos eredendő irodalompolitikus és publicista.” (koncsol 1995, 201.) s tegyük
hozzáDobosLászlótovábbifontoshivatását-szerepkörét,aközösségszervezőitis.

a szépíró Dobos Lászlónak életében két publicisztikai gyűjteménye ismegjelent:
2000-ben a Teremtő küzdelem című, 2005-ben és 2006-ban pedig a kétkötetes
Évgyűrűk hatalma. Esszék, cikkek, interjúk –ennekelsőkötetéhezTőzsérárpádírtelő-
szót egy író-politikus növésterve közírásban, regényben, hazában címmel (Tőzsér
2005).

itt közölt dokumentumgyűjteményünkkel Dobos László emléke előtt tisztelgünk,
jövőre,2020-banvolnakilencvenéves.s reméljük,hogyakerekévfordulóraezekaz
utókorszámáramegmentettírásokaDobos-híveketés-kutatókatisinspirálnifogják.

Csanda Gábor

1.

[„DénesFerencfőszerkesztőiműködése”]*

Bármennyireisigyekszemszabadulniegykellemetlenérzéstől,nemtudok.Úgyérzem,
hogyapártegyfontosszerveeléidéznek,aholhónapokkalezelőttkifejtettvéleménye-
mértfelelősségrevonnak.egypercigsemkételkedemezügyetintézőelvtársakbecsü-
letességében és jó szándékában,mégis, sértő ésmegalázómármaga a helyzet is.
őszintén gondolt és mondott bíráló szavaknak ez lett az eredménye: kivizsgálás.
Természetesenapártszerveinekezjogábanáll,azonbanmindaz,ahogyeztörténikés
történt,felháborító.

azelmúltévoktóberébenésazeztkövetőhónapokbantöbbalkalommalbíráltam
DénesFerenc** elvtársmagatartását,semagatartásbóladódómódszereket.ebíráló
szavakat egyesekúgy kvalifikálták, hogy személyi ellentétekről van csupán szó, ami
előbbvagyutóbbúgyistisztázódik.ittésezzelkezdődikadolgokmeghamisítása.nem
énvoltamazelső,akibíráltaDéneselvtársemberekkelszembentanúsítottmagatar-
tását.szabóBéla,azÚjszóegyikszerkesztőjemártöbbmintkétéveterjedelmeslevél-
benfigyelmeztetteaközpontibizottságotazÚjszószerkesztőségébenkialakultfullasz-
tólégkörre.sajnos–legalábbisénúgytudom–,figyelmeztetéséneknemtulajdonítot-
takkellőfontosságot.azonbannemcsakő,rajtakívülmásokis,magyarésszlovákelv-

* azírásnakmiadtunkcímet.
** 1902–1979: lapszerkesztő,kommunistapártfunkcionárius,parlamentiképviselő,azsZLkp
kBtagja,1955-től1968-igazÚjszó„szerényképességű”(Lacza1998,385.)főszerkesztője
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társak egyaránt elmondták kritikai véleményüketDénes elvtársmegnyilatkozásairól.
Felelőtlenségnekésmegtévesztőmanőverezésnektartomaztaszándékot,amelyeze-
ketakritikaimegjegyzéseketszemélyiellentétekreredukálják.ennéltöbbrőlvanszó.
azénmegítélésemszerintDéneselvtársmegnyilvánulásai,magatartásaésazáltala
gyakranhasználtmódszerekolyan „szellemet” képviselnek, amelyekmamár idege-
nek,összeegyeztethetetlenekapártleninistalégkörével.

Fontosnaktartomismételtenhangsúlyozniaztatényt,hogynemcsakénbíráltam
Déneselvtársat,ésaszemélyétértbírálatoktávolrólsemszubjektívjellegűek.eznem-
csakszimpátiavagyunszimpátiakérdése.ennekobjektívokaiésösszefüggéseivan-
nak.alapjábanaszemélyikultuszésadogmatikusgondolkodáselleniharc részéről
vanszó,amelyapártonbelülvégbementfolyamattörvényszerűkövetkezménye.

engedjék meg az elvtársak, hogy a Dénes elvtárs személyét ért bírálatok okát
magyarázvafelhívjamfigyelmüketegyigenfontostényre.afelszabadulástkövetőtizen-
nyolcévalattittfelnőttegyfiatalmagyarértelmiség.igaz,hogyezeknekafiataloknak
nincsenekkülönösebbforradalmiérdemeik,nemvehettekrésztapártillegálismunká-
jában,nemharcolhattakfegyverrelkezükbenezértarendért.egyetlenérdemükéssze-
rencséjük,hogymárennekarendszernekaneveltjei.ennekarendnekeszméjétés
levegőjét szívhattákmagukba.megalakulásától kezdve tagjai és funkcionáriusai vol-
tunkaz ifjúságiszövetségnek, innenkerültünkapártba is.egyszóvalaszocializmus
neveltésérleltbennünketemberré.

aDéneselvtársszemélyétértbírálatokhátterébenezatényáll.Fiatal,deidősebb
kommunistákisszembefordultakegymerev,dogmatikusmagatartással.Látszatraitt
nevekről, személyekről van szó, de ezen túlmenően a kommunista magatartás, az
emberekhezésdolgokhozvalóviszonydifferenciálódásamegyvégbe.

atovábbiakbanszeretnékleírninéhánytényt,amelyekelsőlátásraszubjektívjelle-
gűekugyan,demégiscsakrámutatnakadologobjektívösszefüggéseire.Déneselvtár-
sat tisztelemésbecsülömmint a párt érdemesharcosát.őmagabizonyíthatja azt,
hogy személyesen felkerestem és a számomra összetettnek látszó dolgokban taná-
csát,véleményétkértem.őmagaírásbanésszóbantöbbszörnyilatkozottrólamelis-
merőleg.sajnosezajóviszonyfokozatosanmegromlott.

Hol ésmivel kezdődött? Véleményem szerint felelőtlen véleménynyilvánításaival.
Déneselvtársszívesenmondottvéleménytírókról,illetveegyesekmagatartásáról.ez
rendbenvan,hiszezelvalapjábanjogaéskötelessége.abajottésazzalkezdődött,
hogyazírókjelentősrészérőlmondottvéleményekmegbélyegzőek.

Hajólemlékszem,háromévvelezelőttahelységnevekügyébenírásbanfordultunk
apártközpontibizottságához.röviddelezutánmegbeszélésrejöttünkössze,amelyen
Bacílek, Lenárt, Lőrincz, Lúčan, Dénes, širokay, Jacoš elvtársak és az Írószövetség
magyar szekciójának kommunistái vettek részt. emegbeszélésen alapjában a fiatal
magyarírókbeadványaigazolódott.Lenártelvtárszárszavábanegyebekközöttezeket
mondta:„amagyarlakta,illetveavegyeslakosságúfalvakésvárosokhelységneveinek
írásátilletőenahelyzetjelenlegilyen:létezikahagyományoselnevezés(magyar)ésegy
új, ami rendszerint szlovák. Véleményem szerint mindkettőt respektálni kell. Hogy
aztáneztegyesszerkesztőségekhogyanoldjákmegéshogyanpraktizálják,azmáraz
ődolguk.”ezaztjelenti,hogyahelységnevekírásátilletőenakétnyelvűségelvétszö-
gezteleLenártelvtárs.Véleményünkszerintreáliséselfogadhatómegoldás.avitátés
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azárszótvégighallgattaDéneselvtársis.reméltük,hogyezzeladologelintézéstnyert,
ésamegbeszélésalapjánakétnyelvűségelvétérvényesíthetjükahelységnevekírásá-
ban.Déneselvtársegymáshatározatrahivatkozvanemrespektáltaapártvezetősze-
mélyiségeinekeztajavaslatát,továbbraisszlovákulírtmindenhelységnevet,amiéles
ellenhatástváltottkiamagyardolgozókkörében.(érdekesmegjegyezni,hogymapél-
dáulahelységneveketakétnyelvűségszellemében,sokszorkövetkezetlenülmagyarul
írjaazÚjszó.)nodeazegésztörténetnemezért,hanemakövetkezőkért fontos:e
beadványésemegbeszélésutánDéneselvtárskülönkötelességénektartotta,hogya
beadványszerzőitésaláíróitmegbélyegezze.akkormégjóviszonybanvoltamvele,és
bizalmasankorholt:„sohasemhittemvolna,hogyteisanacionalistákközékeveredj.”
mentegetniésmagyaráznikezdtemtársaimat.őerreaztválaszolta:„Veszélyesnacio-
nalisták, különösenmács, és Turczelről semhittem volna, hogy ilyesmire képes.Ha
velüktartasz,rosszútonhaladsz.”sajnosnemvélekedettkedvezőbbenafiatalmagyar
kommunistaírókegyikérőlsem.

„nacionalistákvagytok.”olyanbélyegez,amitmeggondolatlanulnemlehetoszto-
gatni.ekérdéskomplexumvégsőképletetehátezvolt:eltértavéleményünkaDénes
elvtársvéleményétől,illetveellentmondtunkneki,nacionalistáklettünk.

emagatartásrészevoltazazabszurdhelyzetis,hogyfiatalírókatévekenkeresztül
kitiltottazÚjszóból. Voltakévek,amikorpl.mács József,Bábi Tibor,Dénesgyörgy,
gyurcsóistvánnemírhatottazÚjszóba,egyszerűenfeketelistárakerültek.nemaka-
rommenteniéstakargatniafiatalmagyarírókesetlegeshibáitésvitathatómegnyilvá-
nulásait.Hiszakeresés,akutatásmagábanhordjaatévedéslehetőségétis,dehaa
véleménykülönbségeketésakommunistákközöttfelmerültnézeteltéréseketígyakar-
jukmegoldani,hogykizárjuk„akellemetlen”embereketapártsajtóhasábjairól,hova
jutunk?Hisz ez kasztrendszerre emlékeztet. ez azt jelenti, ha én úgy gondolkodom,
mintDéneselvtárs,jókommunistavagyok,hanem,nacionalistalettem,akineknincs
helyeapártsajtóban.

Vagyegymásikpélda.aCsehszlovákkommunistapártmegalapításánaknegyvene-
dikévfordulójátamagyarirodalmilap,azirodalmiszemleisméltóképpenigyekezett
megünnepelni.egyegészszámotszenteltünkennekazévfordulónak.irodalmiszöve-
genkívülerreállítottukbealapgrafikaianyagátisolymódon,hogyközöltükapárthar-
cátábrázolókommunistaplakátokegészsorozatát1921-tőlnapjainkig.

aszámmegjelenéseutánDéneselvtársatfelhívtamtelefonon,ésvéleményétkér-
tem.a válaszaz volt: lehordottnacionalistának, revizionistának,opportunistánakés
nemtudommimindenrossznak.elhangzottazáltalasokathangoztatottvádis:„nem
vagytokelégpártosak,nemnézitekadolgokatapártszempontjából,nemelégpoliti-
kusaz irodalmiszemle…stb.”aztkérdeztemDéneselvtárstól, végigolvasta-easzá-
mot?aztfelelte:„nem,csakátlapoztam,denekemezelég,hogyvéleménytalkossak.”

kértem az Írószövetség titkárságát, krno elvtársat, értékeljék ki az irodalmi
szemlénekaszóbanforgószámát.Hahibáztam,mondjákmeg,deakonkrétanyag,ne
azelfogult indulatalapján.megtették,avégeredménytermészetesenmáskénthang-
zott,mintaDéneselvtársítélete.

egymáspélda. azelmúlt évoktóberelejénazÚjszó szerkesztőségeösszehívta
levelezőinek az aktíváját, ahová szerencsétlenségemre engem is meghívtak.
HozzászólásombankifejtettemvéleményemetazÚjszóról,amikritikusvolt.azaktíva
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zárszavátDéneselvtárstartotta,sanélkül,hogyobjektívankvalifikáltavolnahozzászó-
lásomat, nekem rontott és személyeskedve ledorongolt.nagyonbántott a dolog. Így
okoskodtam:vagyhagyom,ésnemártommagamtöbbéadolgokba,vagypedigpróbá-
lom tisztázni és megmagyarázni őszinte szándékomat. nem hagyhattam annyiban.
elmentemLenártelvtárshoz,éselmondtamnekiadolgot.arrakértem:Tekintettelarra,
hogy az aktíva egész anyagamagnószalagon van, kérem, hallgassákmeg az aktíva
egész anyagát, köztük az én hozzászólásomat, valamint Dénes elvtárs zárszavát.
méltatlannakésmegalázónaktartottamaztamódot,ahogyhozzászólásomatletorkol-
ták.HasonlókérésselfordultakB-hozpathókárolyis,akiugyanegyszótsemszólta
fentemlítettaktíván,dehasonlósorsrajutott,mintén.Lenártelvtársmegígérte,hogy
adologgalérdembenfoglalkoznak,lefordítjákahozzászólásokat,snéhánynapmúlva
meghívnakbennünket,aholadolgotszemtőlszembentisztázzukmajd.

sajnoserreamainapignemkerültsor.azegészbőlcsakannyilett,hogyLúčanelv-
társkétalkalommalfelhívotttelefononésközöltevelem,hogyegyhétmúltánameg-
beszélttalálkozólétrejön.értemis,megnemis.Tudom,hogyapártapparátusakong-
resszuselőkészületeivelvoltelfoglalva,sközbenszemélyiváltozásokistörténtek.De
hátakkor is.Déneselvtársnak jogavandurvánbelegázolniamásikbecsületébeés
önérzetébe,nekemegyévmúltánannyilehetőségemsemvolt,hogyfelelőselvtársak
jelenlétébenelvtársiasankvalifikáljukatörténteket.agyakorlatbanezaztjelenti:aki-
nekjobbahelyzetipozíciója,annakfeltétlenüligazaéselőnyevanugyanannakapárt-
nakegymásiktagjávalszemben.ezazesetpontosaneztigazolja.ezegyújkorikiski-
rálykodás,amiazelmúltévtizedekérdemeibőlél.mimásttudjakgondolniezekről?

ésafolytatás?DéneselvtársválasztóikerületeaTerebesijárás.gyakranellátogat
kistárkányba,aholénistöltömszabadságomat.azelmúltévkarácsonyánafaluegyik
vezetőelvtársa,akiengemjólismer,aztkérdeztetőlem:mivanköztedésDéneselv-
társközött?egynéhánykérdésbenösszekülönböztünk–válaszoltam.ezekutánazille-
tőelvtárselmondta,hogyafalupapjánálpoharaztaknéhányan,akikülönbenreformá-
tusesperes,ésDéneselvtársajelenlévőktől„melegen”érdeklődöttotthonviseltdol-
gaimról.nemvagyok-enacionalista,hahazamegyek?apám,akitkülönbenszemélye-
senismer,nemnacionalista-e?azelvtárs,akieztnekemelmondta,nagyonkért,hall-
gassakminderről,mertnekiebbőlkellemetlenségelehet.

mérhetetlenülfelháborítottadolog.kritikaimegjegyzéseimnekezlettafolytatása.
annakellenére, hogyDéneselvtárs néhány évvel ezelőtt igen kedvezően vélekedett
rólam,nyomozutánam,foltokatkeresrajtam,méghozzáalattomosmódonésnemis
akárhol„káderez”,hanemakálvinistaesperesnél.ezévjanuárjábanmindeztelmond-
tamBiľakelvtársnak,ésismétkértem,hogyelvtársiasan,szemtőlszembetisztázzuka
dolgokatapártközpontibizottságánDéneselvtársjelenlétében.Biľakelvtárselítélte
eztamódszert,ésmegígérte,hogytudtáraadjaeztDéneselvtársnakis.sajnosazálta-
lamkértkonfrontációraezúttalsemkerültsor.Láthatjákazelvtársak,hogynézetelté-
réseimmelnemszaladtamazutcára,ottésazokelőttakartamazttisztázni,akikaleg-
hivatottabbakerre.nemsikerült.Viszontismerjékelazelvtársak,hogyilyenrendőrségi
módszerekmellettnemmehettemelszótlanul.

közbensorkerültazÍrószövetségszlovákiaikonferenciájára,aholBiľakelvtársésa
konferenciaelőttdogmatikusnakbélyegeztemDéneselvtársírókkalésazegésziroda-
lommalszembentanúsítottmagatartását.
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aztánmegjelentegynéhánycikkazÚjszóbanamagyariskolaügyhibáiról.Többek
közöttDéneselvtársiskifejtettevéleményét.azalábbiakbanidézemírásomnakazta
részét,amelyetaz Írószövetségkongresszusánelmondotthozzászólásombankiemel-
tem:„ésmostittvanezalevél.nemismerem,nemolvashattam,nemtudom,mivel
vádolnak.időskommunistáknak,harcostársaknakjogukvanvédeniDéneselvtársat.a
proletárszolidaritásmegnyilvánulásánakistekinthetőez.Deugyanakkorvalamimás-
nakis.nemnyomozok,nemvádolhatok,viszontengedtessékmeg,hogyfelébresztett
kételyeimtől indítva feltegyek néhány kérdést. a levelet fogalmazó kassai elvtársak
vajon ismerik-eeléggéDénesFerenc főszerkesztőiműködését,mertmi tulajdonkép-
penaztbíráltuk.éshahivatkoznakitteni,pozsonyiténykedésére,honnanismerikazt?
egymásikkérdés:miértéppenmostteszikezt,mikormárviszonylagosfegyvernyugvás
van az ideológiai fronton? személyesenDénes elvtársmiért nem válaszoltmindjárt
akkor,mikorbíráltukmagatartását,egyenesen,szemtőlszembe,hiszmegvoltrámin-
denlehetősége?ésegyáltalánmiértnemválaszolő?mifélemagatartásaz,amikorén,
akitbírálnak,végighallgatok,aztánamikor lecsillapulaszél,egy idegenpajzsmögé
bújvaigyekszemvisszafizetni?mertakárhogyishessegetemmagamtólagondolatot,
nemtudokszabadulniattólazérzéstől,hogyezegysugalltlevél.Lehet,hogytévedek,
denemkellhozzásokész,hogyazembereljussonehhezafeltevéshez.”

egy érdekesmomentum.mózes sándor, aki tudtommal aláírta a levelet,másfél
hónappal ezelőtt a Csemadok bodrogközi ünnepségén azt kérdezte tőlem: „akarod,
hogykicsavarjamaDénesnyakát?”aztválaszoltam,nem.nemszövetkezemsenkivel,
aki ily módon akarjamegoldani a problémákat. De hátmi ez, elvtársak? Látszólag
mindaz,amitelmondtam,aprókis töredékeiazéletnek,dehaazemberösszerakja
ezeketaz igenkellemetlenmozaikokat,milyenösszképalakulki?sokmindentmeg
lehetmagyarázniakörülményekkel,másképpengondolkodunkma,mintnéhányévvel
ezelőtt. De egy idős kommunista magatartásának ilyen kiszámíthatatlan kanyarait,
magatartásának sokszor alattomos, rendőri megnyilvánulásait még sok jóakarattal
semlehetmegemészteni.

Déneselvtársjónéhányesetbenkijelentette:„énapártérdekeitvédem,énapárt
irányvonalátkövetem,énapártnakfelelek.”ezapárthűségtiszteletreméltó,azonban
mégiscsak helytelen az, ha egy személy, legyenek akármilyen érdemei, azonosítja
magátapártegészével.merthafolytatjukagondolatsort,ezaztisjelenti,hogyhabírá-
lomDénesFerencet,apártotbírálom.ezpedigabszurditás.

Hibákat,egyesemberek,személyszerintDéneselvtárshibáitbíráltukésbíráljuk.a
pártérdekében,apártleninilégkörénekszellemébentesszükezt,olyanelvtársakés
olyanmagatartásellenében,aminemcsakacsehszlovákiaimagyarszellemiéletet,de
apártegészétblamáljabizonyosmegnyilvánulásaival.

Lehet,hogytévedtem,tévedek.kéremazelvtársakat,ellenőrizzékállításaiigazát.
ismétlem,eznemcsakszemélyiellentét,ezannálsokkaltöbb.kérdezzékmegLőrincz
elvtársat,szabóBélát,azÚjszószerkesztőit,BátkyLászlót,FónodZoltántvagyazÚj
szópártszervezeténekvezetőségét,szőkeJózsefet,mácsJózsefet,TurczelLajost,és
mégegyegész sor nevet sorolhatnék fel. alkossanakobjektív képet ahelyzetről, és
aztánmondjákkivéleményüket.

Keltezetlen gépirat, keletkezésének feltehető ideje: 1963 ősze
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2.

irodaloméssport

Ezen a héten Dobos Lászlót, az Irodalmi Szemle főszerkesztőjét, a „Földönfutók”* című
regény íróját szólaltattuk meg, ő mondta el véleményét az irodalom és a sport kapcso-
latáról. Eltérő fogalmak, de azért kapcsolatot találunk köztük. A művészet a való ábrá-
zolása, az irodalom az élet elénk tárása, a sport a mai élet szerves tartozéka.

–nekemisvolt,sőtmégmaiisvanegykisközömasporthoz.Valamikoraziskolában
futballoztam, röplabdáztam, vívtam, szertornáztam.Bodrogközben és sárospatakon.
ottjártamiskolába.aztánafőiskolánirodalomtörténetettanítottam,majd1958-banaz
irodalmiszemlébenkötöttemki.sárospatakonmagasszintenvoltasportélet,kitűnő
voltasportszellem.siposgyörgynek,egyiktanárunknakköszönhettük.pestenvégezte
aTestnevelésiFőiskolát,fiataltanárvolt,amikorbennünkettanított.Lelkesenbuzgól-
kodott a sport érdekében. a tanítóképző sportélete fellendült. még ma is ott van
sárospatakon, éppen olyan lelkesen dolgozik, mint amikor mi voltunk a keze alatt.
Fiatalossportszeretetét,lelkesigyekezetétnemcsökkentettékazévek.Jellemzőnagy-
szerűpedagógiaieredményeire,hogyharmincan-harmincötenvoltunkegyosztályban,
ésközülünknyolcanvagytízenatestneveléstválasztották.ezisigazolja,hogyegy-egy
lelkes,kiválódolgozóa testnevelés terén iscsodákat tehet.azosztály90százaléka
parasztszármazásúvolt,tenyeres-talpas,esetlen,fiúk,akiktőlatestnevelésigentávol
állt,mégafutballis,hátmégavívás,szertorna,slám,ezzelazanyaggalisremekered-
ményeket ért el. a fiatalokat a játékok vonzzák, ami esetünkben is így volt, sipos
györgy azonbanmég a szertornát is vonzóvá tudta tenni. patakon, mint mindenütt
másutt,alabdarúgásvoltazelsőszámúsportág,eztaziskolábamagukkalhozzáka
gyerekek,deegylelkessportembernekazirányításaatöbbisportágirántisfelkeltiaz
érdeklődést.mégvívásbanisversenyképescsapatunkvolt,vívtunkpesticsapatokkal
is.sajnos,legtöbbentizenötéveskorunkbankerültünkfelpatakra,mirekomolyabban
megismerkedtünkezekkelasportágakkal,elteltegy-kétesztendőcske,ésígylényegé-
benelkéstükahelyeskezdésidőpontját.azavéleményem,hamódunkbanlettvolna
korábbanmegkezdeniazedzést,komolyabbsikereketiselérhettünkvolna.

megszerettükakulturálttestmozgást,kiépültakapcsolatazaktívsportolásiránt,
ésezakapcsolattartósnakbizonyult.aharmonikusegyensúlykiműveléséhezfeltétle-
nülszükségesazaktívsportolás.Fontosidejekoránkezdeniasportot,atapasztalataz,
hogyaszellemiaktivitástésfogékonyságothathatósanelősegítiasport.atestnevelés,
asportirántfelkeltettérdeklődésméghúszévmúltániséreztetihatását.ezttalánúgy
fejeznémki,hogyaz ilyensportolásolyan,mintvalamiszellemitőke,egy jóörökség,
amihezbármikorhozzálehetnyúlni,mindaddig,amígezazörökségelnemkopik.

* aregényacikkmegjelenésétkövetőévbenjelentmeg,aszerkesztőségaHét-belifolytatásos
közlésekből(1966.7.sz.–46.sz.)tudhatottróla,demár1965-benhozottbelőlekétrészletet
azirodalmiszemleis.
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Bodrogközbenajátékok,elsősorbanafutball,patakonmárakomolyabbsportágak.
amimégmegmaradtebbőla„szellemihagyatékból”,azakollektívérzés,asportolók
teljesítményeirántiérdeklődés.egyiklegszebbsportágazatlétika,mégmaiscsodála-
tomatváltjákkianagyszerűeredmények.

amiazaktívsportolástilleti,sajnos,22éveskorombanszívizomgyulladásomvolt,
amiaztjelentette,hogyaversenyzésbőlkiestem,azérdeklődésazonbanmegmaradt.
kiváltaszépsportágakiránt.moderngimnasztika,atlétika,úszás,azigazánszépfut-
balljáték.egykisséfájószámomra,hogycsaknézőjeéscsodálójalehetekasportnak.
Denézőésnézőközöttisvankülönbség,merthavalakiaktívanűzöttvalamilyensport-
ágat,akkorközelebbállhozzá,magáénakérzimásokkiválóteljesítményét.atestkul-
túramamárannyirahozzátartozikamaiemberprofiljához,hogynélküleelsemtudom
képzelniazéletet.nincsenkiábrándítóbb,mintazelpuhultember.azelpuhultságolyan
fokúhiba,mintaszellemirestség.nehézközvetlenülegyeztetniasportteljesítménytés
azirodalmat,devalaholakettőtalálkozik,ésszorosakapcsolat.nemvéletlen,hogy
nagyírókatésművészeketismegfogtaasportésazemberiteljesítőképesség,sőtezen
túlmenően a vakmerőséget, halált megvető bátorságot igénylő teljesítmények.
Hemingway az ökölvívásban, a torreádorok küzdelmében is meglátta a szépet, az
emberit,adrámait.azemberitesterőkifejtéseisizgalmatkelt,mintahogyanizgalmat
jelent a drámai lelkiállapot. picassót is éppúgy vonzza az emberi teljesítőképesség
maximálisdrámaisága,mintHemingwayt,valamilyenmásfélekifejezésiformában.Így
tehát a sport, a testnevelésnemcsaknevelő célzatú, hanemkülönbözőáttételekkel
átszövődikaművészetekágazataiba is.aritmusrévénazenébe, táncba.azenerit-
musból fejlődött ki, a ritmikusmozgásból.márismegvan a kapcsolatunk a ritmikus
mozgással,apantomimmal,abalettel,anéptáncokkal.irodalmimunkásságombana
kemény helytállás, az érdes emberek létfeltételei jelentik számomra a pozitívumot,
szinteaztmondhatnám,hogyellenszenvesszámomraazidillikuskörnyezet,akemény
életmegnyilvánulásaivonzóbbakaszememben,nemszeretemazellágyulást,atétlen-
séget,inkábbkedvemrevalóazéletállandófeszültsége,küzdelme,aküzdés,azállan-
dómozgás,magaazélet.astatikustestiéslelkiélet,amegállapodottság,amozgás-
nélküliségellenszenves…ezértértékelemtöbbreamozgást,aküzdelmet,asportotés
atestnevelést.

Újságkivágat. Csehszlovákiai Sport,* 14. évf., 1966. november 28., 8.

3.

interjúatévének1968.okt.15-én

1.errőlakérdésrőlélénkvitafolyik.azegyikésamásikoldalonis.sokalevélésahoz-
zászólás.amagyarpolgárokegyrésztüdvözlikanemzetiségekrőlszólóalkotmánytör-

* Hetilap,1953januárjától1969decemberéigjelentmeg.FőszerkesztőjeFedermayeristván
volt(Fónod2004)
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vény-javaslatot, másfelől kifejezést adnak aggodalmuknak is. az alkotmánytörvény
némelycikkelyeittúlságosanáltalánosnaktartják.aszlovákvitatkozókdöntőtöbbsége
ezzelszembenmaximalistánaktartja,aharmadikcikkelykétpontjátpedigpontatlan
fogalmazásúnak.Tehátmindkét részrőlvannakaggályok.Véleményemszerintahhoz
azelvhezkelleneragaszkodnunk,hogyanemzetiségikapcsolatokbanneamásikkárá-
radöntsünk.

Visszaakérdéshez:nemvezet-eanemzetiségekrőlszólóalkotmánytörvényelőter-
jesztettjavaslataakövetkezményeirenézvéstaDél-szlovákiábanélőszlovákokelnem-
zetietlenítéséhez?

egyszóvalnegatívanvagypozitívanválaszolninaivjóslásvolna.Dehaazemlített
aggályokindokoltak,akkorkétoldalújogigaranciákravanszükség:azállamapparátus-
banésa társadalmiszervezetek rendszerébenolyanstruktúrátkellkialakítani,mely
kizárnáazelnemzetietlenítéslehetőségétmindazegyik,mindamásikoldalon.

a szóban forgó törvényjavaslat a nemzetiségek jogairól szól. nem valaki ellen,
hanemvalakiérdekében.ezatörvénytervezetnemanemzetiségekakaratánakegyol-
dalúkifejezése,hiszenegyvegyesbizottságdolgoztaki,melyszlovákszakértőkbőlés
anemzetiségekképviselőibőlállt.

aszlovákrészrőlérkezőhozzászólásokleginkábbaharmadikcikkelykétpontjátkri-
tizálják.ezekazanyanyelvioktatáshozvalójogrólésazanyanyelvnekahivatalosérint-
kezésbenvalóhasználatajogárólszólnak.Csakhogyanemzetiségijogokfelsorolását
egyolyanmondatvezetibe,melyetidézek:„amagyar,német,lengyelésruszin-ukrán
nemzetiségűpolgároka törvénybiztosítottamértékbenés feltételekmellett jogosul-
tak…”azaz,azalkotmánytörvénynemazutolsó,hanemazelsőszóebbenatárgyban.
egyalap,egykiindulópont,melykonkrétvégrehajtótörvényeketfeltételez–olyantörvé-
nyeket,melyek természetesenadél-szlovákiaiadotthelyzetből indulnakki.mégvan
időatörvénynémelymegfogalmazásátpontosítani.Beszéljünkerről,deneúgy,hogy
enneka törvénynekazelfogadása időelőtti.Haoktóber28-a, amikor is elfogadásra
kerüla föderalizációról szóló törvény,nemadnaakisebbségekneksemmit, aznagy
csalódásteredményezne.

2. Véleményem szerint e kérdésben nagyon sok a homály és a félreértés.
Lényegébenakétnyelvűségelvérőlvanszó,amiaztjelenti,hogyacsehésaszlovák
nyelvmellettamagyar,ukrán,németéslengyelnemzetiségiekahivatalosérintkezés
soránnemzetiségi területekenhasználhatjákasajátanyanyelvüket.Haanemzetisé-
gek egyenjogúsításáról beszélünk, abból logikusan következik a nemzetiségek által
lakottterületekenanyelvekegyenjogúsításais.eztkonkrétanígyképzeljük:azadmi-
nisztratív bírósági kerületek körzeteiben, mind a városokban, mind a falvakban,
melyekbenalegutóbbinépszámlálássoránlegalább10százalékvoltanemzetiségek
képviselteállampolgárokaránya,akétnyelvűségelvébőlkifolyólagakisebbségeknyel-
véniskikelladnipéldáulahivatalosjelentéseket,azáltalánosfelhívásokat,tájékozta-
tókatstb.ilyentörvényekérvénybenvoltakazelsőköztársaságidejénis.

Természetesen nem követelhetjük, hogy az egész államapparátus megtanulja a
kisebbségeknyelvét.Demeggyőződésem,hogymegtaláljukazokataformákat,hogya
nemzetiségek adminisztrációja megfelelő módon elintézhető legyen a legmagasabb
szerveknélis.
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3.Véleményemszerintgyakorlatiokokbólezideálisvolna.Természetesenanyelvre
nehezedőnyomásmindazegyik,mindamásikrészrőlnagyonszerencsétlenügy,mely
konfliktusokatéskomplexusokateredményez.azegyikvagyamásiknyelvtudásának
szükségétlehethangsúlyozni,deelőírnibajosan.azthiszem,hogykétoldalújóakaratra
ésamásiknyelveirántikölcsönöstiszteletrevanszükség.nyilvánlesznekhelyzetek,
amikortolmácsokbevonásáraleszszükség,ígyanyelvifelárvegyesenlakottterülete-
kenszinténhozzájárulnaajobbfeltételekkialakításához.

4.amiérdekünk,hogymegtanuljukannakanemzetnekanyelvét,mellyelegyütt
élünk.errőlmársokatbeszéltünkésírtunk.aszlováknyelv-tudásmegteremtiaszéle-
sebbkörűérvényesüléstávlatát,slehetővéteszienemzetkultúrájánakmegismerését.
mondhatni–amennyireadélenélőmagyarokatismerem–,aszlováknyelvtanulása
irántiigyekezetáltalános.azelmúltévekben,sajnos,voltegyegyoldalúnyomásaszlo-
váknyelvismeretétilletően,anemzetinyelvésanemzetiéletteljesebbrespektálása
nélkül,sezegészségtelen légkörtésellenérzéseketváltottki.Voltakévek,amikora
magyarállampolgárhazafiasságátaszlováknyelvismeretevagynemismeretealapján
mérték.aszlováknyelvelsajátításánakigyekezetétazadotthelyzetből,amindennapi
szükségletbőlésazállampolgárbelsőmeggyőződésébőlkelleneeredeztetni.anemze-
tiségekújállamjogielrendezése,aztgondolom,ebbenakérdésbenismás,egészsége-
sebblégkörteredményez.

Szlovák nyelvű gépirat, a szerk. fordítása. Csak a válaszokat tartalmazza, a kérdésekre
ezekből lehet következtetni.

4.

aszlovákiaimagyarsághelyzeteésfeladatai
Holtartunkma?

A június 5-e és 8-a között Rimaszombatban megrendezett Tompa Mihály Napokon
ünnepi beszédet tartott Dobos László, a Szlovák Szocialista Köztársaság kormányának
minisztere. Az alábbiakban kivonatot közlünk Dobos elvtárs beszédéből.

a csehszlovákiai magyarság helyzetéről és feladatairól beszélni túlságosan széles
témakör,mertebbenbennevanamúlt,bennefoglaltatikajelenünk,ésfeltételezhető-
enbennelesznekazokazelképzelésekis,amelyeketajövőbenszeretnénkmegvalósí-
tani.

HelyzetünkbenbennevanCsehszlovákia történelme,bennevanacsehszlovákiai
magyartörténelemismindenestől,jóésrosszoldalaival,nagyhibáivalésnagytanul-
ságaivalis.

Csehszlovákiatörténelmesacsehszlovákiaimagyarságtörténelmetelevantöré-
sekkel.1919,1938,1945,1949–bennünketatörténelemmindigés ismételtenúj
helyzetekeléállított.atörténelemnekatöréseitacsehszlovákiaimagyarságvalahogy
amagatartásávalpróbáltakompenzálni,ellensúlyozni.ezekbőlatörésekből,atörténe-
lemnagytöréseibőlkialakultacsehszlovákiaimagyaréletnekjónéhányjellemzővoná-
sa,olyanvonásokésegybentanulságokis,melyekegészenmáigérvényesek.atörté-
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nelemneka törései következtébenkialakult bennünkegynem jóésnemhasznosnak
mondható emberi vonás, a megbántottság érzése. a második vonása, jellemzője a
csehszlovákiaimagyargondolkodásnak,közéletnek,szellemiségnekafolytonossághiá-
nya.ebbőlkövetkezikegyharmadik jellemvonása,ami természetesenadódikebből,a
folytonoskezdések,afolytonosújrakezdések.acsehszlovákiaimagyarkultúrában,szel-
lemiéletben,irodalombanisszámtalankezdésvan.acsehszlovákiaimagyarközélet,kul-
túraacsehszlovákiaimagyarszellemtörténelmileg,társadalmilagkezdettőlfogvaszinte
napjainkigegytörténelmilegelőnytelenhelyzetbenvolt.Viszontvanegyvigasztalójaahar-
madvirágzásnak,az1949utánkibontakozókultúránknakésszellemiéletünknek,hogy
azindulások,amelyek1960-bankezdődtek,eddignemtörtekmeg.azelmúlthúszéva
csehszlovákiaimagyarkultúra,acsehszlovákiaimagyarszellemiségalakulásábanarány-
lagegyöntetűbb.azthiszem,ezolyanalap,amelyettudatosítanunkkell,amelyreszámí-
tanunkkell,ésamelyreépítenünkkell.ezaszakaszanépművészetjegyévelésjegyében
kezdődött. a népművészet mellett később megerősödött az újságírás, a népművelői
munka,éskezdetétvetteazirodalomalakulásais.ezsokkalerősebb,átgondoltabbindu-
lás.azindulásoklegújabbszakasza1965–66-talkezdődik,amikorszellemiéletünkés
kultúránkerőnléteéserejetársadalmikérdéseketisvetfel.akultúrafejlődése,aziroda-
lomfejlődéseadtaimpulzusok,lökésekelértekoda,hogyfelvethessükacsehszlovákiai
magyarságsorsátbefolyásolóésmeghatározópolitikaikérdéseketis.

munkatársaimmalésaCsemadokkülönbözőszerveibenissokatvitatkoztunkarról,
tulajdonképpenholisvagyunk,mikisvagyunk,holállunk.Természetesenhelyzetünket
nem lehet függetleníteni mindattól, ami ebben az országban, Csehszlovákiában és
szlovákiábantörténik.mindaz,amilezajlott1967-ben,1968-banCsehszlovákiában,a
mi gondolkodásunkat, a mi magatartásunkat sem hagyta érintetlenül. egyik legna-
gyobbértéke, hogya sérelmek tudatát, amegaláztatások tudatát, amegbántottság
tudatátképesekvoltunk,halassanis,áthidalniésnemcsakamúltatnézőésaztfesze-
getőmagatartásrólszámotadni,hanemegyaktívabbés teremtőbberkölcsipolitikai
hozzáállásalakultkiCsehszlovákiában.ezazelsőértékeéshaszna1968-nakaszá-
munkra.amásikpedigaz,hogyegymásfélelégkörtsikerültkialakítaniésformálniegy-
résztacsehszlovákiaimagyarságsoraiban,acsehszlovákiaimagyarságvezetőineka
soraibanésegymásféleviszonytalakítanunkacsehszlovákiaimagyarságésaszlovák
nép,aszlováknemzetésanemzetvezetőiközött.aharmadikhasznoshozadékaaz
elmúltesztendőnekésmásfélesztendőnek,márkonkrétum.Vanegyalkotmánytörvé-
nyünk,amelyjogainkat,haáltalánosanis,derögzíti.Továbbáaszlovákkormánymel-
lett vanegynemzetiségi titkárság,amelyarrahivatott, hogygondozzaés törődjéka
nemzetiségipolitikával.acsehszlovákiaimagyarságtörténelme,múltjaésjelenefeljo-
gosítbennünketarra,hogyegyoptimistahangulatotpróbáljunksugallni,denemcsak
hangulatot,hanemegyoptimistábbmagatartást,egymást,mintamilyetsokévenát,
évtizedekenátmagunkbanhordoztunk.

acsehszlovákiaimagyarság feladatairól.ezsokvan.Csakanagyobbakatszeret-
némelmondani.előszöristeljesebbészeretnénktenniacsehszlovákiaimagyarkultú-
rát.pótoljukazokatahiányzó fogakat, amelyek feltétlenül szükségesekahhoz,hogy
egykultúraélhessen, lélegezhessenéserősödjék.aminjelenlegezenatérenügykö-
dünk,azoknagyjábólakövetkezők:szeretnénkkassánegymagyarszínházat.eznagy-
résztfolyamatbanvanmár.Tárgyalásokatfolytatunkarról,hogyazőszihónapokkalkez-
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dődőenmeginduljonacsehszlováktelevíziómagyaradásais.azelmúlthétentárgyalá-
sokat folytattunk az iskolaügyi miniszterrel arról, hogy szlovákiában érettségizett
magyargyerekekmehessenekmagyarországifőiskoláratanulni.

ezekolyanügyek,amelyekvalóbanamegoldásstádiumábanvannak.olyanelkép-
zeléseinkisvannak,hogyegymagyarképzőművészetigalériátésegymagyarmúzeu-
motlétesítünkkomáromban.Tehátafeladatokelsőrészeakultúráravonatkozik.ebből
következikegyezzelösszefüggőmásodikfeladatkéntiskolaügyünknekarendezéseés
lassú,debiztoskibővítéseéskiegészítése.

Ha már itt vagyunk rimaszombatban, nem akarok egy kérdést megkerülni, az
egészségügyifelépítményiiskolánakazügyét.Háromjáráskériazegészségügyifelépít-
ményiiskolát:arimaszombati,aDunaszerdahelyiésakomáromi.Úgyhiszem,hogya
legoptimálisabbfeltételekitt,arimaszombatijárásbanvannak.

a feladatokmásik köre a társadalmi élet. örököltünkmi egy eléggé torz, eléggé
deformált társadalmi életet, amely sokszor a körülmények, sokszor a csehszlovákiai
magyarság tisztségviselőinek a meglehetősen elvtelen magatartása következtében
alakultki.azttettükfelmagunkban,éseztapárt-ésazállamiszervekeléisterjesztet-
tük,hogyszükségvanacsehszlovákiaimagyarsághelyzeténekintézményesmegoldá-
sára.azintézményesmegoldásnakegyikrészeaz,hogyrendezniatársadalmiszövet-
ségekbenaszlovákiábanélőmagyarsághelyzetét.azelső,aholerresorkerül,azifjú-
ságiszövetség.önállóifjúságiszövetségmegalakulásaebbenazidőben,ezekközötta
körülményekközöttnemreális.éppenezértegyeztünkmegabban,még1968szep-
temberébenapártközpontibizottságán,hogylétrehozzákamagyarifjúságiközpont
Tanácsát, a magyar ifjúság járási tanácsait és a magyar ifjúságnak a klubjait is.
Természetesenezekaszervekegyüttműködnekaszlovákiaiifjúságiszövetségszerve-
ivel, másként ez nem is képzelhető el. ilyen intézményes megoldásra került sor a
nőszövetségbenis.megalakultanőszövetségnemzetiségiszekciója,ésaszekciónak
vanmagyarésukránnőtanácsa.Hasonlóelképzeléseketszeretnénkmegvalósítania
szakszervezetekben,főlegapedagógusokszakszervezetében.szóvanarrólis,hogya
sportszövetségbenasportszövetségvezetőségeisfolytassontárgyalásokataközeljö-
vőbenarról,hogyanlehetneaktívabbátenniDél-szlovákiábanbizonyossportágakat.

aharmadikfeladatkörvoltaképpenamásodikbólkövetkezik,helyzetünkintézmé-
nyes rendezéséből, megoldásából: helyzetünk politikai rendezése. ide tartozik az a
bizonyosalkotmányjogitörvény,idetartozikanemzetiségititkárság,idetartozikasZnT
nemzetiségibizottsága is.most folytatunkkonzultációkatarról,hogymindazt,amita
központbaneddigmegfontoltanlétrehoztunk,miképpenésmilyenformábanpróbáljuk
megvalósítaniavegyeslakosújárásokban.

nemakaroménaztmondani,hogymármindenjó.aztsemmondom,hogymármin-
denmegoldódott.mertnemoldódottmegminden.Viszontpróbáljunkreálisaklenni,és
azt,amitelértünk,azt,amivelahelyzetünkjavult,mondjukel,ésmondjukki.éntudom
azt,hogynehézasérelmeketfelejteni.Denemlehetasérelmekbőlélni.nemleheta
sérelmekbőlerkölcsötalakítani.

Beszéltem történelmünk töréseiről, egy érdekesen és szükségszerűen kialakult
erkölcsi magatartásról, a folytonosság hiányáról, a folytonos újrakezdésről. egyet
viszontnefelejtsünkel,aminemkevésbéfontos.acsehszlovákiaimagyarszellemiség,
közéletszámáramegnövekedettacselekvésterülete.acsehszlovákiaimagyarközélet
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felelősségenagy.mamindenkinekasúlyaapolitikábaésaközéletbeterelődikát.és
éppenezértaközéletünkszelleme,aközéletünktisztségviselőinekajelleme,azerköl-
cse,amagatartása,aközéletregyakorolthatásafogjamegszabniésmeghatározniaz
irodalomnak,kultúrának,aziskolaügynek,anépművészetnek,népnevelésnekazala-
kulásátis.Többlehetőségvanakezünkben,mintvolt.

enneka lehetőségnekazelsőparancsaaz,hogy tartsukmegacselekvésnek,a
munkánakaztakibővített területét,amely létrejött.ésgondoljunkmindigarra,hogy
többetéregyteremtőszó,minttízszemrehányószó.

Vanszépbeszéd,vanszépszó,szükségesmindakettő.Vanhasznosszó,vanhasz-
nosbeszéd.azthiszem,hogymostezenahasznosságonvanahangsúly.azthiszem,
hogyazindulásoknakareménye,azindulásoknakajövőjeamikezünkbenvan,jelen-
legsokkalinkább,mintbármikorezelőtt.Csakegyeltökéltelhatározás,szívósság,szor-
galom,tárgyilagosság,lelkesedés,optimizmusakadályozhatjamegazt,hogyneazörök
indulókésörökkezdőknációjaésnemzedékelegyünk,hanemafolytatókéésaműve-
ketbefejezőkéis.

Gömöri Hírlap, II. évf. 23. sz., 1969. június 20., 2.

5.

Tiszteltközönség,kedveselvtársnők,elvtársak!

„Tavasziszélvizetáraszt…”atavaszokénekeez.aföldé,avizeké,ahirtelenszeleké,
a virággal hímzett szerelmekké, az életé. nem véletlen, hogy e népdal kezdősorát
választottukeversenymottójává.

anépdalősibeszéd,ősi,mintamese,ősi,mintazemberbánataésöröme.ponta
népdalamesszimúltbóljön,smindigközelvanazemberhez.közeli,mertaminden-
koriemberéletvágyát,boldogságvágyát,emberszeretetétésembertiszteletétmondja
elegyedülimódon,őszintén.

anépdalszületik,teremtődik,csodálatosanésmegfoghatatlanul.összemondjákaz
emberek,összehordják,mintamezőntermettéletet,egycsomóba,közösvagyonként.

anépdalfejkendőkösszehajlása,korok,nemzedékekrokonodása.anépdalanem-
zetekösszeéneklése,kisésnagynemzetekhatalmaskórusa.

szövetségünk, a Csemadok, s az azon kívüliek is hazánk felszabadulásának 25
évesévfordulójátalegőszintébbemberiműfajjal,anépdalmondásávaliskívánjameg-
ünnepelni.

eljött ez ünneplő versengésre szlovákia magyarlakta vidékének minden tája:
Csallóköz,mátyusföld,azipolyvidéke,agarammente,gömör,Bodrogközésungvidéke.

Legyenezünneplőversengésacsehszlovákiaiszocialistamagyarkultúrafejlődésé-
nek,továbbierősödésénekbizonyítéka,bizonyítójaéssugalmazója.

Váljékezalkalomegymáskölcsönösbecsülésének,aszlováknemzetésazittélő
magyarnemzetiségkölcsönöstiszteletének,közöshazájaszeretetének,együvétarto-
zásánakkifejezőjévéésjelképévé.

Hangozzékeversengésnemzetekkórusaként,felszabadulásunkőszinteünneplé-
seként.
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TiszteltJelenlévők!
engedjék meg, hogy a rendezői szervek, a Csemadok központi Bizottsága, a

népművelésiintézet,aszlovákiaiifjúságiszövetségnemzetiségiTanácsa,valaminta
Hét szerkesztősége nevében szeretettel köszöntsem vendégeinket, a szereplőket, a
versenyáldozatkészszervezőitskedvesmindnyájukat.

„Tavaszi szél vizet áraszt…”kívánoknemes vetélkedést, jó szórakozást s őszinte
emberiünneplést.

Kéziratból. Elhangzott a Tavaszi szél vizet áraszt országos népdalverseny döntőjének
megnyitóján, 1970 áprilisában

6.
pályámemlékezete

[aszerkesztőségifelkéréshízelgő,segybenmeghökkentőis–megperdülvelemazidő.
mégnincspályámemlékezete,legfeljebbnemzedékemsamagamkoravénsége.innen
–azönámítókoravénségpontjáról–villognakvisszaazévek.kishíjánötven:fiatalnak
idős,öregnekfiatal.pályámemlékezeteígyinkábbvázlat,áttekintés–önmagammen-
téseéselmarasztalása.

elsőreflexemazönmagammalszembenihiányérzet:kevésvoltazidőm.ötvenesz-
tendőm hegykéntmagasodik elém, s ez időtömbnek én csak a lábáig értem. ezért
egyreerőszakosabbanragadrámagondolat:legyekönmagamvizsgálóbírója,éskér-
dezzek,kérdezzek:lenneaszóvágószerszámis.snefogadjakelsemmineműkitérő
választ,semmiféleenyhítőkörülménytésmagyarázatot.

–soroljafeléleténektetteit…
kevésvoltazidőm,hiányérzetemvan,képtelenvoltammeghódítaniéletemidejét,

birtokombaiskevesetvehettembelőle,magamnakamagamébóliskeveset…
mert a gyermekkor:melengető, szépítő emlékezésre csábít. 1930-ban születtem

Csehszlovákiában, királyhelmecen. Felső-bodrogközi nagyközség, kisparaszti lét –
mezők,rétek,állatok,tavaszivizek,szőlőhegyek.ekkormégmindenegyüttvolt,minta
bibliában–békességneklátszómozdulatlanvilág.mindennek,mindenkinekmegvolta
magaősihelye;szekérnek,szerszámoknak,embernek.

azistenfelettünkvolt,rendfelülrőllefelé,ésalulrólfölfelé.gazdagok,szegények,
öregek,fiatalok,nagygazdák,tengődőkisparasztok,napszámosok,papokésgyüleke-
zet,nyelvüketelimádkozóhívők,kommunisták,katolikusok,kiátkozotthitetlenek,refor-
mátusok, zsidók, iparosok, hivatalnokok, kérvényezők, adószedők, adósok, kisbírók,
hivatalnokurak,csehek,szlovákok,körmenetek,hetinagyvásárok…

rendésrangszerintminden.noébárkájaazözönvízelőtt,mindenélőlénybőlvala-
mi.megfesthetőtéliidill:kisablakosparasztházak,behavazotttetők,szekérnyomokban
élősködőmadarak,nagysapkásiskolásgyerekekésfüstölgőkémények.]*

* ittésatovábbiakbanaszögleteszárójelekköztolvashatószövegrészeketcsakakézirattartal-
mazza,nyomtatásbannemjelentekmeg.
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komorvilág:katonatörténetek,akenyér,aszőlő,avárhatójövendő–efogalmak
köré csomósodik a beszélgetés.messzi a világtól,mégis nyakig benne: gondterhelt,
tétova keresések a kisiparos műhelyekben. Hunyorgó, szemlélődő, alulról fölfelé
parasztinézések:alig-mosolyúélet.amosolytahivatalnokokhordozzák,acseh,aztán
a magyar hivatalnokok: ők máshonnan jönnek hozzánk, valahonnan, akárha az ég
magasságábólereszkednéneklefelé.ésszaporodnak,szaporodnak.aharmincasévek
végéigezanagyközség-városméghivatalnokotisaligtermeltmagából;megszámolha-
tókvoltakfélkézen,azokisbeosztottírnokok.

[ésszaporodnakakatonákis.közelgett1938,sahogysűrűsödtekazesemények,
számukcsaknőtt:tisztelgésük,csillagaik,fegyvereikjelenlétlett.

ilyen a gyermekkor eleje-közepe: sokszorosan rétegezett közösség. látszólagos,
hazudottnyugalom–közelkétországhatáráhozésnövekvőfeszültségéhez.Hazuga
bibliaibékesség,mertazidőtelvevankényszerítő-csábítóelágazásokkal.maradnivagy
elmenni,belegyökerezniazelmúltidőbe,avagykiválni–embernek,közösségnekmin-
denkorikérdése.éneztmégnemtudtamígy,deösztöneimbenmárjelenanyugtalan-
ság:maradniparasztnak,sálmodnigazdagságot,vagytanulniasztalos-,suszter-,szíj-
jártómesterséget, elszegődni kereskedőinasnak vagy valami másnak? Tanító, pap,
hivatalnok,katona–felettünklévőmagasságok.

ráragadokegyasztalosmesterre,segítek,ügyeskedem–makacskisműhelylakója
leszek.nemtudokszabadulni,gyönyörűdologafaszépséggéművelése;már-márkis-
inasánakmond. aztánugyanezt teszemkét suszterral is. egypontig nyomon tudom
követni a cselekvés értelmét, a kenyérig. smi van aztán, a kenyéren túl?mi van a
mezőköntúl,akisiparosműhelyeken,azaprócskaboltokontúl,stúlakatonákcsilla-
gain.mikövetkezikalátottnapokután?

aki itt él,mindenki tudja, a honfoglalástól napjainkig, ez a föld a változások helye.
Történelmébenaligvanállandóság, lakói folytonosváltozásokrészesei.ésáldozatai. itt
aligvolttörténelmiszabadakarat,akényszeratörténelemfolyamánittsokszorismétlődő
állapot.apám,anyám,család-rokonságomebbenatörténelmiközegbenélt.eztörökölték,
eztadjáktovább.magatartásukbanjelenvanabizonytalanság,azóvatosság,avédekezés
mozdulata:meghúzódni,túlélniarosszat,megmaradni,hanagyonnehézisazélet.

…aföldazőrzőpásztorunk,magyaráztaapám.rejtőzésavédtelenemberfegyvere,
smivédtelenekvagyunk.mozdulatlannákellmerevednünk,ahogyaföldbebújtállatok
télen,minthanem isélnénk,úgykellmegvárnunk,míg fölengeda fagy.Úgy ismeg
lehetmaradni,hogyazemberkitérapusztításerejeelől,kicsivézsugorodik,elveszti
valósnagyságát,csakaztkellerősenhinnie,hogykivilágosodik,mertazidőváltozása
ismegtartó,őrizőpásztor…]

mileszazembersorsa?mileszvelünk?ésmileszahazasorsa?1938elejénezek
a kérdésekmár a levegőben reszkettek: gyermeki értelmemhez ebből a himnuszok
érnekel,azászlók,ajelszavak,azügyetlenhazafiasversikék.érezni(mondják,beszé-
likis):ahaza,amagyarhazaidejejönel!ahazaésjövendő.

[mozgósítás–parancsoltákafalraragasztotthirdetmények.elmentekakatonák,
apámis.Veszélybenaköztársaság,terjedsuttogva.aztán:magyarmagyarért,mindent
vissza–írjákéjszakaafalakra.

aziskolábanacsehszlovákhimnusztmondjuk,atemplombanatiltottmagyart.az
orgonabátortalanul,vékonyanegymesszi,számomraismeretlendallamotkezd.előbb
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úgyhangzik,mintagyermekszájábantöredezővers.majdegyszerreeltörikafélénk-
ség, a sípok hangjai hirtelenmagasba futnak, és a gyülekezet nagy lélegzetet véve
kezdi:isten,álddmegamagyart…]

Ígytörtránk1938ősze.aligvoltmáseligazítónk,mintnagyapámnehézéletének
emlékezet-bibliája.ehhezhátráltunk.[ehhezhátráltunk.]

előszörmentekelakatonákháborússeregbe,aparasztcsaládoknagyrészeettől
kezdveférfiszegény.akkoreztmégnemtudtukígy,deszámunkramáraz1938-asmoz-
gósítássalmegkezdődöttaháború.Hátországlettünk,felvonulásiésutánpótlásiterü-
let.Családfőasszonyok,koravéngyerekek,visszafiatalítottöregek–közösségemmeg-
változottarca.Hatalomleszaférfierő,afogat,aló,azökör,atehén,saszekér,akerék,
minden,aminincs.azelsőháborúshadiözvegyekarcánkáröröm–őkeztmártudják.a
vasárnapi istentiszteletek ismétlődő zsoltárrefrénje: szűkölködünk nagymértékben,
segedelemnélkül…

gyermekéletempartjai komorak: amit tenni kell,mindenkötelesség: az iskola, a
kapa,abalta,agereblye,apermetezőkoravénítő,lélekölőjátékszerek.agyermekévek
parasztikényszermunkájaelveszitőlemazidőt,elveszitőlemajátékot.ezzeliskezdő-
diknemzedékemkoravénsége–nemjátszhattunk.

kárpótlás talán a szabadság, mert a mező szabad, a dinnyeföld, a legelő, a
szőlőhegy, ittaligvantiltás, leszólás,parancsolás.és ittvannaktársaink,azállatok:
lovak, ökrök, tehenek, disznók, bárányok, kutyák, nyulak, macskák. szinte éljük az
állatokéletét,utcahosszatismerjüknevüket,tudjukvemhesésmeddőállapotukat.Ha
kancát visznek a csődörhöz, szaladunk; ha tehenet vezetnek a bikához folyatni, ott
vagyunk, s bámuljuk ölelkezésüket.nyulakatmagunkpárosítunk, ismerjük a kutyák
szerelmeit…

anincstelenség,aHétkrajcár történetétmóricznaponta írhattavolnatovább:az
istállóbansokszormelegebbvolt,mintaházban.

és a könyvek, a polgári iskola kötelező irodalma, a kispolgár asztalokról lekerült
könyvmorzsalék,„cowboy-irodalom”,banditák,seriffek,amindigaranyszőkefarmerlá-
nyok. Vettük, cseréltük, loptuk, innen tanultuk az igazságszolgáltatást. Valamirevaló
könyvhözakkorjutottam,miutánelvittékazsidókat,mikormárprédáválettaházuk.
énazsidóállatorvoskönyvtárából vittem–krumpliszedőkosárszám–amagyar re-
mekírókat.

[akkormégnemtudtamaztsem:emberésállategymásrautaltéletközösségének
isutolsószakaszátéljük.]

Betűre a reformátusok iskolájában tanítottak, itt tanultam az „egyedül üdvözítő”
reformátushittanait,akátét,azsoltárokat,areggelésestemondandóimákat,atíz-
parancsolattételeibőlittfontáklelkünkbeazerkölcsöt,húztákmegjóésrosszhatárát.
iskolaéstemplomszinteegymásbanyílóbejáratok;mielőttelkezdődikatanítás,temp-
lombamegyünkkézenfogva,sonnanvisszaugyanúgy.

itt ismeremmegafejünkfölé lombosodóhatalmat:dobolókisbíró,csendőr,bíró;
vanjegyzőurunkis.atanító,igazgató,káplán,nagytiszteletűesperesünkésapresbi-
térium–elsőkéntmegtapasztalthatalmistruktúra.Helyihatalom,kiskiterjedésűural-
kodás,amelyfölfelérangosítottaésegyenlősítettemagát:abíró igazságosvolt,mint
mátyás,azesperesolyan,mintkálvinJános,areformátusokvezére.ittmindennekvolt
egyvalósésegyképzeltmérete;avalósméretkicsivolt,aképzeltnagyított.
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Jellemző,ahogyeza„kishatalom”összetársít:areformátusesperesegyúttalpar-
lamentiképviselőis,apremontreimécsLászlómegköltő–országosemberek.1938
októberébenvitézBéldyalajosnak,abevonulómagyarseregekparancsnokánakekét
pap tesz jelentést.a törökvilágsa reformkorbizonyoshelyzeteikísértenekvissza:a
politika,avallás,azegyházésaköltészetmegkésettegyüvéerőszakolása–sajnálato-
santúlhaladottállapot.

Vasárnapoksünnepekalkalmávalzsúfolásigatemplom,aparasztireformátusság
utolsólobbanása,menedékhelyazistenháza,utolsómenedékhely,érezhetőenközeleg
avilágnehezedőnyomása.puritánezazélet,öntükremégsincs,legfeljebbemberiter-
mészete próbál az igazsághoz közelíteni: befelé fordul, magára gondol elsősorban,
esendőségébenimádkozik,avédekezés,azönvédelemtermészeteszerint.

sajáthatáraintúlranemmerészkedikezareformátusnézés.ottazsidók,akom-
munisták,akatolikusok,amáshitűekvannak.Jellemzőaz is,hogyereformátusság
nemteremtszellemipéldát.Lehetnéktanító,talánpapis,deezentúlnemnyitablakot
sehovásem.ittnemalakultakavilágottudni-ismerniakaróelszánások,nemszülettek
kőrösiCsomákésmisztótfalusikismiklósok– legfeljebbpapot, tanítót, legátustés
mendikánsttisztelővastagnyakúkálvinisták.

itt, Helmecen paposkodik mécs László; impozáns látvány, mosolygó papszobor,
rajongójaszámos.misétszolgáltatéspódiumokrólszaval;hallgatom,bámulomszájtát-
va. messze van tőlem. (Döbbenetemre 1968-ban verssel tisztelt meg pannonhalmi
magányából.)itt,Helmecenírjanyomortkiáltóverseitpreraumargit–őtmegaszegény
zsidókmisztikuszártságatartjatőlemtávol.

gyermekiéletem,ösztönösenisigazodniakarván,kihezforduljon?mittiszteljenés
miért?kivanazistentőllefelé,kiéazistenhasonlatosságaéskiéazemberé?kialát-
ványéskiakövetendő?abecsületesvagyazügyeskedőnyomábanőni?kimondjaa
teendőt,azolvasandót,amegjegyzendőt?a tanítón,ahitoktatónkívülkiviszi figyel-
memvalahováis?alapjábansenki.azösztön,akörülményekemelnekfelvagynyom-
nakle.

Ígyágyazzákalámazéletet,innencsírázikérzékenységem,érdeklődéseméselszá-
násaimiránya.koraigyermekkoromvajonegyidősvolt-eazakkoriidővel?–kérdezem
magamtól gyakran. nem volt-e rajtam koravénség avagymindenre csodálkozó naiv-
ság?gondolkodomazonis,hogyazittmegtapasztaltlelkület,ahelyihatalomsémája
ésviszonyai,akisterületűuralkodás,ezapuritánnakmondotthierarchiameddigkísér
ésmennyirehasznosíthatóvagyalkalmazhatókésőbbiéletemben?

aztánakatonákidejejött,hadseregekmentekésjöttekerre,vonultakgyőzelemmér-
gével itatva, és jöttek bomolva. akkor tudatosult bennem, kétéltű család vagyunk.
kenyerünkutánparaszt,apolitikaésatábornokokosztottaszerepszerintmegkatona.
parasztéskatona,sazisváltozószínpadokon:nagyapámamonarchiahuszáravolt,
apámmáraköztársaságkatonája;harmincnyolcutánparancsoltákországotgyarapí-
tanierdélybe,Jugoszláviába,majdaszovjetországba.parancs,búcsúk,világotcsapko-
dónótákés–bukás.galícia,ésvissza.piave,ésvissza.kolozsvár,marosvásárhely,
Csíkszereda,ésvissza.Újvidék,ésvissza.Don-kanyar,ésvissza.egyemberöltőhosz-
szánbukottseregekkatonái–győzelmetcsaknótákbanéltek.Bakaföldrajz,bakaem-
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lékezet.Történelmibakasors: felhasználtemberek, ígéretek,az ígéretföldmesszesé-
gei,fellobbanókicsinyemberiillúziók–halálokvagyösszeroppanások.

kamaszkéntéltemmegaháborúshalálhíreketshalálokat.megtapinthattamaszö-
kevény-ésfogolyarcokat,megéltemhazatéréseket,amegjövéskimondhatatlanörömét
–akapitulánsközkatonát.ahogyazújrarendeződőéletgörgetiőket,mertelőzőhelyü-
kethiábaiskeresik:bukdácsolnak,lemerülnekésfelbukkannak.kisideigkíváncsiság,
majdérzéketlenségésközönytárgyáválesznek.sőkváltigmondják,ismétlikegyetlen
hősiességüket–megmenekülésüket.ezttartjákmagukföléigazolásulésvédekezésül
–megmaradtéletüket.

[győztescsatákkatonáiolykorvisszajárnakharcaikszínhelyére.Hánykatonaősöm
képeserre?kitudközülükvisszamennigalíciába,kolomeaalávagyaDonpartjához?
parancsbaeztmárnemadják,kíváncsiságnemfűtiőket.szégyenérzetük,érzéketlen-
ségükelvegyülféregsorsukgondjaival.

Vesztesháború,veszteskatonákemlékezetétörököltem.
s mit kezdjek ezzel az örökséggel? szégyelljem? Vezekeljek? nevetséges mea

culpa?avagyromantikusérzékenység?azélethányrétegénkelláttörnöm,hogymeg-
szabaduljak a bakatörténelem érzéketlenségétől, hogy nemzedékek tehetetlensége,
szégyentelenségebűntudattáalakuljonbennem?és lázadássá.őseimemlékébőlés
idegszálaibólpiramisnyiemberarcotkellösszeraknom,melymáslesz,mintőkvoltak,
akinekmárnincsbakaemlékezete,akinekmásagyanő,akinemismeriaszégyenke-
zést,haátlépegyországhatárt,ésmegállegyvároskapujaelőtt.]

saháborúbólmegmaradtféregéletekneknincsidejükfelocsúdni,azörömmégszá-
jukszéléigsemérel,lesemverhetikruhájukrólmásországokporát–lecsapabünte-
tés.Bűnhődnikell.1945afelszabaduláséve,deazünnepiasztalmellettnincshelye
acsehszlovákiaimagyarságnak.[avádbeszédet,mégaháborúmélyén,Benešlondoni
emigrációkormánya kezdte fogalmazni. s mire hozzánk ér, már ítélet is: minden
csehszlovákiaimagyaregyformánbűnös,soviniszta,irredenta,aköztársaságfelbomlá-
sánakokozója.egypadramindenkit:latrokatatisztességesekkel,gazembertazáldo-
zattal.]

nemzetiállamotakarunk,hangoztatjaazországelnöke.[etételalapjánkezdődikel
avalóságosésvéltsérelmekmegtorlása:

–a33/1945sz.elnökidekrétumamagyarnemzetiségűeketmegfosztottaállam-
polgárságuktól;

–azsZnTbelügyimegbízottja1945.április7-énelrendeli,hogyamagyarokáltal
lakottterületekennemlehetnemzetibizottságokatalakítani;

–magyaroknemlehetneksempolitikaipártok,semtömegszervezetektagjai;
–elbocsátjákállásukbólamagyarnemzetiségűközalkalmazottakat;
–hivatalokbansnyilvánoshelyekentilosamagyarnyelvhasználata;
–1945.okt.1-jénhatálybalépa88/1945sz.elnökidekrétum.ennekalapjána

magyarnemzetiségűférfiakat16–55,anőket18–45éveskorukigközmunkárarende-
likkialakóhelyüktőltávolesővidékekreis.

alku tárgya lettünk, darabot darabért: a lakosságcsere keretében közel százezer
(92 390)magyarországiszlovákot,illetvecsehszlovákiaimagyartkívánnak„kicserélni”.

–1946júniusában200 000magyartakarnakkitelepíteni,alakosságcseréntúlme-
nően…
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–200 000magyarnak„szlovákeredetük”alapjánadnákvisszaazállampolgársá-
got;

–1946szeptemberétőlösszesen9610családotvisznek(deportálnak)csehországi
„közmunkára”katonaiéscsendőrierőszakkal;

–aszlovákbelügyimegbízott1946.június17-irendeletealapjánamagyarlakos-
ságnak–azállampolgárságfeltételeként–felkínáljákareszlovakizációt(visszaszlová-
kosodást),sennekkeretében400 000magyarvallottamagátszlováknemzetiségű-
nek.]

sokanszöknek,menekülnekkényszer-önkéntesen.éjszakánkéntmennek,libasor-
ban,egymásbatyujátfogva,hogyelnevesszenekasötétben.

nincsenekmagyariskoláksem.1945telénmagyarországraszöktem,sárospatak-
ra,iskolátjárni.aziskola:remény.észak-ésnyugat-magyarországiskoláibasokszáz
ilyentarisznyás-hátizsákoskisdiákszorul.[másválasztásanemvolt:maradniparlagon,
műveletlen,vagyátszökni.Ígycsakasátorosünnepekésanyarakhézagainátnézhe-
temazotthonéletét.ötévighazajárólettem,kéthazábanéltem,igazánegyikbensem.
ésvalójábannemistudtam,miahaza.nagyapámélete?Darabkaföldje?Világotjáró
emlékei?apai nagyanyámszigetélete?apámbakaemlékezete?a seregekethordozó
országút?magyar,csehvagyszlovákszóahazám?Vagyanyámcsaládotcipelőcsiga-
élete? pillanat a haza, vagy hosszú idő? nagy térség a haza, vagy talpalatnyi föld?
amikoregyüttvanmindez,holtakésélők,aföldésazég,aközelésatávol,amegvert-
ségésaremény,asárbanfuldoklásésazéletfeltámadása?

magyarországtestevalamihomálylófeketemélységbőltápászkodikaháborúután.
amerre ellátni, nincstelenség; és a föld csupasz,meztelen háta. az ország, akár az
emberekteste.azországoktesteazonbansohasemhalmeg;pusztítanilehet,megölni
nem.mégazemésztőtűzutánismaradannyiereje,hogyújratámadjonbenneazélet.]

sárospatak:életemkiterjedése.sohasemhallottnevekfolynaktudatomba.Dózsa
köztüka legnagyobbharagú, úgy tanítják, ősemindenparasztnak, nekem is.ősea
lázadóknak,azigazságotakaróknak,azigazmondóknak.

meghosszabbodikbennemazősöksora:LorántffyZsuzsanna,arákócziak,Come-
niusapatakiiskolapártfogói,szelleménekgerjesztői.neveltjei:Bessenyei,Csokonai,
kazinczy,kossuth,szemere,Tompa,móricz…költők,politikusok,tudósok,hitvallók–
gályarabsorsok,mártíromságok,erkölcsifelnövésekésmagatartásokpéldái.képmá-
sukafalakrólnéz,történetük,tetteikakönyvekbenelérhető,megtapinthatóközelség-
ben.1945telénaszéniorúgybeszélnekünkkossuthLajosról,minthaamúlthéten
fogott volnavelekezet.apataki iskola szellemételőbbmindennemzedékmagához
veszi,súgyadjatovábbkézbőlkézbe,familiárismosollyal.

patakatiszántúlireformátusságlegendájaésegyeteme.Fénykorábanreformátus
köztársaság,szellemiautonómterület:beleágazottamagyartörténelemszakaszaiba.
országosszerepevolt.

1945-benmivagyunkazelsőháborúutániévfolyam,deezmárnemfénykor.nehéz
megmondani,mikorszűntmegpataknövése.ésmiértis?miértnemlehetettDebrecen
vagyannálistöbb?aháborúutánipataktovábbél,újraéled,folytatnikívánjaönmaga
századoséletét:az iskola,az internátusszigoraugyanaz,nemváltozottadiákönkor-
mányzatdemokratizmusasem,a fegyelemreépülő familiárisságsem.Denegyvenöt
nyomorgónincstelenségébenmégnemtudjuk,hogyezmárutóélet.
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egyháziiskolavagyunk;aképzőbenComeniuselveiszerinttanítjákésgyakorolják
apedagógiát:szemléletesség,fokozatosság,természetszerűség,tudatosság.akollégi-
umban esténként imával zárjuk a napot, hétfőn áhítattal kezdjük a hetet, közösen
imádkozunkazétkezésekelőtt,vasárnaptemplom,negyedévenkéntfélheteslelkigya-
korlatok, sátoros ünnepekkor mendikáció, majd legáció: ilyenkor szertemegyünk
Zemplén,abaújésBorsodreformátusgyülekezeteibe,shirdetjükazigét.areformáció
valamikorierejéttapasztalommindenütt:aközösségeket.pontosabbanaközösségek
harangos-énekesünnepnapjait.mindez saját sorsomújra- ésújraörvénylését hozza.
Úgyérzem,ittszázszorésezerszerismétlődnekugyanazokamozdulatok.mintafavá-
gásvagyahajóvontatásiszonyatosegyhangúsága.mertazsoltárfohászkodás,desor-
sok,kibírhatatlanemberiállapotokfelpanaszlásais.azsoltárszázesztendők,depilla-
natis;istennelbeszélgetés,deúgy,hogyhalljákazemberekis.

Valahol itt érzemmega kimondás kényszerét. patak tanítmegbeszélni – előbb
énekben,imában,szónoklatban.ezaközegéletemfelpanaszlásánakvalamiősikisaj-
tajaitnyitogatjabennem.Talánittfoganmegbennemazirodalom.

perszepataknemcsakzsoltáréneklésésimádkozás.atanárikarsaziskoladiák-
társadalma–túlnyomótöbbségében–szociálistelítésű:sezáltaleszmeérzékeny,gon-
dolatérzékeny,haladás-és forradalomérzékeny.azértelmiséggéalakulás,azaza fel-
emelkedéssajáterőbőltörténik:efolyamatplebejusgőgje,plebejusharagjaéselszá-
nása,hatalmastoló-ésfeszítőerő.

nemvéletlen,hogy1945és49közöttaparasztpártszámosértekezletétapataki
főiskolaimatermébentartja:szinteszabadvitafórum,ahováözönlenekHegyaljaésa
tanyavilágparasztjai.ittláttamelőször–hadügyminiszterként–Verespétert,shallot-
tamszájábólamagyarparasztijövendőt:kert-magyarországprogramját.itthallottam
szónokolnirákosimátyástamagyarhaladásútjáról.ittláttaméshallottambeszélnia
népi irodalomszámosképviselőjét:szociológusok, írók,költők,politikusok,néprajzo-
soknyilvánosanfogalmaztákaszocialistamagyarországalapozóprogramját.ittéltem
meganépiirodalomkibontakozóreneszánszát.Deezmárnemahagyományainnyug-
vóreformátusviláglelkülete;azareformátusvilágmegállt,építménye,sémáiészreve-
hetőenelmerevülnek.Létrejönakorszakváltásokkettőssége:aziskolábanamiatyánk,
abontakozónyilvánosságalkalmainazinternacionálé.Zsoltárésinternacionálé:szinte
tudathasadásoskettősség.

megalakulpatakonanépikollégium–aszázadosdiákönkormányzattalszemben–
,sezanevelésiformamárhozzaatöbbdemokratizmustis.Deamiennélfontosabb:
a foglalkozás tartalmamás telítésű lesz.aplebejusi indulat ittmár indulókat fúj,és
mozgósítójelszavakatharsog.azazaplebejusiéletérzésaváltozásirányábaradikalizá-
lódik,sbírálójaleszelőzőönmagának.radikalizálótényezővagyunkmiis,[asoktucat-
nyifelvidékidiák:márpusztajelenlétünk,rémtörténet-szökdöséseink,hontalanságunk
sajnálkozásésfelháborodáskiváltói.]

innen,ebbőla világból járokhaza– lopva, földhöz lapulva,keresett zsiványként,
csempészekkel,csempészkedve–,egyikhazátlanságbólamásikba.ezistudathasa-
dásosállapot:akettőshontalanság.[otthondemokratavilágvan:hetenkéntbáloznak,
mosolyognak,és–prédáljákacsehszlovákiaimagyarságlegjobbjait.

1948áprilisáigtartazintézményesítetthontalanságideje.]
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negyvennyolc februárja, Csehszlovákia kommunista pártjának hatalomátvétele
végetvetamagyarságmegpróbáltatásainak.* Valamiegyezményértelmébenhazakül-
denekbennünketmagyarországról,sletelepítenekelőzőéletünkhöz.

1949nyarátólotthon:mégmindigérezhetőabizonytalanságésafélelem.Tízesz-
tendeigtartóodisszea,tízévigtartótragédiaésdráma-idő,évtizedesszomorúság-idő.
érdekestársadalompszichológiaitanulmánytárgya lehetne:acsehszlovákiaimagyar-
ságévtizedeskálváriájánakmilyenalerakódása?amegalázottságésafélelemérzése
milyen nyomokat hagyott a lélekben? gondolkodásunkban és magatartásunkban?
mondhatnámatársadalmikárosodáshosszúsorát;reformkoriállapotokbazuhantunk
vissza…aztán újratámadaz élet, eljöve az emberi, társadalmi kivilágosodás, [akkor
érezhettekehhezhasonlótazemberek,amikorelmentekatörökök].

elkezdődikabeszédideje.akimondás,abeszédegyéniésközösségiélményegy-
szerre.Valamialaktalanörömtörazéletfelszínére–hamegkésettenis.

egyesztendeigsofőrködöm,aztántanítónakállhatok.
megnyílnakamagyariskolák,újságindul,kulturálisszövetségalakul.mindenmeg-

hirdetettünnepialkalom:zsúfolásigteltház.Deígyvanahétköznapokösszejövetelein
is.összejárni,együttlenni…–rádöbbenünkaközösségerejére.Ígyleszünkújranép,
ilyenösszebújóközösségekben.petőfiésadyplebejus,lázítóverseitszavaljuk.

megérezzük,azországritmusáhozkell igazodnunk. izgalmaskollektivitás: többes
számbanbeszélünk,többesbencselekszünk.JárjukaBodrogközfalvait,ésalapítjukaz
ifjúságiszövetségmegaCsemadokhelyiszervezeteit.Helmecenszervezek tánccso-
portot,énekkart,színjátszócsoportot–valaholmindennappróba,mindennapegyütt
vagyunk.

ezéledőmozgásszembetűnőkísérője:félreállítottak,mellőztekegytapasztaltkom-
munistanemzedéket–hiányzikmagabiztos,mozgalmijelenléte.amásik:acsehszlo-
vákiai magyarságnak nemmaradt számottevő értelmisége. szellemi hadiállapotban
élünk,nincsenektanítók:meghúzódottnyugdíjasok,gyerekemberek,hetekalattkép-
zett tanfolyamosok, pedagógiaérzékeny más foglalkozásúak állnak a padok elé.
napszámosok,parasztok,kisiparosok,hazatántorgottzsidók–ezentúlmáraszlovák
hivatal kezdődik.mindennek pótlása úgy folyik,mint az ősközösségekben: összebú-
junk,stesszükadolgunk.Változtatniegyelőrecsakaközösségekalakzatántudunk.
alakulegykülönösember,anemzetiségi„mindenes”.akésőbbiévekfolyamánneves
szlovákiaimagyarköltőiróniaésgúnytárgyávátesziőket.mindenrekészJánosok–így
minősít.nemzetiségi létünksajnos-kényszerű jelenségeez:a szellememberének itt
többalakjavan.apedagógus,atudós,író,újságíró,szerkesztő,apolitikaitisztségvise-
lő,a szakember ittnépművelő is: több is, kevesebb isönmagánál.anépművelés,a
műkedvelőnépművészetimozgalomnemzetiségiműfaj:közösségszervező;anemzeti-
ségikultúratömegbázisanyelvibázis.Hiszazanyanyelvkiélésénekacsalád,aziskola
mellettanépművelésaharmadik,szintelegnagyobbterülete.

azegymásnyomábalépőévfolyamok,nemzedékeknagyrészemegmerülamunká-
ban.kitáncos,kiénekes,kielőadó,kiszervezőminőségben.

* akéziratban:apokoliszínjátéknak.
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egyikükvagyokénis.
aztánmikorotthonmárlátták„művészetünket”,társzekérreülünk,ésjárjukafal-

vakat;éppencsakafelirathiányzikabakfölé:Dérynémásodiktársulata.
aligisvesszükészre,hogyafélelem,avédekezésérzéseátvált:elérünkatermé-

szetesviselkedésig,azéletörömeihez,ahaza,ajogélményéhez,aszerelmekhezés
nászokhoz–egymáséletérzéshez.

egybontakozó,alapozókorszakalapélményeiezek:azátváltozás,azátváltozások.
ezutánmásarccalfordulfelémazélet.

Keltezetlen kézirat, íródásának feltehető ideje: 1977–1978. Az Évek és könyvek
című, eredetileg az Irodalmi Szemlében 1980-ban közölt írás eleje. Megjelent 1983-
ban a Gondok könyve című Dobos-kötetben is, a hosszabb lélegzetű, Bodrogköz, szülő-
földem c. vallomás részeként. Az első bekezdésből nyilvánvaló, hogy a szöveg az
Irodalmi Szemle felkérésére íródott

7.

olivér!

Hetvenév,ilyenkornemilliktréfálkozni.Tudom.ésmégisazzalkezdeném:Tivadar,nya-
kadonazivatar.irodalmiönéletrajzodegyiksora.szerintemazlettvolnaalegméltóbb,
haaz alkalomramegjelenik álomTivadar hadparancsa. énezt érzema legsajátabb
művednek,akönyvszemléletét,hangját,stílusát.eprózádegyszerreönirónia,bölcs
mosolygás,fájdalmasmosolygás:fölény.realizmus.Csehszlovákiaimagyaršvejk.

Hetvenév,azéletműmárleolvasható:puffancs,göndörésatöbbiek;megtudtam,
hogy élsz; kassai dalok; álom Tivadar hadparancsa; a rogozsán kocsma – előttem
elsősorbanezekacímekgyúlnakki,haírásaidragondolok…

Úgyérzem,arcodnakezekalegmélyebbvonásai.
e művekben pontosan nyomon követhető az az emberi-földrajzi terep, amelyen

végiggyalogolsz.Teamagadútjátjártadésjárod:nemtértélkisemmielől,nembújtál
el,nemmutogattálönigazolóírásokat,nemdoboltadmagadhőssé.nemtagadtadmeg
magad,vállaltadmindazt,amitvégigcsináltálésvégigkellettcsinálnod.szóvalnyomon
követhetővagyezekbenakönyvekben.

sönarcodvonásaibanottvanakor.
sajátos megnyilvánulásod a mosoly: mondataid, hasonlataid, képeid, beszéded,

nézésedmögöttvanegyszintetudatalattimosoly.
Teönmagadvagy,hisznyilatkoztadis,nemtartoztálszervesensemmilyencsopor-

tosuláshoz,nemzedékihez,esztétikaihoz–magánoslovaskéntjöttélésvonulsz.
önerőbőlépítkeztélésépítkezel,sajátmatériávaldolgozol.idegszálaimbanérzem

azéletanyaghitelességét.Deennyirehitelesneksesztétikaiértékűnekérzema fen-
tebbemlítettműveketis.

avilágot,aztatevilágodatteolyannakmondod,amilyen.Taláncsakegypontonfor-
dítasz rajta:keresedbenneaszépet.Tégedvonzaszépség,ebbenazúzódásokkal,
repedésekkel, törésekkel, fertőzésekkel teli világban – a harmóniát kívánod látni s
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érezni.atudatalattimosolyhozegytudatalattiszándékistársul:visszaigazítaniavilá-
gotősállapotújóságba.

értéked,ékességedanyelv:színes,gazdag,meglátásokban,fordulatokban,hason-
latokban,szókincsbenszüntelengyarapodó.

Fentebbsoroltműveidértékearácziszemlélet:szarkazmus,szatíra,ahumorsok-
félealakbanésvetületben.ebbenegyénivagy,aprózairodalmunkbanegyedi.mintha
valamisűrűszövésűszitánátnéznédavilágot,szintemindentelmozdítaszahelyéről:
megemelsz,megdöntesz,a látásmásésmásszögeitkínálod–mindenugyanaz,de
mégsemugyanaz.

nagyképességnekérzemeztaszemléletet.az irodalmihódításkiválóeszköze:a
kicsinyesség,akicsinység,adogma,aséma,afrázisellentéte.sokszoralegdöbbene-
tesebbrealizmus.

eddignyomontudlakkövetni,deazutóbbikétkönyved,ahogybeszaladtálapálmafák
alá,számomramárnyomottévesztő.alótuszevőkfehérszigeténsameseáramáraziro-
dalmisütkérezéstidézi.Jogodvanhozzá,tudom.elnézésed,azénreflexeimilyenek.

elvégreHemingwayismegírtaazakiértaharangszólt–aspanyolpolgárháborút,
utána pedig afrikába járt vadászni… Valami elérzékenyülés ez a részedről? Vagy az
amúgyiskomorvilágmegszíneződése?azlenneigaz,hogyegyszermindnyájanszeret-
nénkbeülniapálmafákhűsébe,élvezveamelengetőárnyat?agondtalanságot…

kis kajánsággal kérdem: tudatod falánmilyen lehet a hivatalnok-idő?Hiszmajd-
hogy két évtizedig amagasságosminisztérium – nem is egy, hanem kettő – adott
kenyeret.milyenehivatalnok-világtükre?Vagyakárgörbetükre?

eredetiműveidensnagyszámúfordításaidonkívülnagyonsokkéziratotvéleményez-
tél.irodalmibábaisvagy.ennekkapcsánszeretnékvalamitfelidézni.annakidejénvéle-
ményeztedazegyszálingbencíműregényemkéziratát.ezakkorvoltmég,mikorvalami-
koribarátaimésismerőseimnagyrészeátmentazutcatúloldalára,havelemtalálkozott.
kellemetlenvoltam.ugyaneztakéziratotelbíráltakétírótársamis:ítéletükmegszégyenítő
emberi-irodalmi gyávaság… Te vállaltad a kéziratot. nem hozsannáztál, de tárgyilagos
véleménytmondtál: a jót jónak írtad, a kifogásolható részeket elmarasztaltad. Termé-
szetesen,adolgokrendjeéstörvényeszerint.azótaismagambanhordomeztajóérzést.
apozitívtartalmúbeszédmegmarad,nyomothagy.Fölemel.önbizalmatadéserősít.

igazvéleménytmondaniegy-egyrendkívülikéziratrólannyi,mint ítéletetmondani
életről, magatartásról, képességről. érzékeny helyzetekben: felelősség. az irodalmi
ítészszavánakvisszhangjakél.különösennálunk.azirodalmibábakételyeiideológiai
ellentételléerősíthetők.pecsétté.számospéldáthozhatnékarra,hogyanfontakostort
lektorivéleményeknegatívjelzőiből.

igaz-ekéziratoksorsáteldöntőmindenvéleményed,olivér?
mögöttedéletműáll,egyéletműtapasztalata.Jólenneeztpozitívhatóerővéalakí-

tani.Felhajtóerővé,amelyközömbösítenévádlóésvádlottbelénkidegződöttsémáját,
amely meszesíthetné az ideológiai pecsételés (önpecsételés) kártevő mozdulatát,
amelygondolkodásfelémutatnáazutat.

magamnakmondom,deajánlomirodalmimindnyájunknakis: jobbanmagunkévá
tenni,jobbanbefogadni,jobbanbirtokolniaráczirealizmusműveitésértékeit.

reménnyelvagyokéletedelkövetkezőéveiiránt.szeretnémmegélni,hogymajdani
világirodalmi csatangolásaink útján elérjünk irodalmi ráczfalvára is. ahol te majd
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mezítláb, egy szál ingben ülsz egy padon, a rogozsán kocsma előtt, körötted nagy
számúirodalmirokonságodhallgatjatörténeteidet,sazarrajárónaktemutatodmega
felfelévezetőutat–bölcsöregként.

Keltezetlen kézirat, gépelt szöveg, íródásának feltehető ideje: 1988. január

8.

életrajz

1930-banszülettemkirályhelmecen(kráľovskýChlmec),Felső-Bodrogközjárásiszintű
nagyközségében-kisvárosában.apám,őseimparasztok,huszárok,bakák.

élményemakisparasztivilág,élményemakatona.
azelemitahelmecireformátusiskolábanvégeztem(1936–40).
élményemareformátusság.
polgáriiskolábaisHelmecenjártam(1940–1944).
a háború után (1944) magyarországra kényszerültem, a sárospataki református

tanítóképzőbe(1944–1949).életemszöveteaháborúutáninyomorgómagyarország,
s a csehszlovákiai magyar nemzeti kisebbség meghurcolása – két hazában éltem,
egyikbensemvoltamotthon.

ezekazévekérleltékbennemaFöldönfutókc.regényemet.
1949-tőlismétCsehszlovákia,azötvenesévekmárfelemelőévtized:voltamsofőr,

tanítóafeltámadómagyariskolákban,azifjúságiszövetségésaCsemadokszervezője,
majd pozsonyban a pedagógiai Főiskola hallgatója, később oktatója. a kitelepített,
elkergetett,elmenekültértelmiséghelyére,aszellemipusztaságrasereglettünk–kul-
túrát,irodalmatakartunkteremteni.

Tanulok, szervezek, részt veszek az alapok rakásában. első titkára lettem a
szlovákiai Írók szövetsége magyar Tagozatának, első szerkesztője az irodalmi
szemlének.megérezhettemazemberifeltámadás,aszülőföld,ahaza,ahaladásver-
seinekszületés-melegét.

élményemaszemélyikultusz,asematizmus,az indulók,azüdvözítőrózsaszín,a
sátániellenségkép,atöbbségmozdulatainakmásolóutánzásaésismétlése,avégte-
lentapsok,anaivlelkesedés.

azillúziókkoraez–akkormégeztnemtudom–,deamagaméletébenisalázadás,
ahamisillúziók,amegcsúfolthitidejeezazévtized.sodrásbanc.regényembenírok
errőlazidőről.

Deahamislátásokéslátomásokmelléfelnőegymásvalóságképis,aFábryZoltán
írásaibólsugárzóantitételek:azantikultusz,azantidogmatizmus,azantisematizmus,
ahazugságot,amegalomániát,ahamisságot,azirreáliséletlátástellenpontozógon-
dolkodásésmagatartás.

azötvenesévekéletrajzösvénye:amegmaradásöröme,ateremtés,alelkesedés,
ahamisillúzióésakijózanítóbölcsesség.

Felmenőágahatvanasévekis.Belenövökakisebbségilétközéletiségébe.Írokés
szervezek:ezévtizedvégénindulamadáchkönyvkiadó(elsővezetőjelettem),kassán
színház alakul, ez időben válik teljesebbé amagyar kisebbség politikai képviselete:
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részese leszek a Csehszlovákiában élő nemzeti kisebbségek helyzetét szabályozó
alkotmányjogitörvénykimunkálásának.

HatvannyolcbanlettemaCsemadokországoselnöke,hatvankilencbenaszlovákszo-
cialistaköztársaságkormányánaktárcanélküli,nemzetiségiügyekkelmegbízottminiszte-
re.eza„fent”állapotaszámomralehetőségazörvénylőidőben:azösztönösenmegérzett
kevésidő–acselekvéskényszeresürget.sietveteszem,amittudok,ésamitlehet.

aleltármégnemkész.
Futópillantásokkalvehettemszemügyreahatalomtermészetét,törvényeit,ahata-

lomharcait,járatait,lépcsőházait,várószobáitéstornyait–smárisvége.
Bűnbaklettem,mindenelmondhatópolitikairosszszülője,hordozójaésterjesztője.

ellenség.Vádlottakpadjárakerülök:maisborzongokazakkorivádbeszédolvastán.
ezután„lent”,mindenbőlvalókizárás–azemberiésirodalmiperifériára,amelynek

ódiumamindmáigkísér.
ekkor–azidőbehátrálva–írtambizonyítványulazegyszálingbenésaHólepedőc.

regényeimet.kétévtizedvigyázzállásban, lefokozva,különállítvaa többiektől,vájkálva
magamban,marvamagamat,mérveszembesüléseimetésütközéseimetazidővel:sköz-
benérzem,hogygondolkodásombénítólerakódásaitkoptatja,égetibennemazidő:világ-
nak,embernekmásfélelátásaalakul,azéletrajzmáshangsúlyokkalfolytatódik.

Kéziratból. Keltezés nélküli gépirat, feltehetően 1988-ból vagy 1989-ből

9.

szülőföldem–Bodrogköz

királyhelmec, Felső-Bodrogköz szíve, itt születtem. ember, föld, vizek. Csábítanak a
gyermekkorszínei,nádasok,lápok,erek,ingoványok,szántók,zsombékosok,legelők,
homokhátak,rétek,mocsárerdők,szőlőshegyek,nekemezalegszebbBodrogköz.ésa
legkisebbis.

FolyóhatáraiaTisza,aLatorcaésaBodrog.amúltszázadmásodikfeleidőválasztó,
akkorkezdődöttafolyókszabályozása.addigavizekkoraésuralma,megszámlálhatat-
lanidő.azárpád-kortólkezdődőenlegendákmaradtakfennabodrogközivízivilághal-
bőségéről.máranonymuséstudja:„aTiszábantöbbvoltahal,mintavíz.”

sokféleírásbólaBodrogközhősiszéptájnaktűnik:bőségesnek,áldásosnak,para-
dicsomnak.TudatunkmélyénvalaholezaBodrogközél.szépezatáj,deszépítikis.
pedigezavidékárvizek történelme is,apusztításé,a félelemé,a rettegéseké,saz
örökküzdelemé.

Bodrogköz vizenyős mélyedés, századok folyamán a folyók töltötték fel: drámai
múltútermészet.

Íratlan törvény szerint minden ősöm megnézte magát a víz tükrében: sorsukat
kívántákígytudni,ajelenésajövőnapokat,életeketéshalálokat.nekemörökségem
avíz,élményemavíz,acsónakosember,anagyvizekveszélyeés iszonyata.Folyók
partjánnőttem,halálveszély-virtusokkalkerestükamedreklegmélyét,asötétvizet,az
örvényeket,esztelenugrásokkalmértükapartokmeredekét.Talánazöröklöttveszély-
érzetnekkívántunkígyfittyethányni.
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sokemberavizekpartjáhozjövetlépettéletembe.Írásaimerősihletőjeatáj,saz
ittsodródóembersorsok.Hatalmasembertestereikéntágaznakefolyók,beleatörté-
nelembe,beleazéletekbe.azemberarclehetvíztökre,avíztermészetétmagábanhor-
dozzaazember.öröklöttésállandóanmegújulókötődések.

ezerévtörténelem,azidőmélye.gyakrankérdezemmagamtól:mennyittudokkisa-
játítanieföldidejéből?sképesvagyok-eavilágelőmutatnietájat,azembereket,sor-
sukat,nyelvüket?

Bodrogköz természete egyszerre szép és embert próbáló. ilyen a történelem is,
nyugtalan,telveörvényekkel,halmozódó,torlódóváltozásokkal.smilehetittazember-
nek rendelt gond?megmaradni, fennmaradni, s a küzdelemben is emelkedni.meg-
maradniavizekpusztításaellen,azsarnokságellen,akényszerellen,aháborúkellen,
azüldözésekellen,megmaradniasokfélefordulatörvényében.

Bodrogköz a honfoglalás országútja. királyhelmec Felső-Bodrogköz központja, az
árpád-korelejénmárszerepevan,settőlkezdveszázadokonáttörténelmikeresztút.

elériatatárdúlás.
aXVi.századelejétőladománybirtok.Báthori,nyáriistván,LórántffyZsuzsanna,a

rákócziak,ezekabirtoklói.
akis-hegyemelkedőjére1414-benváratkezdeneképíteni,amit1548-banZemplén

vármegyemintrablófészketleromboltat.
1709.Helmecenéskörnyékénpusztítapestis,amitalkohollalpróbálnakgyógyí-

tani.
1831.adél-zemplénikoleralázadáséve,19ezrenpusztulnakel,alázadásvezetőit

–százembert–felkoncolják.
1847-benpetőfijártitt.
Helmeciönkéntesekasátoraljaújhelyi2. zászlóaljbanharcoltakaszabadságharc

idején.
azelsővilágháborúban49-envesztekoda.
1919-benmegalakultadirektórium.
atrianonibékekötésértelmébenCsehszlovákiáhozkerült.
1923-banmegalakultakommunistapárt.
ugyanezévbenmegnyílikaszlovákiskola.
akis-hegyoldalaszőlőrengeteg,agazdaságiválságidejénamustáraaszódavizé-

velazonos.
Bodrogközlegősibbtelepüléseihomokhátakravagydombokderekárahúzódtak,így

védekeztekavízellen.ilyenHelmecis.
Helmec valaha egynemű paraszttelepülés volt, szántók, legelők, rétek és szőlő,

ezekazéleteltartói.kenyérésborválikamunkalényegévéésjelképévéis.akenyér
krisztusmegtöretettteste,aborkiontottvére,areformátusokekképpenveszikmaguk-
hozazúrasztalakörül.azőszittaborévszakavolt:amámoré,avadindulatoké.anyai
nagyanyámilyenkorátkoztaelaszőlőnekmégagyökerétis.Tehetetlendühébenezt
kiabálta:csakannyiteremne,amiazúrasztalárakell.

iparosok,zsidók,napszámosok,cigányok,skésőbbhivatalnokok,ígynépesedetts
változott az idők folyamán a parasztközösség, s lett nagyközség,majd nagyközség-
városésjárásiszékhely.
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ittnőttemezenazudvaron,ebbenaközépsőházbanszülettemháromtestvérem-
mel. konyha, szoba, s egy kamra. Hideg teleken a kamrába húzódtunk, egymástól
melegedtünk,hárman-hármanegyágyon.mamárnemértem,hogyférhettünkel.

ebben a keresztházban anyai nagyapámék laktak, innen haltak el mindketten.
Feleségehalálautánnagyapámeladtaszürkemarhaökreit,stöbbénemnyúltakapá-
hoz.gyászolt.Talánekkordöbbentráéletére.egyetlenfogódzójaapohármaradt,ült
azudvargyepénegyenesderékkal,minthuszárkorában,délutáninnikezdett,estére
tehetetlen,síróskáromkodásbaseperteavilágot.„siralomház,siralomházbanalszom
már”–ígynevezteafehérfalúházat.

özvegységével most anyám szorult ide, de emberileg ez most melegebb udvar,
leányasszonycsaládja,unokákszövikéletükbe.

közösudvarvoltez,azegyüttélésjóérzéseivel,deátkaivalis.aháborúigittazelső
házban zsidó családok laktak, nekemélményema zsidókélete. innen vittékelBer-
neléket.anyáméleténektalánlegnagyobbvágyavolt,hogymegszabaduljonaközöskö-
déstőlskerítészárjaavilágkíváncsiságától.mireelérte,megöregedett,sveleegyütta
házakis.

apainagyapámkoránhalt.Hordás idejénélettel rakottszekér temettemagaalá.
nemismertem.nemmaradtrólafényképsem.Hallásbólcsakannyittudokróla,hogy
egyformánszeretteamunkátésabort.

apainagyanyámmajdkilencvenévetélt.szótlanságaéskonokságamaradtmeg
bennem. és haragos kitörései. egyházi és világi hatalommindenkor ellensége volt.
korán özvegyült, hat gyermeket nevelt.míg ereje bírta, dacolt, nem volt ember, aki
rábírtavolnaaszövetkezetiéletvállalására.öreglegényfiávalvénültel,reggeléseste
háromtehenetfejtmégnyolcvanévesenis.Tejenkívülnemadtakelsemmit.Vennisem
vettek.elfogyottkörüleaföld,talpalatnyiszigetrőlfordultakoporsóbais.

kettejükéleteszakadékszél inas-görcsös fagyökerevolt.olykorén isközéjükülhet-
tem,slestemfösvénybeszédüket.mozdulatlanságukat,szótlanságukatszükségkéntés
törvénykéntörökölték.Ígytanultakvédekezni,egyhelybenmaradniéskevesetbeszélni,
hogyneváltozzékavilág,mertmindenelmozdulásveszélyéséletekellensége.

apám fordítani akart a soron, parasztlegényként sofőrnek tanult.Hárman voltak,
egylakatos,apámésegyzsidóember.kezesek,váltókerejévelautóbusztvásároltak,
hitelbe.a reménységnagysárgaautójaottálltahosszúutcaközepetájánhajnaltól
estig,vártaazutasokat.Féltektőleazemberek.aztánazutakatkezdtejárni,üresen
mutogattamagát, kísértetként. Hasztalan. a reményből kísértet lett. Tönkrementek.
élete végéig nyögtük legényélete kalandját. aztán állt volna postásnak, vasutasnak,
akármimásnak,semmisemsikerült.maradtcsakakéttehénésannyiföld,hogyara-
tástólaratásigsemvoltelégakenyér.

maradthátőisparaszt,mintmindenlemenőágúősöm.
Betűreareformátusokiskolájábantanítottak,itttanultamazegyedülüdvözítőrefor-

mátushittanait,akátét,azsoltárokat,areggelésestemondandóimákat,atízparan-
csolattételeibőlittfontáklelkünkbeazerkölcsöt.

ilyenagyermekkorideje:látszatravégeláthatatlanidő,anaivság,atisztaság,ahit,a
mesék.avilágra,amelybebeleszülettem,fölfelénéztem.ezidőben,aszegénységés
nyomorhatáránkezdtemfelfogniazéletet.közelvoltunkezerkilencszázharmincnyolc-
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hoz,messzeavilágtól,mégisnyakigbenne.mileszvelünk?mileszahazasorsa?1938
elejénezekakérdésekalevegőbenreszkettek.gyermekiértelmemhezebbőlahimnu-
szokérnekel,azászlók,ajelszavak,azügyetlenhazafiasversikék.érezni,beszélikis,
amagyarhazaidejejönel.ahazaésajövendő.

mozgósítást hirdetnek, szigorúan, parancsolón. katonának vonul apám is, ők az
ipolynálástákbemagukat.katonaságszálljamegahatármentifalvakat.éjszakánként
autók,ágyúksoratorlódikazutakra.katonákatszállásolnakelazudvarunkbais:figye-
lőszemű,szelídarcúcsehek.Veszélybenaköztársaság,terjedsuttogva.aztán:magyar
amagyarért,mindentvissza–írjákéjszakaafalakra.

Ígytörtránk1938ősze.
(Részlet az Egy szál ingben-ből.)

alig voltmás eligazítónk,mint nagyapám nehéz életének emlékezés-bibliája. ehhez
hátráltunk.őhosszúháborút járt, amerikábankétszer is volt. egyik időamásiknak
ellensége,amásvilágokbólcsupánezthoztahaza.életemostmárcsakúgyérintiaz
eseményeket,mintöreghordódongáitaszivárgóbor.aföldfeléigyekezettmár,anél-
kül,hogytudottvolnaróla.Úgytűnik,hogyazokbanahónapokbanareformkorbizo-
nyoshelyzeteikísértenekvissza:apolitika,avallás,azegyházegybefogózása.1938
novemberébenvitézBéldyalajosnak,abevonulómagyarseregekparancsnokánakkét
papteszjelentést:azegyikareformátusesperes,amásikmécsLászlópremontreipap.

(Részlet az Egy szál ingben-ből.)

gyermekéletemösztönösenisigazodniakarván,kihezforduljon:mittiszteljen?kivan
istentőllefelé?kiakövetendő?kimondjaateendőt,azolvasandót,amegjegyzendőt?
alapjábansenki.azösztön,akörülményekemelnekfelvagynyomnakle.

olvasmányaim,apolgárikötelezőirodalmakispolgárasztalokróllekerültkönyvmor-
zsalék:cowboy-irodalom,banditák,seriffek.Vettük,cseréltük,loptuk,innentanultukaz
igazságszolgáltatást.Valamirevalókönyvhözakkorjutottam,miutánelhurcoltákazsi-
dókat:azsidóállatorvoskönyvtárábólvittemkrumpliszedőkosárszámamagyarremek-
írókat.

ez a világ nem teremtett szellemi példát. itt nem alakultak világot tudni-ismerni
akaróelszánások,nemszülettekkőrösiCsomákésmisztótfalusikismiklósok.

HelmecenpaposkodikmécsLászló:impozánslátvány,mosolygópap-szobor,rajon-
gója számos. misét szolgál és pódiumokról szaval, hallgatom, bámulom szájtátva.
messzevantőlem.

ezutánakatonákidejejött.azeseményekésélményeklassantudatosulnakbennem:
kétéltűcsaládvagyunk.kenyerünkutánparaszt,azeseményekosztottaszerepszerint
katona.parasztéskatona,sazisváltozószínpadokon:nagyapámamonarchiahuszára
volt, apám már a köztársaság katonája: harmincnyolcban parancsolták védeni
Csehszlovákiát,azutánbehívtákésvittékmagyarországotgyarapítanierdélybe,Jugo-
szláviába,majdaszovjetországba.

parancs,búcsúk,világotcsapkodónótákés–bukás.galícia,ésvissza.piave,és
vissza. kolozsvár, marosvásárhely, Csíkszereda, és vissza. Újvidék, és vissza. Don-
kanyar,ésvissza.emberöltőkhosszánbukottseregekkatonái–győzelmetcsaknóták-
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ban éltek. Bakaföldrajz, bakaemlékezet. Történelmi bakasors: felhasznált emberek,
ígéretekés ígéretföldmesszeségei, fellobbanókicsinyemberi illúziók–halálokvagy
összeroppanások.

(Részlet az Egy szál ingben-ből.)

kamaszkéntéltemmegaháborúshalálhíreket,shalálokat.életemtragikuskulisszája
lettaháború.megtapinthattamaszökevény-ésfogolyarcokat,megéltemahazatérése-
ket,amegjövéskimondhatatlanörömét–akapitulánsközkatonát.ahogyazújraren-
dezendőéletgörgetiőket,mertelőzőhelyükethiábaiskeresik:bukdácsolnak,lemerül-
nekésfelbuknak.sőkváltigmondják,ismétlikegyetlenhősiességüket–megmenekü-
lésüket.ezttartjákmagukföléigazolásulésvédekezésül–megmaradtéletüket.

amásodikvilágháborúban52helmeciveszettoda.
Hemingway,azegykorikatonaújrajárjaháborúsmeneteléseinekszínhelyét.keresi

az ismerőshelyeket,emlékezikés regénybenvezekel. „a folyónáta fákközé”című
regényénekhősehalállalfizetahúszévvelrégebbentörténtekfelidézéséért.egykato-
nasorsmegdöbbentőbeteljesüléseez.

Hánykatonaősömképeserre?kitudközülükvisszamennigalíciába,kolomeaalá,
vagyaDonhoz?

(Részlet az Egy szál ingben-ből.)

Helmecről970zsidóthurcoltakel1944-ben.
(Részlet az Egy szál ingben-ből.)

1944.november28-ánkirályhelmecfelszabadul.

agyermekkor végénmegdöbbentő történelmi látomás: tanújaésszenvedője vagyok
népközösségemmegaláztatásának.nemzetiállamotakarunk,hangoztatjaazország
elnöke.etételalapjánkezdődikelavalóságosésvéltsérelmekmegtorlása.

(Részlet a Földönfutók-ból.)

Határvonalisagyermekkorvége,ebbenatanácstalanzűrzavarbanmindenelmozdul
ahelyéről.megtorpannak,megtörnekazéletöröknekhittnormái,megszűnikegyfolya-
matosság,svalamimáskezdődik.arégifaluafiatalságom:ebbőlahelyzetbőlmegyek
elésmegyünkelsokan,mivagyunkaháborúutánifaluelsőkivándorlói.Hajtahazát-
lanságkényszere,dehajtazösztönis.

mentünk,snemmutattasenkiazutat,mentünkavárosokésaziskolákirányába.
nemvolttanácsadópatrónusunk.önerőnkbőlkapaszkodtunk.apánk,anyánknemvolt
felettünkállóműveltség,inkábbmegrémítettóvatosság.azanyaisimogatásnembáto-
rítóelbocsátás,hanemmagáhozölelőféltés.

nincsenek magyar iskolák. 1945 telén magyarországra szöktem, sárospatakra,
iskolátjárni.aziskolaremény.észak-ésnyugat-magyarországiskoláibasokszázhoz-
zámhasonlótarisznyás-hátizsákoskisdiákszorul.

(Részlet a Földönfutók-ból.)
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sárospatak életem kiterjedése. sohasem hallott nevek folynak a tudatomba.
meghosszabbodikbennemazélőksora:LórántffyZsuzsanna,arákócziak,Comenius
a pataki iskola pártfogói, szellemének gerjesztői. neveltjei: Bessenyei, Csokonai,
kazinczy,kossuth,szemere,Tompa,móricz…költők,politikusok,tudósok,hitvallók–
gályarabsorsok,mártíromságok,erkölcsifelnövésekésmagatartásokpéldái.

patakatiszántúlireformátusságlegendájaésegyeteme.Fénykorábanreformátus
köztársaság,szellemiautonómterület.

1945-benmivagyunkazelsőháborúutániévfolyam,deezmárnemafénykor.a
háborúutánipatakújraéled, folytatnikívánjaönmagaszázadoséletét,denegyvenöt
nyomorgónincstelenségébenmégnem tudjuk,hogyezmárutóélet.akollégiumban
esténkéntimávalzárjukanapot,hétfőnáhítattalkezdjükahetet,vasárnaptemplom,
negyedévenkéntfélheteslelkigyakorlatok,sátorosünnepekkorlegáció:ilyenkorszerte-
megyünkZemplén,abaújésBorsodreformátusgyülekezeteibe,shirdetjükaz igét.a
reformációvalamikorerejéttapasztalom,aközösségeket.pontosabbanaközösségek
harangos-énekesünnepnapjait.mindez saját sorsomújra- ésújraörvénylését hozza.
Úgyérzem,ittszázszorésezerszerismétlődnekugyanazokamozdulatok.mintafavá-
gásvagyahajóvontatásiszonyatosegyhangúsága.mertazsoltárfohászkodás,desor-
sok,kibírhatatlanemberiállapotokfelpanaszlásais.azsoltárszázesztendők,depilla-
natis.istennelbeszélgetés,deúgy,hogyhalljákazemberekis.

Valahol itt érzemmega kimondás kényszerét. patak tanítmegbeszélni – előbb
énekben,imában,szónoklatokban.eaközegéletemfelpanaszlásánakősiajtóitnyito-
gatjabennem.Talánittfoganmegbennemazirodalom.

persze,pataknemcsakzsoltár,felizzikaplebejusiindulat,egyidőmúltánindulókat
fújunkésmozgósítójelszavakatkiabálunk.mondhatnámígyis,ezaplebejusiindulata
változásirányábaradikalizálódik.innen,ebbőlavilágbóljárokhaza:lopva,keresettzsi-
ványként.egyikhazátlanságbólamásikba–tudathasadásosállapot.

(Részlet a Földönfutók-ból.)

mártöbbszöriselhatároztam,összeszámolomahatáronszökésekszámát,nemmegy.
Borzadvaszámolok,akkorneméreztemaveszélyt,talánazértisvan,hogyemlékeze-
tembenmár összefolynakazutak, az akkori félelmeketmár felszívtákaz élet azóta
megéltsikerei–életbenmaradásunk.

egytörésmégisvolt:1947karácsonyátabörtönablakbólnéztem,hazajövetelfogtak.
innenkikerülvekérvényeketírtamszlovákiskolákigazgatóihoz,hasztalan.kisinasettem
apámékőskoripálinkafőzőjében,aztáncsempészbandábasodródtam,utánaismétpatak.

(Részlet a Földönfutók-ból.)

1948 februárja, Csehszlovákia kommunista pártjának hatalomátvétele véget vet a
pokoljárásunknak. Valami egyezmény értelmében hazaküldenek bennünketmagyar-
országról,sletelepítenekelőzőéletünkhöz.számomraalapjábanmostértvégetatíz
esztendeigtartóodisszea,atízévigtartódrámaidő.

azötvenesévekeleje;megnyílnakamagyariskolák,újságindul,kulturálisszövet-
ségalakul.mindenmeghirdetettünnepialkalomzsúfolásigteltház.összejárni,együtt
lenni,rádöbbenünkaközösségerejére.Ígyleszünkújranép.afélelemérzéselassan
átvált,elérünkazéletörömeihez,ahaza,ajogélményéhez.megérezzük,hogyigazodni
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kellazországritmusához. izgalmaskollektivitás, többesszámbanbeszélünk, többes
számbancselekszünk.együttlélegzünk,együttlégzés,ebbenazemberpárábanszület-
nekaversek,indulelazirodalomteremtése.ezmárabeszédideje.

acsehszlovákiaimagyarságnaknemmaradtszámottevőértelmisége,meghúzódott
nyugdíjasok,gyerekemberek,hetekalattképzetttanfolyamosokállnakaziskolapadok
elé.egyévig tanítok,aztánpozsonybamegyek főiskolára.műveltebben jövökvissza,
ezzelbúcsúzom.

spozsonyaváros,márittisafeltámasztóemberiközösségek,országosméretűismer-
kedés. művelődés. a felszabadultság érzése, a hazára találás érzését tapasztalom
meg. ez már a találkozások ideje. emberek, tájak egymáshoz rokonodása. Jöttünk
Csallóközből,nyitravidékéről,mátyusföldről,gömörből,aBodrogközből.itttudatosul
bennemaszülőföld.ekkortalálkozomazidősebbekkel,egriViktorral,szabóBélávals
akésőbbitársakkal,gyurcsóistvánnal,Dénesgyörggyel,ozsvaldárpáddal…ittoldód-
nakéletünkfeszültségei,ittvanazelmondás,akibeszéléslehetősége.nemvéletlen,
hogy az első hajóval érkezők újságírásra, szerkesztői pályára, prózára, versre adják
fejüket–ezekazönmegvalósításelsőlehetőségei.

sittvanaszlovákvilág,testközelben.arcok,nevek,töredezvetárulkozósorsok.a
Vágvölgye,aszepesség,aTátraalja,aFátra,aFehér-ésakis-kárpátokvidéke,most
rokondomatájakkalis.

(Részlet az Egy szál ingben-ből.)

1956-banazírószövetségmagyarszekciójánaktitkáralettem.Bekerültemazirodalom
műhelyébe,inasnak,adminisztrátorként.személyesközelségbekerülökaszlovákiro-
dalomakkori derékhadával: Vladimírmináč, Ctibor štítnický, Vojtechmihálik, andrej
plávka,pavolHorov,alexandermatuška,milanpišút,miroslavVálekéskésőbbLaco
novomeský.

kezdetben idegenkednek tőlem, hívatlan vagyok. évek kellenek, míg oldódik a
merevség.ittabőrömönérzemabeidegzetttörténelmiérzékenységerejét.amáigérő
vádakat:amagyarosítás,anemzetitörténelem,anemzetifejlődéskésőikibontakozá-
sa.sokszorhallomatörténelmitöbbest:ti,magyarok…Újraélhetemamagyartörténel-
met.atörténelmivisszapillantótükörszlovákszemmelnemalegszebblátvány.

aszlovákiaiÍrókközösségeszámomraizgalmastapasztalat.ezatörténelmijelen-
tésűirodalmiidő.szembetűnőaszlovákművészértelmiségmagabiztossága.aszlovák
nemzeti felkelés, az újkori szlovák szabadságharcmost válik néptudattá, a nemzet
tudatává.mosttudatosulagyőzelem,sválikihletőjévéaművészetnek.

nagyemberi,szellemiélménymindez.
és Fábry. Legszívesebben az élő Fábrynakmondanám, hogy lekötelezettje, adósa

vagyokéletemvégéig.életénekutolsótizenötesztendejébenközelvoltamhozzá,levelez-
tünk,voltidő,mikorhavontalátogattam.Bennemvanatáj,aholélt,ahegyek,avölgy,a
falu,aház.stószra tanácsért, tisztábban látó,eligazítóvéleményértmentem.szellemi
életünkbenszámomramindeddigFábryalegnagyobbélmény.Halálaótaszámosemlé-
kezéstírtakróla,ezeketolvasvaolykormeghökkenek.mennyiFábry-barát,támogató,pár-
toló.ehhezmindenkinekjogavan.Deénnemtudokszabadulniakeserűérzéstől:ahalál
közbenjárásakell,hogymásokértékérerádöbbenjünk.ésmagunkrais.
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Fábryéletművenemmásolható,inspirálóerő.mindenelöregszik,azirodalomtar-
tósnakhitttételeiis.ezzelösszhangzikFábrymindenkoronérvényestétele:változniés
változtatni–aszavaivalmindennaphozzámérazélet.

akollektivitásnemzedékemmeghatározó létformája.ebbenbennevanamúlt,a
drámaitöltésűközösélményeksora,akeserűtörténelem,abecsapottságoksagör-
csösfelismerés:együttarossziselviselhetőbb.Bennevanazösszebújásprimitívmoz-
dulata:azóvatosság,afélénkség,avilágbizonytalansága.akollektivitásazidőtanul-
ságais,mertaközösségvédelem,igazolás,többemberibiztonság.anépitöbbes,a
közösségitöbbesakisnépeklétműfaja.

sokszorúgyérzem,hogytalántúlsokáigvoltunkaközösséganyaméhében:aszemé-
lyiséghatáraimélyenalélekbenvagyakülvilágbamosódvahúzódtak–pedigkellazegyéni
próbais,azegyéniutakmegtapasztalása,azegyedülmenetelés,kellaszólófutásis.

Kéziratból. E gépelt filmforgatókönyv alapján készült portréfilm Dobos Lászlóról,
melyet a Magyar Televízió 1992. május 25-én sugárzott

10.

DobosLászlókossuth-díjasírójavaslata

Dubagyulaaszlovákiaimagyarirodalomháborúutánialapozónemzedékheztartozik,
irodalmimunkásságátazötvenesévekelsőfelébenkezdte.szatirikustársadalombírá-
latokkal és irodalmi paródiákkal jelentkezett, amelyek kritikai érzékére és szellemi
érzékenységéreutaltak.plebejusalapokraépülőértelmiségiviláglátás,ígyjellemezhet-
nénkvalóságszemléletét.Íróiarcéleésprogramjaahatvanasévekbenírtnovelláiban
nyerthatározottvonásokat,amelyekegysajátoshangvételű,kisebbségilátásúalkotó
értékrendjételőlegezik.aDelfinek(1965)címűnovelláskönyvéértmadách-díjatkap.

novelláibanfelismerhetőenkirajzolódikegyjellegzetesenszlovákiaimagyarirodal-
mihősalakjaéssorsa,akiakésőbbiekbenDubamunkásságának tartós témájaés
központi figurája lesz. Hőse a dél-szlovákiai faluból induló parasztfiatalból pozsonyi
értelmiségivélettnemzedékképviselője.ennekanemzedéknekoroszlánrészjutotta
kisebbségikultúraés írásbeliségélesztésébenésújrateremtésében.emlékezetétés
tudatátaháborúutánijogfosztottságtapasztalataiésdrámáiformálták,felszabadulá-
sélményeamúlttársadalomkezdeteihezkötődik,majdmegéliannaksorozatosválsá-
gátésvégsőbukását.Dubaennekahősnekésnemzedékénekaszabadesés(1969)
címűregényébenadszélesebbméreteketésmélyebb,kritikusanszemlélttársadalmi
miliőbeágyazottvonásokat.korszerűmegformálása folytána regény főhőse,morvai
szerkesztőmárkomolyeredményDubaírásművészetében,meggyőzőerővelösszegzi
törekvéseit. ekkor már nagyobb mértékben fordul az esszéisztikus-kritikai irodalom
művelésefeléis,tágítjaelméletilátókörétésíróifogalomtárát,éselméletiszövegeiben
erősgondolatiigényességetsajátítel.

aVajúdóparasztvilág(1974)címűlíraiszociográfiávalkezdődik íróikiteljesedésé-
nekakorszaka.szülőfaluja,Hontfüzesgyarmatparaszt-gazdatársadalmánakatörté-
nete,agamamentenépéneksorsaéshuszadikszázadimetamorfózisaikelemzésead
rá lehetőséget, hogy az átalakuló és eltűnő faluvilág sorskérdéseit és a megszűnő
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paraszti létformavégsőtanulságaithitelesenésérvényesenmegfogalmazza.könyve
azonművekegyikelett,amelyekamagyarországiközfigyelemnekanemzetikisebbsé-
geklétküzdelmeirevalófokozottráirányulásaidején–ahetvenesévekelején–bátrab-
banésmélyebbenkezdtéktudatosítaninemzetiségiidentitásukatésközöstörténelmi
gyökereiket. (anyám könnyű álmot ígér, Virágos katona, egy szál ingben.) a Vajúdó
parasztvilágegyetemesmagyarértelembenisnagyfigyelmetésjelentőselismeréstkel-
tett,ésazonírókközésoroltaaszerzőt,akikatörténelemigézetébenalkotvaakisebb-
ségimagyaréletsors-és létkérdéseit jelenítikmegművésziszinten. Ívnakacsukák
(1977)címűregényénektémájaaszlovákiaimagyarságháborúutánikataklizmája,a
deportálásésvagyonelkobzás,akitelepítésválságai,emberihányattatásai,amásodik
világháború utáni fojtogató csend benső drámái és fülledtsége, amely Dél-
szlovákiábannembékéthozott,hanemtovábbimegpróbáltatásokat.regényétakor-
szakalapművekénttartjaszámonamagyarirodalomtörténet.akárcsakfolytatását,az
örvénylőidő(1982)címűművét,amelyFüzesnyékgarammentifaluéslakóisorsáta
hatvanasévekközepéigjelenítimeg.

arendszerváltásótaDubafüggetlen íróként igényesésnagyméretűregényciklus-
banfordul régi témája,aszlovákiaimagyarsorsés lét történelméhez.aszály (1989)
című regényébenmegújuló írói látással ésmélyebb analizáló szenvedéllyel tekint a
múltba,majd az álmodtak tengert i–ii. (1993, 1994) két kötetében a régi faluvilág
reminiszcenciáimellettakisebbségipolgárirétegekkiszolgáltatottsorsátismegidézve
fogalmazzaújraazelmúltfélévszázadtörténelménekésemberitörekvéseinekművé-
szi rajzát.maDubagyula olyan prózaírókéntmutatkozik, aki bizonyos következetes
realista valóságszemlélet és plebejus értelemben humánus értelmezés mellett a
modernirodalomformaiésstíluseredményeitisírásművészetébeolvasztja.amacska
félazüvegtől(1985),majdlegújabbanasólyomvadászat(1994)címűkisregényeiben
egyénéshatalomtragikusszembesülésénekdrámájábanvizsgáljaazokatametafizi-
kusellentmondásokatésirracionálismélységeket,amelyeknégyévtizedenáturalták
azéletünket.álmodtaktengertcíműkétkötetesregényébenpedigironikuséllelörökíti
meg nemzedéke életútját, a kisebbségi értelmiség sorsának négy évtizedét, olyan
művésziemléketállítvaanehézéveknek,melybenatotálishatalomszorításábanélők
súlyoskörülményekközöttisteljesértékűemberekmaradtak.

Duba regényei sikeresen jelenítikmega kisebbségi sors drámáját az egyetemes
magyar nemzeti lét összefüggéseiben. Helyük van a magyar irodalmi értékrendben
novelláinak,esszéinekésszatirikusmunkáinakis.négyszerkapottmadách-díjatsegy-
szer nemzetiségi díjat.* Húszéves – 1968–1989 – főszerkesztői (irodalmi szemle,
madách kiadó) munkássága azon erők egyike volt, amelyek a kisebbségi irodalom
kibontakozásátés felnövekedéséthathatósanelősegítették.négyévtizedes irodalmi
munkásságánakeredménye–kéttucatnyikönyv–azegyetemesmagyarirodalomszá-
máraismegbecsültésmagasraértékelthozadékotjelent.

* 1994-benmegkaptaaszlovákiaiÍrószervezetekTársulásánakdíját,2001-benposonium-élet-
műdíjas, 2002-ben szabó Zoltán-díjjal tüntették ki, 2004-ben József attila-díjjal, 2008-ban
Talamonalfonz-díjjal.kossuth-díjatnemkapott.
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aszlovákiaimagyarirodalomgondolati-szemléletigyarapításáért,prózaművészeté-
ért,esszéiért,azegyetemesmagyarirodalomnagyértékűgazdagításáértkossuth-díjra
javaslomDubagyulát!

Tisztelettel:DobosLászló
pozsony,1994.nov.26.

Kéziratból. Gépelt szöveg
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mészárosandrásprofesszorhetvenéves

Csanda Gábor: Bélvatán születtél, s
most is ott laksz, szóval, nem állítható,
hogy érett felnőttkorodra túlságosan
messze kerültél volna gyermekkorod
helyszínétől. A hely szelleme fogott
meg, vagy a szülői ház, vagy a Po zsony -
hoz közeli, de mégsem fővárosi környe-
zet?

Talánúgymondanám,hogyvissza-
kerültem. és a visszakerülésben nem
volt semmi előre eltervezettség. első
alkalommalakkorszakadtamelaszü-
lőfalumtól, amikor1964-benpozsony-
bakerültemaDunautcaiközépiskolá-
ba.ekkoregyideigalbérletbenlaktam,
de utána ingáztam. ami nem volt
leányálom,mertkétlehetőségemvolt.
Vagy a hajnali öt órakor induló autó-
busszal utazom fel pozsonyba, vagy
pedig egy órával később elgyalogolok
két kilométert illésházára, hogy ott
szálljakfelagalántárólindulójáratra.
maradt az első megoldás. ez viszont
azzal járt, hogy hat órakor már po-
zsonyban voltam, az iskola épületét

viszontcsakhétkornyitották.kocsisbácsi,apedellus–akiegyébkéntazegyikosztály-
társnőmédesapjavolt–ebbenakkurátusvolt.azidőtazzalütöttemel,hogyazautó-
busz-állomásvárótermébenalvóembereketrajzolgattam.mostjuteszembe,hogycsak
egyilyenskiccemmaradtfenn.azingázásmegmaradtazérettségiutánis,mertkény-
szerbőlegyévigraktároskéntdolgoztam,ésnemvoltkedvemarra,hogymunkásszál-
lónhúzzamkiaszabad időmet.azegyetem idejealattaztánalbérletben laktam.az
egyetemelvégzéseutánkb.négyévvelaztánafeleségemmelésakislányommallakás-
hozjutottunkLigetfaluban.közbenmegszületettamásodiklányomis.nagyonhozzá-
nőttempozsonyhoz,ésazthittem,sohanemfogomelhagyni.Deaztán,sajátmeggon-
dolatlanságom miatt elváltam, és meg kellett oldanom a helyzetet. az édesapám
nagyonfiatalonmeghalt,ésaválásomidejénazédesanyámiseltávozott.mivelaszülői
házat énörököltem, kézenfekvő volt, hogy visszaköltözöma szülőfalumba. igenám,
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csakhogy az 1964-es eltávozásom és időleges otthonléteim, valamint a visszatérés
közötteltelt35év,ésezalattafalu ismegváltozott,ésazott lakók iskicserélődtek.
persze,ottvoltakavalamikoriiskolatársaimésazegygenerációvalidősebbemberek,
deafiatalabbakbeazonosításamárgondotokozott.pedigafalunélésazt is jelenti,
hogyismerünkmindenkit,ésőkviszontismernekbennünket.

a„helyszelleme”?nos,ezérdekeskérdés.amígéltazegyikmásod-unokatestvérem
anyaiágról,aHoronysanyi,könnyűvoltadolog,mertőmindenkireésmindenreemléke-
zettagyerekkorunkból.Velefelszoktukidézniazokatahelyszíneket,embereket,ezeknek
az embereknek a szokásait és azokat az eseményeket, amelyeket kissémitologizálva
Bélvatasajátosságánakneveztünkel.pedighátafalunaknincssemminevezetessége,
ésakülsőszemlélőunalmasnaktalálhatja.Decsakazért,mertazadottpillanatbanlátja
aközséget.amitológiáknakazegyikjellemzője,hogyösszevonjaazidősíkokat,ésrelatív
időtlenségetvetítelénk.énmagamafalumategyilyen„örökkévalópillanatban”látom,és
ezértittvagyokitthon.ehhez,persze,hozzájárulazis,hogynagyobbazintimitásaasaját
házbanvalólakásnak,éshogynyáronesténkéntkilehetfeküdniazudvarinyugszékbe,
éslehetbámulniacsillagokat.igaz,hogynincsenekolyanközel,mintamagas-Tátrában,
ahová évente többször is elutazom, de jobban láthatók, mint a városban. és főként,
nagyobbcsendvan.Lassanmegértemmilankunderamélymegvetésétagyorsasággal,
azállandóhangzavarralésamúltelvesztésévelszemben.

Cs.G.: De azért beépültél a bélvatai közösségbe? Ismernek az ott lakók, megszólítanak,
s magad is részt veszel helyi rendezvényeken?

eleinteelőfordult,hogyösszefutottamegy-egybélvataivalmáshelyszínen,ésnem
tudtam,kivelbeszélek,pedigőkanevemen–Bandi–szólítottak.ezekkínoshelyzetek
voltak.ehheztudnikell,hogygyatraanévmemóriám,éshabárafizimiskaalapjánmeg-
állapítommagamban,hogyismeremazilletőt,anevenemjutazeszembe.Vegyükmég
hozzáaztis,hogyvisszahúzódóanéltemmegavisszatéréselsőéveit.eztfeloldottaaz,
hogyamédiákbanvalómegnyilvánulásaimnyománazokisbeazonosítottákatársadal-
mistátuszomat,akikmástnemnagyontudtakrólam.ittcsakazfeszélyezettengem,
hogyaprofesszortláttákmegbennem,nempedigaBandit,akiéveketfocizottahelyi
csapatban, és fiatalkorában egyik-másik fiatal lány derekát is átölelte. az „áttörés”
akkorjött,amikorafaluírottdokumentumokbanrögzített775.évfordulójánakmegün-
neplésérekerültsor.Felkéréstkaptam,hogyénmondjamelazünnepibeszédet.eza
felkérésegyrésztmeglepett,másrészjólesett.abeszédbenmegemlítettemafalutör-
téneténekjellemzőeseményeit,ésbelevittemazta„mitológiát”is,amelyikahhozkötő-
dik,hogyBélvatanemesközségvolt.ezekanemesekperszehétszilvafásmegbocsko-
rosnemesekvoltak,demegrögzültbennükésalighanemgenetikailagtovábbadódott
valamifajtabüszkeség,rátartiság,nyakasság,csakazértiségésdzsentrinagyotmondás
is.Hiszenaszéleskörnyékenmindenkiismeriaztaszólást,hogyamitabélvataikocs-
mábanhallottál,annakcsakafeleazigaz.aminemaztjelenti,hogyazitteniektalán
szeretnénekhazudni,hanemazt,hogy túltengbennünka fabulációskészség.Deez
megkülönböztetbennünketaszomszédillésháziaktól,akikeredetilegazillésházygró-
fokzselléreivoltak,ésmégahitükbeniskövetniükkellettazurukat.Hátperszehogy
eztetszettahallgatóknak,akikközöttvoltakanegyvenesévekvégénkitelepítettekis,
akikévtizedekótanemvoltakitthon,ésakikbenmegerősödöttazidetartozásérzése.
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De sokan mások is gratuláltak utána, hogy „de jól mëgmondtad”. itthon éreztem
magam, mert a tudományos diskurzusban nem szokás ilyen kijelentéseket tenni.
Hazaértem.ésezcsakéskizárólagaztjelenti,hogybeszélemmégafalunyelvét.sőt,
mitöbb.azünneputánmegnyíltpizzériacégéréna„Wotha”névszerepel,mertatulaj-
donosnaknagyonmegtetszettafalulegrégibb,írottformábanfennmaradtneve.

Cs.G.: Tudtommal házad és udvara gyakorta színhelye értelmiségi-baráti találkozóknak.
Társasági embernek tartod magad?

amikoramagyartanszékrekerülteméskésőbbtanszékvezetőlettem,bevezettemazt
aszokást,hogya tanévvégénkötetlen találkozót tartunknálam,akertben.évközben
nincsidőarra,hogymegálljunk,ésolyan„istennektetsző”dolgokról isbeszélgessünk,
amelyeknélkülnemalakulkivalódiközösség.Délutánösszejöttünk,ésamélysötétség
vittecsakhazaakollégákat,kolleginákat.eredetilegazasztalokazakkormégmeglevő
diófáimalattálltak,éssötétedésseltüzetisgyújtottunk.Voltolyanalkalom,amikorfüles-
bagoly-fiókákültekfelettünkazágakon,ésonnanszemléltékazeseményt.Tőzsérárpád
elhoztaafurulyáját,ésgömöridalokattilinkózott,grendelLajosmegelmélázvaiszogatta
aborát.árpádvoltaz,akiegy írásábanezekneka találkozóknaka tőzsérimitológiáját
kialakította.ezterjedtelaztánazolvasókközött.kiderültszámomra,hogyazárpádmég
jobbantudfabulálni,mintgyerekkoromLajosbácsija,akiadisznóölésekfőszereplőjevolt,
nemcsakmintböllér,hanemmintavacsoramellettimesélőis.őtegyetemistakoromban,
amikornyelvjárástanbólmagnófelvételtkellettkészítenünk,leisültettemamikrofonelé,
ésakkorsemfogtavisszamagát.amikorkertrendezéstkellettvégrehajtanom,adiófák
áldozatulestekennekabeavatkozásnak,ésazárpádeztmáignemtudjamegbocsátani,
mertszerinteakertmisztikusvoltatűntel.

amásik ilyen„rendezvénysorozat”akalligramkiadóval függössze.mindannyian
tudjuk,akikakezdeteknélisottvoltakéshetirendszerességgeljártakbeakiadóba,
hogyazelsőévekbenazegyrendkívülinspirálóközegvolt,aholmagyar,cseh,szlovák,
lengyel értelmiségiekkel, írókkal lehetett találkozni. ahogyanakiadókezdett terjesz-
kedni, ez az intimitás ésabeszélgetések lehetősége gyérült. akkor szólítottammeg
szigeti Laciékat, hogymentsünkát valamitazokbólabeszélgetésekből, és legalább
éventeegyszerüljünk lekötetlenbeszélgetésre.ehhezajánlottamfelakertemet.ez
meg is valósult néhány alkalommal, és mindenki nosztalgiával emlegeti azokat az
„együttüléseket”.Valaholvanotthonegy fotóm,amelyikenazegészszerkesztőséga
diófánaktámasztottlétránfoglalhelyet.ahogyanemlékezemerreafotóra,tökéletesen
visszaadjaazt,hogyalétránelfoglalthelyadtahierarchiaegyáltalánnemfediaszer-
kesztőséghivatalosrangsorát.Demokráciavizuálisan.

későbbezekatalálkozókáttevődtekabonyba.azokatmárneménszerveztem.
éshogytársaságiembernektartom-emagam?nos,ittmegmutatkozikaz,hogya

sajátmagunkrólkialakítottképritkánazonosazzal,amelyiketatársaságképezrólunk.
éncsaknemhúszéveskoromig–amikorelkezdtemtáncolniazifjúszivekben–rend-
kívülszégyenlősésvisszahúzódófiúvoltam.Vagyisnemtársaságiember.későbbez
megváltozott.De„társaságiember”csakabbanatársaságbantudoklenni,amelyiknek
atagjaivalegyhúronpendülünk.Valójábanatanszékitalálkozókatésakalligram-talál-
kozókatisazértkezdeményeztem,mertazokbanatársaságokbanjóléreztemmagam.
Hűha!ennyireegoistalennék?
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Cs.G.: Szeretsz kertészkedni is, vagy ráhagysz mindent a természetre és az időjárásra?
Van-e erre gyakorlati és filozófiai válaszod?

Hofigézánakvoltegybeszólásaarról,amikorvalakifelszólítottaőt,hogymondjon
már valami viccet. mire ő úgy reagált, hogy ő a színpadon „viccel”, amúgy meg
„magányember”.nos,éniskettétudomválasztaniazt,amikorfilozófiával(pontosab-
ban: filozófiatörténettel, esetleg kultúrtörténettel) foglalkozom, és azt, amikor
„magányember”vagyok.akerthez„magányemberként”viszonyulok,ésnemfilozofálok
róla.Fiatalkorombanrühelltemakertbendolgozni.mertkötelességvolt.máraezmeg-
változott.nemmondom,hogyhedonistagyönyöröketélekmegakertimunkákalatt,de
mára már „felismert szükségszerűségnek” (a fene egye meg: mégis csak filozófia)
fogomfel.Tehát,haigazavanHegelnek,akkorezaszabadságbeteljesülése.ésmivel
megátalkodottprotestánsislennék,vagyisazidőtazegyiklegfontosabbemberiegzisz-
tenciálénaktartom,igyekszematermészetmegkövetelteidőpontbanelvégezniakerti
munkákat.Dehaeznemsikerül,nemmeaculpázommiatta.ugyanisDiderotfatalista
Jakabjánakmintájárafatalistaoptimistaisvagyok,ésúgyvélem,hogyadolgokígyis
megvalósulnak.éstalánnemisellenemre.

Cs.G.: Otthon, szüleid révén és mellettük váltál olvasóvá, vagy ez később jött? Honnan
ered az irodalom iránti érdeklődésed? És a filozófia iránti?

ZalabaiZsigávalbeszélgettünknéhaarról,hogymilyendologelsőgenerációsértel-
miségeineklenni.amikorazembernem„vonHausaus”viszimagávalaműveltséget,
hanemfokozatosankellfelszippantania,különbözőforrásokból.azigaz,hogyazanyai
nagyapám szeretett olvasni, sőt, fiatalkorában szerelmes verseket is írt. ami egy
parasztemberrenemjellemző.mondjuk,aszerelmesalkatamegmaradtöregkoráig,de
azmárakkornemversekformájábantestesültmeg.aszüleimelemiiskolátvégeztek.
azédesapám,felekezetimegfontolásból–mivelhogyhelybencsakkatolikusnépiskola
volt,aszüleipedigmegrögzöttreformátusokvoltak–szlovákiskolábajárt.aminéhány
évvelkésőbbazéletétmentettemeg.Leventekéntkivittéknémetországba,aholát-és
túlélte Drezda bombázását, majd pedig megszökött, és gyalog indult haza.
Többedmagávalmárcsaknemhazaért,amikorazoroszokelfogták,és lágerbevitték
volna,haavolttanítója–akiakkoréppenottvolt,partizánkéntazoroszokbizalmasa-
ként–kinemmentettevolna.elnézést,kicsiteltértemakérdéstől.Deazelmondottak
isarrautalnak,hogyotthonnemvoltmegazazállandókésztetés,hogyolvasni,műve-
lődnikell.anagyszülőkföldművelőkvoltak,azédesapámépítőiparimunkás,azédes-
anyámháztartásbeli,majdpedigfejőnőaszövetkezetben.Viszontővoltaz,akisoha
nemgátoltabban,hogyolvassak.énpedig–miért?nemtudom.–faltamakönyveket.
Hakarácsonyesteakezembevehettemazt,amelyiketkaptam,addignemtettem le,
amígvégignemolvastam.Verne,J.F.Cooper indiánregényei,amagyarklasszikusok
(mertazokvoltakanagyapámnális)ésminden,amijött,áldozatulesettamohóságom-
nak.kicsitelütöttemafalubeliosztálytársaimtól,mertengemnemérdekeltatechnika.
imádtamaz irodalom fiktív világaiban kalandozni. Valószínűleg innen eredeztethető,
hogyazún. köznapi világot unalmasnak tartottam, ésúgy gondoltam,hogy vanegy
másikuniverzum,amelyikbenmásnormákuralkodnak,ésamelyekneknemazazalap-
tulajdonságuk,hogyléteznek,hanemaz,hogyhaelfogadjukalétmódjukat,akkorérvé-
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nyesekkélesznek.akkormégcsaknemissejtettem,hogyezalátásmódfogjamegala-
pozniafilozófiafeléfordulásomat.

ebbőltalánkiderültazis,hogyacsaládikönyvtárnálunkúgyalakult,ahogyanénés
akétöcsémnövekedtünk,szükségvoltmesekönyvekre,ifjúságiirodalomra.noésaz
édesanyámbeiratkozottamkBk(magyarkönyvbarátokköre)ésaVBk(Versbarátok
köre)programba,ahonnanéventetucatnyikönyvkerültaházba.ezeketénbecsülettel
– de volt úgy is, hogy unatkozva – végigolvastam. most döbbentem rá, hogy talán
annakisvoltfunkciója,hogyaszüleimneknemvoltirodalmitájékozottsága,ezértnem
isirányítottakbennünketvalamilyenkonkrétszerzőkésművekfelé.azzal,hogyvégig-
olvastamazokatakönyveket is,amelyekmárakkor „gyanúsak”voltakaszámomra,
mertsemizgalmat,semújvilágotnemnyújtottak,talánkialakultbennemvalamilyen
kritikaiattitűdafelől,hogymiajó,ésmiarosszirodalom.ezaztánodafejlődött,hogy
aDunautcaiiskolábanaminapelhunytbarátommal,reichertgellérttelháromévigját-
szottukaztajátékot,hogy„kianagyobbköltő,petőfivagyady?”éskerestükazérveket
afelvállaltprókátoriszerephez,mivelhogyőpetőfit,énmegadytvédtem.persze,nem
voltunkannyirabuták,hogynetudtukvolnaennekavetélkedésnekazabszurdmivol-
tát.Deközbenmegtudtunkvalamitanépiesmegazurbánusirodalomról.Vagyisaztis
tudatosítottuk,hogyazirodalomnemcsakmagaamű,hanemazaszociálishálózat,
amikörülveszi,ésazaz irodalomtudományiértelmezésis,amelyikaztánkanonizálja
ezeketaműveket.

pozsonybanvoltakantikváriumok,aholahatvanasévekbenmégbagatelláronlehe-
tetthozzájutniértékeskiadványokhoz.ezekbenmindigszerettemturkálni,ésakönyv-
táramegynagyrészeazokbólapéldányokbóláll,amelyeketakkorvettem.ésvannak
köztük19.századikiadványok is.akönyvtáramtehátúgynövekedett,akára termé-
szet:organikusan.Bennecsakutólag,ahasználatgazdaságosságamiattraktamkis
rendet,hogyelválasszamegymástólaszépirodalmat,azirodalomtörténetetésiroda-
lomtudománytmegafilozófiát.

Cs.G.: Egy korábbi beszélgetésben említed, hogy édesanyád szorgalmazta, hogy a
pozsonyi gimnáziumba járj. Mit adott a híres Duna utcai iskola? Voltak-e emlékezete-
sen jó tanáraid, akik befolyásoltak, vagy akik miatt kis híján más pályát választottál?

az édesapám mindenáron valamilyen „szakmát” akart volna a kezembe adni.
számára–habárutólagnemellenezteaválasztásomat–a„szakma”valamilyenszak-
képzettkétkezimunkátjelentett.azédesanyám–nemhiábaazoroszlánjegyébenszü-
letett – csökönyösen és keményen kitartott amellett, hogy tovább kell tanulni.
(mellékesenjegyzemmeg,hogyeztakétöcsémnéliselérte.igaz,hogyaDunautcára
csakafiatalabböcsém,Tiborjárt,mertazidősebböcsém,árpádelköteleztemagáta
vegyészetmellett,ésilyeniránybanfolytattaatanulmányait.aztánőistettegyvarga-
betűt,ésaközgazdaságtannalfejeztebe).ezazelsőlépcsőbenaközépiskolátjelen-
tette. óriási váltás volt ez számomra. egyrészt felkerültem a kis faluból pozsonyba,
másrésztintegrálódnikellettegyolyanintézménybe,amelynekmáshagyományaivol-
tak,ésbekellettilleszkedniegyolyandiákcsoportbais,amelyikmárkilencéveegyütt
voltaDunautcán.ebbennagyszerencsémvolt,mertvelemjöttekmásokisazelemei
iskolából(pl.Holocsyistván,akésőbbsikereskarriertbefutószínész,akiéppenaDuna
utcaiForrásirodalmiszínpadonmutatkozottbeelőször),ésahazaiakisrendkívülbefo-
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gadókvoltakvelünk,„vidékiekkel”szemben.nagyonjókollektívavoltunk,akikugyan
megtudtukríkatniosztályfőnöknőnket,kovalrózsát,deakikmelletteálltunkcsaládi
tragédiájakor, és akikmáig tudunk egymásról, figyelünk egymásra. sajnos, gyorsan
fogyunk.

ekkorkezdtemkicsitkomolyabbanfoglalkozniaképzőművészettel.Bejelentkeztem
kosíktanárúrkülönórájára,ésazőhatásáramegbelsőkésztetésbőlisebbeazirány-
bafordultam.Deazértatanításésakésődélutániképzőművészetióraközöttmindig
kimentemavárosba.ÚtbaejtettemaLőrinc-kapuutcábanazorbist(ahatvanasévek-
bencsakottlehetettkülföldisajtóhozjutni),vettemegyés-t,elmentemamayercuk-
rászdába,éselolvastamalapot.Úgylátszik,hogymégsemvoltannyiraegyértelműa
frissen választott irány. mindenesetre kétszer felvételiztem a képzőművészeti
Főiskolára. Hadd ne mondjam, hogy sikertelenül. De legalább felismertem valamit.
Látvamagammellettsokkaltehetségesebbadeptusokat,rájöttem,hogynincsmegaz
azimaginációsképességem,amirévénművésszéválikazemberfia.nemvoltalegkel-
lemesebbérzés,dehátönmagunk ismeretenemmindigdob felbennünket.Viszont
kijelöliazokatahatárokat,amelyekenbelüllehettovábbkereskedni.

maradtazonbannyomaasikertelenségnek.azóta,haműterembetévedek,afesté-
kek szaga, a légkör nosztalgiát ébreszt bennem. a nosztalgia pedig ugyan felemelő
érzéslehet,demegvanazanegatívhatásais,hogyvisszahúzamúltba.ezértmanap-
ság inkábbcsakkiállításokra járok.Deelárulom,hogyvanotthon festőállványomés
néhányeszköz,amiknekasegítségévelvisszatérhetnékarégiálomhoz.alányaimsok-
szorcukkolnakezzel.ésanyugdíjaskoromathozzákfel,mintalehetőlegjobbalkalmat
arra,hogybemutassamazunokáknak,mirevagyokképes.nemvagyokteljesenbiztos
abban,hogyezőketérdekelnifogja,de…majdkiderül.

DevisszatérekmégegypillanatraaDunautcára.koragyerekkoromótafociztam,
ésaDunautcánösszejött egy jó csapat. akkormég volt az iskolamellett egy saját
pályánk is. olyan foci-géniusszal játszhattam egy csapatban, mint szikora gyuri, a
„fehérpelé”, akivel aztán, sokkal későbbazújságírócsapatban isösszejöttem.azok
voltaka„nagyidők”.afocitegyébkéntfolytattamazegyetemenis.azévfolyamunkból
összeálltcsapatképviselteakartötévenkeresztül.ittis,mintaDunautcán,kapusvol-
tam,ésateljesítményemalapjánvittvolnaazakkorneves,elsőligásinter,deközbejött
azifjúszivek,ésénatáncotválasztottam.ottmégiscsakvoltaklányokis.ésmilyenek!

Cs.G.: Végül mi volt a döntő oka, hogy a Comenius Egyetem bölcsészkarára jelentkezz,
filozófia–magyar szakra? (Amely párosítás akkor s utoljára nyílt az egyetemen, s egye-
dül végezted el az évfolyamból.)

előszörispontosítaniszeretnék:azótamárnyíltazaszak,éspéldáulazegyikottvég-
zetthallgatónk,Czuczenikőjelenlegamagyartanszékdoktorandusza.Deazigaz,hogy
hetenkezdtükaszakot1968-ban(többekközöttkulcsárFeriésVargaimreköltők,petro
sanyilegjobbbarátom,akiaztánrádiósszerkesztőlett,poznanedit,akiavédésenesett
ki a tanszékvezető korlátolt rosszindulatamiatt, de később kitűnő prédikátor lett), és
egyedülfejeztembe.Deebbőlnemkellmélyremenőkövetkeztetéseketlevonni.

miértjelentkeztemfilozófia–magyarszakra?kétszerfelvételiztemképzőművészet-
re,ésazátmenetiidőszakban,mintmáremlítettem,raktárosvoltam.ebbemegintcsak
azédesanyámnemnyugodottbele,ésaztmondta,hogymesenélkül folytatnikella
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tanulmányokat.megnéztemakínálatot,ésmivelakkorvalóbankiírtákeztaszakpáro-
sítást,úgyvéltem,hogyezjólehet.azirodalomérdekelt,afilozófiárólugyanaztsem
tudtam,eszik-evagyisszák,decsábosnaktűntazegész.Hogyhogynem,bekerültem
az egyetemre. De az elején borzasztó lusta diák voltam, no meg ott volt a szivek.
Zemantanárúr,akimégemlékezettrámaDunautcáról,beishívatottmagához,ésazt
ajánlotta,hogy ilyenhozzáállással inkább lépjekki.mondtamneki,dobjonki,deén
magamtólnemtávozom.aztán,mitadisten,aharmadikévfolyamtólmégisfelfedezett
bennemvalami tudástmeg gondolkodást, és közel kerültünkegymáshoz. Végezetül
oda „fajult” a dolog, hogy amikor filozófiából szakdolgozattémát kellett választani
(ugyanisafilozófiavoltafőszakom),őajánlottanekemazeperjesievangélikuskollé-
giumfilozófiatanárainakműveitfeldolgozásra.avégeazlett,hogyaszakdolgozatmeg-
védése után állásajánlatot kaptam a szlovák Tudományos akadémia Filozófiai
intézetétől.énezt–hogymiért,amainapignemtudom–visszautasítottam,ésinkább
tanítottamtízévigazegyetemen.azarravolt jó,hogynezárkózzambeegytémába,
hanemszélesebbösszefüggésekbennézzemafilozófiaiproblémákat.Demivelrebellis
alkatvoltammindig,összeütközésbekerültemahivatalosoktatásikövetelményekkel,
ésazemlítetttízévutánáteveztemaFilozófiaiintézetbe.ottugyancsaktízévethúztam
le,majdpedigátléptemamagyartanszékre.ittvagyok26éve.Deezmárcsakaugusz-
tusigérvényes,mertelértemavégsőnyugdíjkorhatárt.aFilozófiaiintézetbenmégvan
két évre érvényes szerződésem egy kutatás befejezésére, vagyis a munkát nem
hagyomabba,csakazoktatásbóllépekki.

Cs.G.: A Tátra-szeretetedre térjünk még vissza. Egyik éven összefutottunk Poprádon, s
akkor mesélted, hogy a Tátra a második otthonod, mert az asztmád miatt minden
évben ide kapsz beutalót. Gondolom, túrabakancs mindig van veled, és mélyeket léleg-
zel a hegyekben, de nyilván a Tátra és a Szepesség is szívügyed.

Hál’istenneknemasztmám,hanemtüdőszarkoidózisomvan.Lehet,hogyezironi-
kusanhangzik,deaszarkoidózisnaktöbb„előnye”isvanazasztmávalszemben.alai-
kusoknemtudják,miezabetegség,ezértegyüttérzőborzadállyalszoktakreagálnia
hallatán.másodsorban a szakemberek sem ismerikmindmáig az etiológiáját, ezért
tünetikezeléstalkalmaznak,ésrábízzákmagáraapáciensre,hogyanélimegakórt.
énpedigmindigszerettemaszabadságot,mégazilyenesetekbenis.mondhatnám,úri
betegségemvan.Hiszenakezdetekbenezmégazzal is járt,hogy ingyen tölthettem
éventelegalábböthetetamagas-Tátrában.miótaazonbanabiztosítóinkábbapácien-
senspórol,minthogyamegelőzésbefektetnebe,aszanatóriumotsajátzsebbőlállom.
Denézzükennekisazelőnyösoldalát:mivelénfinanszírozomazottlétemet,éndöntök
aprogramomról is. persze, aprocedúrákat leszámítva. Vagyis a túrafelszerelésema
legfontosabb,amireodafigyelek.kezdetektőlfogvaazegészottlétetannakalehetősé-
gekéntfogtamfel,hogyjárhatomahegyeket,völgyeket.nemismeremennéljobbmód-
játannak,hogyegyszerrerelaxálódjunk,gyógyuljunk,kondíciótszerezzünkésmegis-
merjükazt,amirőlaköznapokbanmegfeledkezünk:atermészetet.Húszévvelezelőtt
voltkétolyanévem,amikorkerékpártisbecsempésztemaszanatóriumba(amierősen
tiltvavolt),ésegyrésztbekerekeztemveleazegészszepességet,másrésztolyanvöl-
gyekbe is felmerészkedtem, ahol korábbanmár gyalog voltam, de így teljesenmás
élménytkaptam.eleintegyakrantúráztamegyedül,mertígynemkellettmásoktempó-
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jáhozigazodni,ésközvetlenülviszonyulhattamakörnyezethez.eközbenvoltakmiszti-
kusélményeimis,amelyeketmáigféltveőrzökmagamban.Vanerreegycsallóközikife-
jezés: „gyöngyörgetem magamban” őket. Valóban, gyöngyszemek azok. mostanára
ezekamagányoskóborlásokmegszűntek,illetverövidutakraszűkültekle.akilenc-tíz
órástúrákramárazunokaöcséimmelésalányaimmalmegazélettársammalindulok
el.őketissikerültrászoktatnomahosszúbarangolásokra.megjegyzem,hogyakiseb-
biklányommárnyolcéveskorábanmegmásztavelemamagas-Tátraegyiklegmerede-
kebbhágóját.ésnagypedagógiaisikerkéntkönyvelhetemel,hogyatanszékenissike-
rülttöbbdiákot„elbolondítanom”,akikkelitthonakis-kárpátokbancsinálunkkisebb-
nagyobbsétákat,ésakikkelamagas-Tátranéhányszéprészétismegismertethettem.

Cs.G.: Ritkán, de mindig nagy súllyal mondasz véleményt aktuális kulturális-közéleti
vagy társadalmi-politikai kérdésekben, és szavaidból az európaiság, a szabadelvűség
és a nyitottság iránti elkötelezettséged cseng vissza. Ezek pedig mostanság, hogy fino-
man fogalmazzak, eléggé nem népszerű fogalmak. Látsz lehetőséget a változásra,
vagy egy ideig még együtt kell élnünk a gátlástalan, kirekesztő, konzervatív és szemel-
lenzős politikával?

nos,abbannemvagyokbiztos,hogyolyannagysúlyalenneannak,amitmondok,
leírok.azigaz,hogynéhameglepőszituációkban,általamnemismertemberekemlítik
megezeketamegnyilatkozásokat,deezcsakazemberhiúságátcsiklandozza.node
reagáljakarra,amiakérdésbenvan.„európaiság”:abbanaszerencséshelyzetbenvol-
tamazegyetemitanulmányaimóta,hogyfilozófiávalésirodalommalfoglalkozhattam.
afilozófia–ahogyanaztdefiniálnilehet–tisztáneurópaitalálmány.igazugyan,hogy
mindigvoltegymisztikusvonalaisaracionálismellett,deazinkábbazirodalmiságra
építkezett,ésameghatározóa logikaikoherenciáraépítkező racionálisgondolkodás
volt. amiben, ugye, van rendszerszerűség is. ilyen szempontból például a buddhista
eszmevilágteljesenmás.nagyonjelentősésfontos,denemagörögfilozófiaihagyo-
mánybatartozik.azeurópai,ésazabbólkinövőmásirodalmakegyikközpontitémája
pedigatragédia,amelycsakisazidőbezárt(ésareinkarnációlehetőségétkizáró)indi-
viduumalapdilemmájátfejeziki:ittésmostkellválasztanomalehetőségeimközött,és
nincsgaranciaajóválasztásra.nagyonrövidrezárvatehátnálamazeurópaiságelső-
sorbanaracionalitást(annakmindenhátulütőjévelegyetemben)ésazindividuumki-
emeltszerepétjelenti.„szabadelvűség”:amitmanapságalegprimitívebbpolitikaiszó-
használatbana„ballibsi”kifejezésselilletnek.pedighát,haezekakreatúrák,akikilyen
szavakathasználnak,utánanéznénekaszabadelvűségszóeredeténekéseszmetörté-
neti,politikatörténetiváltozásainak,akkor rájönnének,hogy– finomanszólva–sza-
márságokatbeszélnek.aszabadelvűség(politikaifilozófiaielvként),amelynekaziker-
testvéreatolerancia,azújkorifilozófiatalálmánya.elégcsakbeleolvasniLockeműve-
ibe.eztaztána francia felvilágosodásgondoltavégig–néhaadabsurdum.Deszá-
momraezafelvilágosodás(„azészszázada”)hordozzamindazt,amiamodernember
mikéntje.ésafentebbemlítettkreatúráknakcsakjelzem,hogyvoltamagyartörténe-
lemnekisegykorszaka,amikorameghatározógondolkodókéspolitikusokanemzeti
liberalizmusra esküdtek. számomra pedig a szabadelvűséget olyan alkotók jelentik,
mintDiderot,a.France,vagyajelenkorbólm.kundera.ezekután,azthiszem,a„nyi-
tottságot”márnemkelljellemeznem.nagyonröviden,ésperszekisséleegyszerűsítő-
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enezamásságelismerését,elfogadásátés tiszteletét jelenti.mégrövidebben:eza
tolerancialényege.

Vagyis,hamegszoktamszólalniközügyekben,eztakkorteszem,amikorúgyvélem
ésgondolom,hogyezeketazértékeketvalakiksemmibeveszik,megalázzák,ésezek-
nekazértékeknekahordozóitpedigmegakarjáksemmisíteni.sajnos,azeluralkodó
általánosinfantilizmus,butaságéscsordaszellemezeketazértékeketnemismeri,sőt,
nemismertkéntgyűlöli.nemtudjamiért,deteszi.gondolom,mindenkielőttismertaz
azújszövetségipasszus,amikorJézusakeresztfán–amikorgúnyoljákésbántják–fel-
sóhajt:Bocsásdmegnekik,atyám!nemtudják,mitcselekszenek.énJézuspéldáját–
mostbocsánatotkérekmindenhívőtől–nemazérttiszteleméstartomnagynak,mert
megalapoztaakereszténységet/keresztyénséget,hanemazért,mertismerveéstudva
azemberinemesendőségétésköznapikicsinységbezártságát,megpróbáltafelemelni
azembertmagához.azokhozazértékekhez,amelyekneksokgyakorlatihasznanincs,
denélkülükmegszűnünkembereklenni.

Cs.G.: A Biblia azt mondja, gyümölcseiről ismerszik fel a jó meg a rossz. Zeman tanár
úr temetésén a szertartás kezdete előtt az aktuális politikai mizériát illetően azt mond-
tad, a szándék a fontos, a szándék szabja meg az erkölcsi minőséget. Van ellentmon-
dás e két felfogás között?

perszehogyvan.ésezazellentmondásfeloldhatatlan.ugyanismás-másszempont-
ból közelít ugyanahhoz a kérdéshez. és ugyanakkor mindkettőnekmegvan amaga
jelentéseésjelentősége.aBibliaakonzekvenciákathelyezielőtérbe.nemvéletlenül.
Hiszenazokatatanítványokatkellettmeggyőznivalamiről,akikkorábbancsakaköz-
vetlen, köznapi életbe voltak bezárva, és a hasznosságot tartották szemelőtt. ilyen
esetbenfontosakazokazelőírások,amelyekmegszabják,hogymitkellcsinálni,illetve
mitől kell tartózkodni a cselekvésben. amit én akkor állítottam, abból indul ki, hogy
értékesebb az a cselekvés, amelyik nem megszabott parancsolatokra épít, mert a
parancsolatokbanbenne van amegszegésük esetére beígért büntetés is. Tehát, ha
csakazértcselekszemajót,mertakkormegjutalmaznak,akkorcsakazeredményt,a
hasznosságot tartom szememelőtt. Ha viszont a szándékomat a hasznosságon túli
értékhezszabom,akkorazindividualitásomatemelemmagasabbpolcra:személyiség-
géválok.persze,azilyendeontológiáknakismegvanamagukhátulütője.mertazesz-
ményekfelmagasztalásaazegyéniélettelszembenkönnyenembertelenséghezvezet-
het. a német romantika egyik ritkábban emlegetett alakja, Hans Christian grabbe
szembesítetteegymássalművébenamodernitáskétirodalmiarchetípusát,DonJuant
ésFaustot.FaustfelrójaDonJuannak,hogymilyenemberaz,akinemtörazemberfe-
lettire,DonJuanpedigválaszol,hogyminekazemberfeletti,haközbenembermarad.
ez az alapdilemma:Ha nem törekszünk az emberfelettire – értsd: a transzcendens
értékekre –, akkor elveszítjük ember mivoltunkat. Ha csak az emberfelettit tartjuk
szemelőtt,elvészazember.

énott,abbanabeszélgetésbenalighanemarrautaltam,hogyamikorelveszünka
kiszámíthatatlan és néha antihumánus manipulációk sűrűjében, akkor kell a tiszta
szándékhoznyúlnunk.Diderot-nakéskantnakvanegyközösgondolata:azerkölcsös
cselekvésalapfeltétele,hogyamásikatnemtekintjükcselekvésünktárgyának.
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Cs.G.: Szerencsére több könyved is megvan nekünk, most egy ideig hiába kerestem
őket, mire rájöttem, hogy nem a szlovákiai magyar irodalom polcain sorakoznak,
hanem az irodalomtudományén. És most látom, az Arisztotelész esete Phyllisszel hátsó
borítóján győzelemre emelt kézzel állsz egy sziklacsúcson. Ugyanolyan része az érdek-
lődésednek a tánc és a túra, mint a filozófia és az irodalom? Vagy mint a szerelem és
a szerelemfilozófia? Tehát elválaszthatatlanok a sejtjeid szintjén?

nézd!mindig tartózkodtamazoktól az emberektől, akik sajátmagukat komolyan
veszik.mertnincshumorérzékük.mertazthiszik,hogyamitcsinálnak,annaknincs
párja.abbanapillanatban,amikorvalamibenelértemvalamit,mindigrelativizáltamis
azt.ennekalegkönnyebbenjárhatóútjaaz,hogynemcsakegydolgotcsinálsz.nem
vagyegyügyű,mert akkor könnyenegyügyűvé válhatsz. amitmárHofirólmondtam:
most filozófus vagyok, most irodalmár, most turista, most táncos, most szerelmes,
mostpedigaz,akia szerelemrőlelmélkedik.Hogyegyikkedvesegyetemistakoromi
olvasmányomcímétparafrazeáljam:ezmindénvagyok.azmagaacsodaésegykoz-
mikusvéletlen,hogymindennekellenére,teháthogysohanemjátszottammegafilo-
zófusszerepét,magyarfilozófiatörténészkéntmegkaptamalegnagyobbelérhetőelis-
merést.azt,hogyazmTaatagjaiközéemelt.

Cs.G.: Bevallom, legkedvesebb könyved a Kételkedők breviáriuma, ezt kétévente újra-
olvasom, mert érdekelnek a világirodalommal kapcsolatos meglátásaid, élvezem a
humorodat, és szeretek ilyen (jó értelemben vett) füveskönyveket olvasni. Elképzelhető,
hogy lesz folytatása ennek a könyvednek – akár olvasói, akár kiadói noszogatásra?

ritkánvagyegyáltalánnemszoktamnoszogatásraírni.a„Breviárium”teljesenösz-
tönösenésszabadonszületett,ésugyanígyíródikafolytatásais.ezazaszövegtípus,
amely végig fog kísérni addig, amíg lesznek gondolataim, amelyek talán túllépik az
egyéni fantáziálás határait, és meg tudnak szólítani másokat is. nem mellékesen,
ebbenakönyvbenkapcsolódikegymáshozafilozófiaésazirodalomabbanaformájá-
ban, ahogyan azt az utolsó egyetemi oktatói éveimben próbáltam alkalmazni. nem
vagyokbiztosabban,hogyaformalizmusnakésastrukturalizmusnakigazavanabban,
hogyaszövegspecifikumaihordozzákazirodalmiságot.Hahiányzikaszövegbőlafilo-
zofikum–amelyeténazemlítettkönyvembenpróbálokkibogozniazirodalmiművekből
–,akkorelvészaműnekazafunkciója,amelyrőlkunderaisbeszélaregényrőlírtköny-
vében,mégpedigaz,hogyaregényamodernitásemberénekametafizikája.ametafi-
zikátabbanajelentésébenértve,ahogyanaztHeideggerispróbáltaértelmezni.

Cs.G.: Az általad is kedvelt és gyakran idézett Borges mondja (mondatja Pierre Ménard-
ral): „Egy bölcseleti tan kezdetben a világmindenség valószínű leírása; múlnak az évek,
s már csak egy fejezet – ha ugyan nem csak egy bekezdés vagy egy név – a filozófia
történetében.” Egyetértesz ezzel a kitétellel, vagy vannak kivételes tanok is? (És akkor
ezek után átadom a szót és a kérdezés lehetőségét Mester Bélának.)

Hapontosíthatok:Borgesmondjaeztpierreménardkapcsán.ésezazállítástelje-
senpontosanbeleillikazokközéazesszékközé,amelyeketBorgesazidőrőlírt.aszö-
vegösszefüggéspedig,ahováezbeékelődik,azttárgyazza,hogyvégeredménybenmin-
denszellemierőfeszítésésgyakorlatfelesleges.azértfelesleges,mertazadottidőben,
amikoratankeletkezik,valamilyenaktuálisállapothozkötődik,ésezazaktualitástart-
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jafennazérthetőségétésfunkcióját.Csakhogyazaktualitásváltozik,előrehaladaz
időben,atanegyestételeipedigidőnkívülivéválnak.aztmegBorges,mintfilozófiailag
művelt főtudta,hogyaz időben levőésaz időnkívüliösszekapcsolásamagaatiszta
abszurditás.ismeretesTertullianusmondása:Credoquiaabsurdum.mindenhitbele-
ütközikebbeadilemmába.Visszatérveaborgesiállításhoz:hogyegybekezdésvagy
egynévmarad-efennegytanból,azattólisfügg,hogyaváltozóaktualitásnakszüksé-
gevan-evalamelyiktételrevagynévre,vagyis,hogyidőbelivéteszi-eazt.Defüggattól
is–ésebbenvanennekagondolatnakarejtettbája–,hogyakad-eazilletőtannak
olyan tétele, amelyik része a „mozgó halhatatlanságnak”, amelyről anatole France
mondottmegfontolandóés–nemmellékes!–szépgondolatokat.

Mester Béla: Az interjú első felét azzal zártad, hogy Csanda Gábor kérdésére föleleve-
nítetted a „mozgó halhatatlanság” fogalmát általában a szellemi életben. Hogy látod,
hogyan valósul ez meg saját filozófiatörténeti témáidban?

a„mozgóhalhatatlanság”nemazénterminusom,csupánidéztemanatoleFrance-
tól.azértjutotteszembe,mertaszlovákTudományosakadémiaFilozófiaiintézetében
elsőkutatásitémám,amelyenhosszúidőnkeresztüldolgoztam,aszociálisidőszerke-
zeténekéstörténeténekafilozófiaiszempontúvizsgálatavolt.(errőlbővebbenváltot-
tunkszóttízévvelezelőttibeszélgetésünkben,lásd:mesterBéla:ahatárvidékmarkáns
bája. mészáros andrás hatvanéves. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 12. évf.
2009/1.127–138.p.).ezazindíttatássoktekintetbenmeghatároztakésőbbiszemlé-
letemetis,ahogyanakülönbözőtémákkapcsánpéldáulatranszcendenciavagyatár-
sadalmiidőiségkérdéseittárgyalom.aleginkábbkifejtettmódonaszerelem-könyvem-
benjelenikmegezaprobléma.(mészárosandrás:A transzcendencia lehelete. A sze-
relem időisége.pozsony,kalligram,2001).ittazemberilétezésháromidősíkjánvizs-
gálomaszerelemfenomenológiáját;ezekközülazelsőatapasztalatijelen,ahogyana
köznapitudatszintjén,amindennapokbanjelenikmegaszerelem,amásodikakultu-
rálishagyomány ideje, aharmadikpedigaza fogalmi váz,amelynek révénazelőző
kettőjelentéstkapatranszcendenciában.könyvemelsőrészébenelőszöráttekintet-
tem a szerelemre vonatkozó kultúrtörténeti, elsősorban filozófiai és szépirodalmi
hagyományt;amásodikrészbentértemráatapasztalati,amindennapokbanmegnyil-
vánulószerelemleírására,elsősorbanannakidőiségétszemelőtttartva–nemutolsó-
sorbanaztaszomorkástapasztalatot,hogyahogyankezdete,úgyszintemindigvégeis
van.aharmadikrészbentárgyalomaszerelemolyantranszcendált,archetipikusalak-
jait,mintpénelopévagyDonJuan.ezekatranszcendáltalakokazonbanmagukisvál-
toznaktörténetileg.DonJuanalakja,ahogyanelőszörmegjelenik, tipikusmacsó,aki
számáraanőkcsupántárgyakkéntléteznek,majdaromantikakorábanezaviszony
átalakulazabszolútnő,azörökasszonyiirántivágyakozássá,hogyazutáng.B.shaw-
nálszinteletargikusalakkáváljon,akitvalójábannemérdekelnekanők,pontosabban
mindenmásérdeklianőkönkívül.mindezperszeösszefüggaszubjektum történeti
hanyatlásávalazegyikoldalon,másfelőlazzalafolyamattal,hogyanőtárgybólfokoza-
tosancselekvővé,esetenkéntaszerelmikapcsolatdominánsszereplőjévéválik.

M.B.: Köszönöm szépen, hogy megvilágítottad, hogyan értetted Anatole France gondo-
latát a mozgó halhatatlanságról. No, de hogyan nyilvánulhat ez meg a regionális filozó-
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fiatörténetnek azokban a témáiban, amelyeket évtizedekig kutattál, és amelyek jelen-
tős részében éppen neked köszönhetjük az egyes témák föltárását?

ezenigazábólmégnemgondolkodtam,hiszenafogalmatelsősorbanazirodalom-
történetrealkalmaztam,legföljebbazegyesirodalmialkotásokkalközvetlendialógus-
ban lévőfilozófiaiművekrekiterjesztve.De,hamárezt így fölveted,gondoljukvégig:
lehet, hogy az említett három szint kimutatható amagyar filozófiatörténetben is. az
iskolafilozófiatörténeteleheterrejóvizsgálatiterep,aholaztfigyelhetjükmeg,hogya
nagyeurópaieszmeáramlatokhogyanmodifikálódnakhelyben,főkéntalokálisintéz-
ményrendszer hatására. a legjobbpélda, ahogyanamagyarkant-vita (1792–1822)
soránakantianizmusnálunkelsősorbanerkölcsfilozófiáváésértékfilozófiáváválik.De
említhetnémakétnagyevangélikuslíceum,azeperjesiésapozsonyikülönbözőtörté-
netét,jellegétugyanazonafelekezetihagyományonbelül.azeperjesiiskolánakmono-
póliumavoltavárosbanésakörnyéken–leszámítvaakassaijezsuitaegyetemfennál-
lásánakrövididőszakát–,apozsonyinakviszontakirályiakadémiajelentettkonkuren-
ciát,Bécsisközelesett,azerőspozsonyinémetpolgárságpedigelevemástársadalmi
közegetjelentett.emellettpozsonybanaziskolailatinmellettháromnyelvűmultikultu-
ráliskörnyezettelkellszámolnunkmindavárosban,mindalíceumban:példáulateo-
lógushallgatókazelméletitárgyakatlatinulhallgatták,deprédikációtírniéstartanimár
németül, szlovákul ésmagyarul tanultak,mint ahogyan párhuzamosanműködtek a
német,szlovákésmagyarnyelvűönképzőkörökis.eztakörnyezetetisfigyelembekell
vennieafilozófiatörténésznek,amikorleírja,hogyeperjesenlényegébenhosszú,töret-
lenkantianizmusvanjelen,mígpozsonybanjóvalnyitottabbakazéppenaktuálisújabb
irányzatokra.ajelentősebbszemélyekmozgásaisgyakorlatilagegyirányúakétváros
között:gregussésserédieperjesrőlköltöztek,szintemenekültekpozsonyba,kimond-
va-kimondatlanulatágabbnakérzettszellemilehetőségekkedvéért.

ahagyományszerepeésazeurópaiirányzatokhelyiadaptációjamásmódonjelent-
kezikakatolikusfilozófiában.eztaprotestánskulturáliskörnyezetbőlérkezőfilozófia-
történészekgyakrannehezentudjákértelmezni,demindjártfeltűniknekikamásféle
hagyományozódási ésadaptációs szerkezet. eznyilvánulmegazegyik koraimagyar
filozófiatörténet–hajólemlékszem,almásiBaloghpál1835-ösmunkája–terminus-
használatában, amikor némileg degradálómódonazeklektikus irányzatok címszava
alásoroljabealegtöbbmagyarországikatolikusteljesítményt.

nemcsupánlokálisan,iskolánkéntésvárosonként,hanema19.századfölemelke-
dőnemzetikultúráibaniseltérőenjelentkezikanagyfilozófiaitrendekhelyiadaptáció-
jánakafolyamata.alegjellemzőbbpélda,hogyamagyaresetbenahelyidiskurzushoz
aföntebbmáremlítettmódonadaptáltkantianizmusjelentiazalapot,bizonyosmódo-
sulásokkal szintemáig, az ugyanebben az időben kialakulni kezdő szlovák filozófiai
gondolkodásbanegészenmás,ahegelianizmusfelétartófolyamatindulel.

M.B.: Ezzel át is ugrottunk egy későbbre tervezett kérdésre. Többször kifejtetted már,
hogy a nemzeti és regionális iskolafilozófia-történet kutatásából kibontakozó trendek
máig meghatározó elemek régiónk működésének a megértésében. Egyszer még azzal
is eljátszottál, hogy pusztán az egyház- és iskolatörténeti adatok alapján megjósoltad
a szlovák választási eredményeket – és nem tévedtél többet, mint a közvélemény-kuta-
tók. Most hogyan látod, hol vannak ennek a módszertannak a határai, és vajon ezek
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az összefüggések mennyire tudatosak akár csak az értelmiségi közvéleményben.
Ugyanezt az összefüggést a közelmúltban úgy fogalmaztam meg provokatívan, hogy a
modern kelet-közép-európai nemzet filozófiai termék, legföljebb ez a történeti és teore-
tikus összefüggés nem tudatos a képviselőiben. (Szimbolikus véletlen, hogy tíz évvel
ezelőtti beszélgetésünket éppen Modorban, a Štúr-szobornál fejeztük be. Igaz, hogy
nem a szlovák gondolkodóról való megemlékezés szándéka, hanem a szobor mögötti
cukrászda vezetett bennünket oda. Egyébként többször emlegetted, hogy Heller Ágnest
is először ide kellett elkalauzolnod első szlovákiai látogatásai során. Ő azt a helyet
kívánta meglátogatni, ahol a nagyanyja tanított hosszú időn keresztül. Így érnek össze
véletlenszerűen a nemzeti, a családi, a filozófiai és a kulináris emlékezet szálai.)

erről Lanstyák istván tanszéki nyelvészkollégámkoncepciója jut eszembe, amely
szerintmármindenkormagábaanyelvbevannakkódolvaazokazideologikuselemek,
nyelvi ideológiák, amelyek meghatározzák identitásunkat. ilyen messzire én nem
merészkednék,énakelet-közép-európaimodernnemzeti identitásokkialakulásának
folyamatát saját filozófiatörténészi szempontomból igyekeztem leírni. egyik régebbi
kötetemben (mészáros andrás: A marginalitás szelíd bája. Arcképek a reformkori
magyar filozófiából. pozsony,kalligram,1994)tértemkierrebővebbenelőször,össze-
függésbenazzal,ahogyananemzetinyelvűfilozófiakialakulpárhuzamosanamagya-
roknálésaszlovákoknál,csakhogyazelőbbiesetbenerősintézményiháttérrel,míga
másodikbanennekhíján,ennekazeltérőháttérnekmindenkövetkezményével.mosta
filozófiai hagyományokésanemzeti identitásokközötti kapcsolatot úgy látom,hogy
rendreelindulegy-egygondolatsor,amelynemfutjakimagát,nincsvége,mertlezárja,
máskontextusbahelyezi a forradalom (1848-ban). ennekkövetkeztébenaz említett
petrifikálódottfilozófiaigondolatmenetekőrződnekmeganemzeti identitásokbanaz
eredetifunkciótóléskontextustóleloldódva.azakérdés,hogymitkezdünkezekkela
megkövesedett,szintekényszeresenismételtgondolatmenetekkel;egyszerűenelfelejt-
jük eszmetörténetimúltunkat és új lapot kezdünk, vagy visszatérünk arra a pontra,
ahola(szlovákésmagyar)gondolatmenetekmegszakadtak,ésmegpróbáljuktisztázni
ezeket.

alegutóbbipolitikaieseményekaztmutatják,hogyaszlovákoldalonafelejtésés
az újrakezdés stratégiája vált most dominánssá. ugyanakkor hosszabb távon nem
kerülhetjükkiavisszatéréstatisztázatlanproblémákhoz.avalóságosvisszatéréster-
mészetesenlehetetlen,hacsaknemgondolkodunkidőutazásban,viszontamegköve-
sedett,maisforgalombanlévőgondolatikiindulópontokattisztáznikell.Csakúgyvéde-
kezhetünkahagyományokkalvalópolitikaivisszaélésekellen,haelvégezzükezeknek
ahagyományoknaka feltárását. Így válhat világossápéldául, hogyštúr eszmevilága
éppúgy nem azonos a szlovák nemzeti pártéval, mint ahogyan széchenyié sem a
Fideszével,hogycsakalegkézenfekvőbbtoposzokatemlítsem.

M.B.: Érdekes, hogy éppen amarginalitásszelídbája című kötetedre hivatkoztál vissza,
amely tíz évvel ezelőtti beszélgetésünk címét is ihlette. No, de a válaszból kimaradt,
hogy szerinted a filozófiatörténeti, eszmetörténeti hagyomány és a mai nemzeti, politi-
kai identitások kapcsolata szerinted mennyire tudatos a mai közvéleményben.

Haa politika felszínét nézzük, ami amár említett választási jóslást illeti, nyilván
elmosódtakahatásmechanizmusok,nemlehetpontosanbeazonosítani,hogymelyik
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választásimagatartáséppenmelyikhagyománybólered,deazértlátszanakjellegzetes
regionális különbségek. az ideológiák és vallási hagyományok összemosódására a
leginkábbextrémpéldaaturuloskopjafátfelszentelőkatolikuspapegyremegszokot-
tabb alakja, („természetesen” a református lelkészek is rendszeresen megáldanak
hasonló objektumokat). a politikaimagatartás regionális különbségeit legszembetű-
nőbbmódonaFelső-nyitra-vidéken,példáulTapolcsánybantapasztaltamválasztások
hosszúsoránkeresztül;mindakommunisták,mindaszlováknacionalistákegyik fő
bázisaezavidék.ennekakét,elsőpillantásraegymástkizárópolitikaiopciónakaregi-
onálistalálkozásaelgondolkodtató,továbbivizsgálatraérdemesjelenség.

M.B.: És a szűkebb filozófiatörténeti szakmában mennyire tudatosak ezek az összefüg-
gések, hogyan gondolnak saját szakterületük kontextusára?

egészszlovákiábantalánötenvagyunkahelyihagyományokkutatására,deezek
közültaláncsakkettenképviseljükTiborpichlerrel,azakadémiaFilozófiaiintézetének
nyugalmazott igazgatójával a kelet-közép-európai összehasonlító szemléletet. ennek
természetesenegyszerűnyelviokaiisvannak,hiszenaszlovákonésanémetenkívül
magyaruliselkelltudniolvasniaforrásokatahhoz,hogyalapjalegyenazösszehason-
lításnak.pedigeredetilegapozsonyiFilozófiaiintézetetéppenahelyifilozófiaihagyo-
mánykutatásáraalapították.születtekisérdemlegeseredmények,bárakollégákmár
akezdetkezdeténbeleütköztekazokbaaproblémákba,amitakötelezőmarxistakeret
jelentettmódszertaniszempontból,münzötésVárossováttöbbszörmegistámadták
emiattahivatalosságoldaláról.nemzedékünkbőlmegemlítendőmégVladimirBakoš
munkássága, akivel szinte semmilyen szakmai kérdésben nem értettem egyet –
néhányévvelezelőtthunytel–,dekétségtelenülvoltegykövetkezetesenvégiggondolt
sajátkoncepciójaaszlovákfilozófianarratívájáról.

Hosszúelőkészítőmunkákésamáremlítettmódszertaniésideológiaiproblémák-
kalvalóküzdelemutánkerültsoranyolcvanasévekfellángolására,ígyjelentmegaz
évtizedvégéreaszlovákfilozófiatörténeténekelsőkötete(JánBodnár[ed.]:Dejiny filo-
zofického myslenia na Slovensku. i.Bratislava,VeDa,1987).ezazelsőszintéziskísérlet
nemoldottamegamódszertaniproblémákat,bárszerzőiezekettudatosítottákmun-
kásságuksorán.maiszemmela legfeltűnőbb,szintemárkomikushatásúazameg-
jegyzés,amelybenaszerkesztőkkifejezikaztadilemmájukat,hogyvajontárgyalható-e
aszlovákfilozófiatörténetkereteinbelülazaJánHorárik,aki„külföldön”(pesten)fej-
tettekiatevékenységét.ezekmellettamegörököltésmegoldatlanulmaradtmódszer-
taniproblémákmellettakötetkétségteleneredménye,hogyösszegyűjtöttealehetsé-
gesfilozófiatörténetianyagzömétéselvégezteafilológiaimunkaalapjait.akilencve-
nesévekbenmégkijöttamásodikkötet (Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí.
Bratislava, 1998), amely a huszadik századi fejleményeket taglalta. a metodológiai
problémákatezakötetsemoldottameg,inkábbmegkerülteazzal,hogyazegységes
narratíva igényétfeladvaazegyesrészterületekrőlszólóönállótanulmányokatfűztek
kötettéaszerkesztők.

azótaviszontezafilozófiatörténetiérdeklődéssajnosszinteelhalt.korábban,egy
kutatásipályázatelőzetesegyeztetéseisoránmárszóbakerültközöttünk,hogypilla-
natnyilagnemtudokegyetlenolyandoktorandusztvagy fiatalkutatóistátusban lévő
kollégátsemajánlaniegyreménybeliegyüttműködésre,akinekahazaifilozófiatörténet
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kutatásalenneaszakterülete;sőt,akiilyentémákkalkezdteakutatóipályáját,azisfel-
hagyott vele. Úgy tűnik, jelenleg nincsszlovákiában érdemi utánpótlás; abban lehet
mégbízni,hogyapozsonyi filozófiatanszékhazaihagyománnyalfoglalkozóoktatója,
erikaLalíkováidővelkineveliatémakutatóinakújabbnemzedékét.(őegyébkéntnem
olvas magyarul, noha fontosnak tartja a szlovák–magyar összehasonlítást. ezt úgy
oldjameg,hogyrendszeresenhivatkozzaamagyarajkúfilozófiatörténészekszlovákul
megjelentmunkáit,perszeállításaikatkritikailagmegítélnimárnemtudja,ezértkény-
telenmindentkészpénznekvéve támaszkodni rájuk.aszakterületkutatóibázisának
föntebbemlítettbeszűkülésekövetkeztébenakorábbiakban leírthalmaznakhovato-
vábbkizárólagénvagyokazegyetleneleme.)

M.B.: Amikor a te bemutatásodra kerül sor, nem kerülhető meg a filozófia és az iroda-
lom kapcsolatának a kérdése. Az interjú első felében említetted, hogy a hosszú időn
keresztül egyetlen filozófia–magyar szakos évfolyamból egyedül te végezted el a filozó-
fia szakot is; később pedig, az időiség és a szerelemfilozófiai könyv kapcsán többször
is összekapcsolódott a beszélgetésben filozófiatörténészi és irodalomtudósi tevékeny-
séged. Hogyan látod tehát a filozófia és az irodalomtudomány kapcsolatát kutatói és
egyetemi oktatói tapasztalataid alapján?

az irodalomtudomány általában ráhagyatkozik egy-két, mindenkor szelektíven,
néhapedigeléggéesetlegesmódonkiválasztottfilozófiaihagyományra,többnyirekülö-
nösebbkritikanélkül,másfilozófiaiirányzatokraérzéketlenül,legalábbisközömbösen
viszonyulva.számomraezaviszonyéppenfordítvajelentmeg.ahogyanmárkorábban
szóesettróla, főlegpályámkezdeténoktattamazegyetemenfilozófiát,majdhosszú
filozófiatörténészikutatómunkautántanítottamújrafőállásbanazegyetemen,demár
irodalomtudományitárgyakat.ebbenazidőbenmárazegészbölcsészkaronmegszűn-
tekakötelező filozófiaikurzusok, ígyazmerült fölpedagógiaiproblémaként,hogya
tanult/tanítottirodalomtudományielméletekfilozófiaihátterétmegvilágítsamahallga-
tókésnemutolsósorbansajátmagamszámára;ésígyazelméletitartalmakatvissza-
kapcsoljamazirodalombólfilozófiaiforrásvidékükhöz.

M.B.: Térjünk vissza a nemzeti filozófiák összehasonlító történeti vizsgálatának a kér-
désére, amelyből egy kelet-közép-európai regionális filozófiatörténet felé tájékozódtál
az utóbbi időben úgy, hogy ismét csak irodalomtudományi elméleti kifejezést, a poszt-
kolonializmust használod keretként. Hogyan látod most: kijön/kijöhet ebből hosszabb
távon egy ezen az alapon álló önálló narratíva? És ha igen, hogyan? (Az erre irányuló
kutatásaid kezdetét jelentő könyvet megírtad magyar és szlovák változatban is. Lásd:
Mészáros András: széttartópárhuzamok.esettanulmányokamagyarfilozófiatörténe-
téről. Pozsony, Kalligram, 2014; Ondrej Mészáros: súčasnosťnesúčasného.prieniky
slovenskejamaďarskejfilozofiev19.storočí. Bratislava, VEDA, 2018.)

amitamagyarnyelvűkönyvembenírtam,azonazótanémilegmódosítottam,most
azttartommérvadónak,amitazmTakülsőtagjakénttartottakadémiaiszékfoglalóm-
ban elmondtam. az eredeti koncepcióból azonban legalább egy elemet, a g. Ch.
spivaktólszármazófogalom,aszubaltern kategóriájátfenntartom.a„szubaltern”aza
közvetítő, aki a kapcsolatot jelenti a kolonializáló és a kolonializált kultúra és intéz-
ményrendszerközött,ésadaptálja,modifikáljaacentrumbólhozotteszmerendszere-
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ketaperiférián,fél-periférián.ezaszerepmodelljólalkalmazhatóaziskolafilozófiatör-
ténetében,azonbelül isfőkéntaprotestánsperegrinusoktovábbiműködésére.aző
művükpéldáulamagyarkant-vitasoránazahangsúlyeltolódáskantfilozófiájánbelül,
ami immárkétévszázadra jellemzőjévéváltamagyarországikant-olvasatokra.(erről
korábbanmárbővebbenváltottunkszót.)ittazazigazánizgalmashelyzetafilozófia-
történészszámára,amikorkétfélekolonializálóhatásütközikahazaiterepen:akant-
vitafővonulata,rozgonyiJózsefésmártonistvánellentéte jólelbeszélhetőebbena
keretben; rozgonyi az utrechtben és oxfordban tanult common sense-filozófiát,
mártona göttingeni kantianizmust kívánjameghonosítani.kimutathatóanúgy érvel-
nek,hogytisztábanvannakmindegymáseltérőeurópaihátterével,mindazzalahazai
szellemi és intézményes háttérrel, amelybenmegszólalnak. Végeredményként olyan
diskurzusjönlétre,amelyjelentőseneltéranyugat-európaimintáktól.

M.B.: Jól illeszkedik ehhez a leíráshoz a vita utolsó szakasza, amikor Rozgonyi kapcso-
latot keres a göttingeni anti-kantiánus Enst Schulzéval. Schulze szkeptikus és önmaga
commonsense-alapú Kant-ellenessége között valójában nem sok kapcsolat van, de az
adott diskurzusban nagyobb súllyal esett latba, hogy Rozgonyi felmutathassa: Márton
hivatkozási alapja, a göttingeni egyetem időközben elveszett a kantianizmus számára.

igen,ezvalószínűlegjó,továbbgondolandópéldafilozófiatörténetünkből.ezisalá-
húzzaannakamódszertanielvnekajelentőségét,hogymindigmegkellvizsgálniasze-
mélyeket,azéletrajzokatésezzelegyüttmegnyilatkozásaikintézményeséskulturális
kontextusátazeszméklecsupaszítotthatástörténetemellett.utóbbiavitaösszefüggé-
seinekrekonstrukciójanélkülkönnyenjelentésnélküliadattömeggéválhat.

aszóbanforgóértelmezésikeretazonbanafilozófiamellettalkalmasatársadalmi
ésapolitikai életmás jelenségeinekazértelmezésére is. Ígypéldául amagyar kor-
mányzatésahatárontúlimagyarokintézményrendszerénekkapcsolataisjólleírható
azutóbbiidőbenakolonializációfogalmával.aktuálispélda,hogyazideigombaszögi
táborbanazértnem lehetettmegtartaniapátriarádiókerekasztal-beszélgetésétaz
mTahelyzetérőlazakadémiaiDolgozókFóruma részvételével,mertamagyarországi
hivatalosságokjelenvoltakatáborban.Hiszenőkpénzelikatábort,éscserébenyilván
megvannakapolitikaielvárásaik.kétnappalkésőbbmáregymásfajtaszervezésben
és a közvetlen ellenőrzés nélkül csaknem ugyanabban a személyi felállásban ez a
beszélgetésmegvalósult.sapientisat!

M.B.: Belemerültünk az – egyébként fontos és aktuális – bel- és külmagyar kérdések-
be, és megfeledkeztünk az eredeti kérdésről: hogyan alkotható meg posztkolonialista
alapon a kelet-közép-európai filozófiatörténet narratívája.

Jelenlegvalóbanszintecsakegymásmelléhelyezettnemzetinarratívákvannak,némi
bilaterálisösszehasonlításokkal,amireazutóbbiévekbenmagamistörekedtem.ezekből
akezdeményekbőlidővel,együttműködésseléskellőkutatóiérdeklődésselkibontakoz-
hategyösszefüggő,elbeszélhető,demindenképpenigenszínesnarratíva.ennekeleme
lehetpéldáula cseh–osztrákszimbiózis leírása,amelybőla többi régióbeli nemzethez
képestmeglepőenkésőnválikkiazönállócsehfilozófia;aprotestánsalaponműködő
cseh–szlovákközeledéstörténetemintkétnyelvilegközelálló,defilozófiaihagyományait
tekintvealapjábaneltérőkultúraközöttiviszonyértelmezése.aszlovák–magyarkapcso-
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latokrólésviszonyrólmárrészletesebbenbeszéltünk.Demégnemszóltunkalengyelek-
ről,baltiakrólésahorvátokról,vagyanémetnyelvű filozófiáról lényegébencsakakét
világháborúközött leváló szlovénokról. az isbizonytalan,hogyakeleti ortodoxhátterű
nemzetikultúrák,aBalkánéskelet-európamodernkoribölcselettörténetétmennyirekell
ebbenakeretbentárgyalni,illetvemennyireképeznekkülöntörténetet.megbeszélnivaló
problémaésfölépítendőelbeszéléstehátelégvan,deegyelőreúgylátom,hogyezekmind
elhelyezhetők a posztkolonialista elmélet valamely továbbfejlesztett változatában.
Természetesen,ittavalamikorimonarchia-belihelyzetrőlbeszélünk.

M.B.: Tíz évvel ezelőtti beszélgetésünket azzal fejeztük be, hogy a szlovák nyelven, szlo-
vák közönség számára írott magyar filozófiatörténeti monográfiádról kérdeztelek, ame-
lyet akkor kezdtél írni (Ondrej Mészáros: Dejinymaďarskejfilozofie. Bratislava, VEDA,
2013). Azóta a monográfiát megírtad, és megjelenése óta eltelt már annyi év, hogy
megítélhető legyen a hatástörténete.

megjelent róla néhány recenzió, a legjelentősebbekBrünnben és aFilozofiában,
bekerültazoktatásbais,legalábbisapozsonyiegyetemen.Fontosabbakazonbanszá-
momraaszemélyesreflexiók,ezekközülkiemelendőazegyikkiadói lektor,azazóta
márelhunytZigoprofesszorvéleménye,akimagáévátetteaztakoncepciót,hogyaz
önállószlovákfilozófiatörténeteahuszadikszázaddalkezdődik.akönyvveltudatosíta-
niakartamaszlovákközegben,hogyamagyarésaszlovákfilozófiahosszúkorszako-
kon keresztül nem létezik külön entitásként. egyébként is hosszú ideje a szlovák–
magyarkulturálisközvetítésendolgozom,különbözőterületeken.akötetnekmódszer-
tanihatásavolt,deaz igazikritikai recepcióhiányzik.Bekell látnunk,hogyenneka
kutatásiterületnekabefogadóiközegeszegényes;gyakranütközömabbaaproblémá-
ba,hogyamit írok,aztaszlovákszakmaiközegelfogadja,denemigenvan,akikellő
hozzáértésselmegtudjaítélni,vagyakivelkellőkölcsönöshozzáértésalapjánérdemi
szakmaivitáttudnékfolytatni.aszemélyesreflexiókbólmégegyérdekesdologderült
ki:aszlovákkollégákat(magátZigoprofesszortis)meglepte,néhaegyenesensokkolta
azegyetemesfilozófianéhányismertalakjának(példáulpolányinakvagyLakatosnak)
amagyarszármazása,amiazénkönyvembőlderültkiaszámukra.

M.B.: A szlovák–magyar filozófiai kapcsolatok történetéről meg kell említeni, hogy tíz
évvel ezelőtti beszélgetésünk másik záró gondolata a Filozofia akkor készülő magyar
tematikus száma. Tíz év után most vált aktuálissá a következő magyar szám, amelyet
a korábbihoz hasonlóan szintén te kezdeményeztél. Az idők jele, hogy a jövő év elejére
tervezett bemutatkozás zömében angolul történik majd meg (te írsz majd hozzá szlo-
vák nyelvű bevezetőt). Szinte nem is tartjuk már furcsának, hogy szlovák–magyar
viszonylatban (is) az angol a közvetítőnyelv. Mik a tapasztalatok az angol publikációs
nyelv bevezetésével a Filozofiánál? (A magyarFilozófiaiszemlénél a Filozofiával közel
egy időben jelent meg a világnyelveken való publikálás lehetősége, de mi más koncep-
ciót követünk; tisztán magyar és tisztán idegen nyelvű lapszámokat adunk ki.)

Határozottanbővültésnemzetközivéváltazolvasóiésszerzőikör,bárezzelegyütt,
ahogyantulajdonképpenszámítaniislehetettrá,időrőlidőrejelentkeznekapublikáci-
ósnehézségekkelküzdő,kevésbéfelkészültéstehetségesszerzőkisakézirataikkal,
ígyaszerkesztőségésafelkértbírálókdolgaismegszaporodottésbonyolultabbávált.
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M.B.: Három évvel ezelőtt lettél az MTA külső tagja. Abban az időben, amikor még nem
látszottak a mai Akadémia körüli zajgások előjelei, viszont már határozottan megfogal-
mazódott az az igény, hogy a külső tagok ne csupán egyfajta kitüntetésnek tekintsék
tagságukat, hanem valamilyen formában érdemben is részt vegyenek az MTA munká-
jában. Mik az ezzel kapcsolatos tapasztalataid abban az időben, amikor nehéz idők jár-
nak az Akadémia környékén.

márajelölésifolyamatbanislehetettérezni,hogyakülsőtagságaktívabbszerepet
jelentmajd,mintkorábban.azegyikelsőkülsőtagvoltamaii.osztályon(filozófiaés
történettudomány)belül,akiszékfoglalóelőadásttartott.ezfontossáváltazutánsaját
személyestörténetemszempontjából is;előszöródzkodtamtőle,mamárúgygondo-
lom, hogy bővenmegérte az izgalmat. szakmai visszajelzést is kaptam, és őszintén
átéreztem,komolyanvettemazakadémiapresztízsétésaztazelismerést,amitkülső
taggáválasztásomjelent.azakadémiánakaközvéleményelőttitekintélyétmindjárta
székfoglaló előadásom napján személyesen is megtapasztaltam. még aznap este
elmentünk ugyanis vacsorázni az öcsémmel, árpáddal a pesti belvárosba, ahol az
öcsémeldicsekedettapincérnek,hogyéppenabátyjaakadémiaiszékfoglalójátünne-
peljük.apincér,egyébkéntpestenszerencsétpróbálóborsodicigányfiú,visszakérde-
zett:„mTavagymma?”aválaszra–tudniillik,hogymTa–ígyreagált:–no,akkor gra-
tulálok!

azótabekapcsolódtamazakadémiaéletébeabbanazidőszakban,amelyhamaro-
san az mTa története legnehezebb korszakának bizonyult. a legutóbbi osztályülés,
aminrésztvettem,nagyonkomolyhangvételűvolt.ittmárolyanfelszólalásokhangzot-
takel,amelyekvélelmezték,hogyakormánynemállmegakutatóintézetihálózatlero-
hanásánál, hanemelőbb-utóbb ráteszi a kezét az akadémiáramint köztestületre is.
(mellékesenjegyzemmeg,hogyazosztályállásfoglalásaközbenmármegjelentazmTa
honlapján.) az akadémiai külső tagságomból is ered, hogy közben én lettem a
szlovákiaimagyarakadémiaiTanács(sZmaT)soroselnöke.mindkülsőtagként,mind
sZmaT-elnökkéntúgygondolom,hogykötelességemmegnyilvánulniebbenahelyzet-
ben,amelyetakormányrészérőlnyugodtanminősíthetünkkulturálisnemzetárulásnak.
Lehetpatetikusnak,romantikus19.századigondolatnaktartani,deténylegúgygondo-
lom,hogyannak,akiazmTarendes,levelezővagykülsőtagja,kötelességekiállniaz
mTamellett,nohajóltudom,hogyvannakamagyarországiésakülsőtagokközöttis
olyanok, akik ezt nem így gondolják, illetve anyagi és egyébmegfontolásokból nem
merikvállalniakiállást.

Véletlennektűnik,deutólagkülönöselőérzetnekbizonyult,hogysZmaT-elnökként
szorgalmaztam: először a tudományetika kérdéseiről tartsunk konferenciát (ez már
tavaly megvalósult), majd az áltudományok legyenek a következő téma (erre idén
novemberben,nyitránkerülmajdsor).utólagbebizonyosodott,hogyezekatémákmég
aktuálisabbak és fontosabbak,mint ahogyan akkor gondoltuk, amikor elterveztük a
programot.

M.B.: Hetvenedik születésnapon, amikor a jövőt firtatják, legföljebb a kertészkedésről
és az unokákról esik szó. Téged ismerve azonban lehetetlennek tartom, hogy ne lenné-
nek akár hosszabb távú szakmai terveid, holott tudom, hogy az e tekintetben a magyar-
országiakhoz hasonló törvények szerint most kerül a sor végleges nyugdíjazásodra.
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körülbelül négy folyóméternyi jegyzetemés levelezésem van otthonmappákban,
többé-kevésbérendezve.ennekafeldolgozásabeletelikegy-kétévbe.mostúgylátom,
hogyebbenazanyagbanbennevanegykönyvlehetősége,legyenamunkacímekérdés
formájában megfogalmazva: Hogyan alakultak a nézeteim? Csábítónak tűnik Füst
milánhíresművecíménekkérdésbenmegfogalmazottparafrázisais:Ez mind én vol-
tam? ezután,részbenezzelpárhuzamosanszeretnémaszékfoglalómbanvázlatosan
kifejezettelgondolástbővebbenkifejteni.eztrészbenmáreliskezdtemmegfogalmazni
aSzéttartó párhuzamok szlovákverziójában.

a legfontosabb dédelgetett tervem azonban, amelynek azonban egyelőre semmi
realitásanincsenajelenkörülményekközött,akövetkező:arrólvanszó,hogyamagyar
filozófiatörténet-írás évszázados hagyományainak a tanulságaira és különösen az
utóbbiévtizedekkutatásieredményeiretámaszkodvamegkelleneírnunkegynéhány
főskutatócsoporttalamagyarfilozófiarészletestörténetét,nevezhetjükakáramagyar
filozófiatörténet akadémiai kézikönyvének is. a leglényegesebb, hogy közös kutatási
metodológiában és egyfajta, mindenki által vállalható narratívában sikerüljön meg-
egyeznünk.erremindenképpenidőtkellszánni,rendszeresenösszegyűlni,vitatkozni,
eszmétcserélni;hiszenazegészmaibeszélgetésünkbenisrendreazeddigikutatások
megoldatlanmódszertaniproblémáibaütköztünk.

ebbenaképzeletbelifilozófiatörténetbenperszemegadnánkarégiségnek,aközép-
korihagyománynakarangját,deamagyarfilozófiatörténetnagyelbeszélésevalójában
akoramodern,16–17.századiiskolarendszerrelésazabbantanítottiskolafilozófiával
kezdődne.megmaradnánakbennearéginarratívákelemei,hamásképpennem,akkor
abban a formában, hogy reflektálunk rájuk, és tájékoztatjuk az olvasót, hogymikor
melyikszerzőt,iskolátvagyirányzatotmilyenháttérrelminősítettekakorábbifilozófia-
történetekbenígyvagyúgy.masemleheteltekinteniakatolikusésprotestánsnarratí-
vák,vagyahegeliánuseredetű,fejlődéselvűelbeszélésekhatásáról.

mindeztnégyen-ötenmegtudnánkcsinálnihárom-négyévalatt(sokkaltöbbjelen-
tékeny,megfelelőtapasztalattaléselőzeteseredményekkelrendelkezőkutatónincsis
amagyartudományosközösségben).Természetesenennekazafeltétele,hogynemel-
lékfoglalkozásban,hobbibólfoglalkozzunkadologgal,hanemezlegyenebbenazidő-
benafőfoglakozásunk.szintecsaktréfábólelkészítettemakutatásiprogramvirtuális
költségvetését.ezmagábanfoglalnáamunkálatokbanrésztvevőkfizetésétésakuta-
tásokkalegyüttjárókiadásokfedezésétis.Úgyszámolom,hogy200–250ezereuróból
kijönne,amiperszeelsőhallásranagyösszeg,ámtekintve,hogynégyévrőlvanszó,és
összehasonlítvaatérségintézmény-fenntartásiköltségeivelezenatudományterületen,
márcsakaprópénznektűnik.

Ha van értelme nemzeti ügyekről beszélni a tudományban, akkor ez igazán az;
mégisvanegyolyanérzésem,hogyamaimagyarországonbelátható időnbelülerre
valahogynemjutmajdpénz.Deénfatalistaoptimistavagyok.

Csanda Gábor–Mester Béla

mészáros andrás professzor hetvenéves 169
Fó
rum

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/3,som
orja



Fó
ru
m
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
3,
s
om

or
ja



könyVek

mauriceHalbwachs:azemlékezettársadalmi
keretei,ford.sujtóLászló.Budapest,atlantisz,
2018,375p.

azemlékezetkutatásanapjainkbansokirány-
ba nyitott: orvosok, pszichológusok, történé-
szek,szociológusok,régészek,kulturológusok
és irodalmárok közös terepe. az egyéni és
közösségi sorsok metszéspontjain kialakult
huszadikszázaditörténelmitraumák,amúlt-
feldolgozás társadalmi és politikai igénye, az
utolsó holokauszttúlélők fokozatos eltűnése,
életeseményeink vizuális dokumentációjának
fokozott előtérbe kerülése felerősítette az
emlékezetműködése,azemlékekmegragad-
hatóságairántiérdeklődést.

azutóbbiévekbenmagyarulissorrajelen-
nekmegazassmannházaspár,anémetemlé-
kezetkultúrátkutatóaleidaésazegyiptológus
Janassmannírásai.JanassmannA kulturális
emlékezet címűnagyhatásúkönyvébenhívta
felafigyelmetafranciapszichológus-szocioló-
gusnak, maurice Halbwachsnak az 1920-as
években kialakított kollektív emlékezet (mé -
moire collective) fogalmára.anácikoncentrá-
ciós táborban elhunyt Halbwachs Bergson
tanítványavolt,deőtanáraszubjektivizmusá-
valszembenazemlékezetettársadalmijelen-
ségkéntfogtafel.Halbwachsalapozóműve,az
1925-ben kiadott Les cadres sociaux de la
mémoire immármagyarul is olvashatóazat-
lantiszkiadómesteriskolasorozatában.

Halbwachs alaptétele, hogy társadalmi
közegben teszünk szert emlékekre, s „akkor
emlékezünk, amikor mások emlékezésre
késztetnek”.művehétfejezetreoszlik.azelső-
benazálomésazemlékezéskapcsolatátvizs-
gálja.álmainkbangyakranlátunkolyanképe-
ket,amelyekazemlékekrehasonlítanak,még-
semmondhatjuk,hogyilyenkorazelmeelrak-
tároztamúltbeliképektisztafelbukkanásairól
vanszó.azálomsoránéppenazokafogódzók
hiányoznak,amelyekazéberemlékezéssorán
rendelkezésünkre állnak: olyankor ugyanis
csak önmagunkra támaszkodhatunk, nem
meríthetünk a többiek emlékeiből vagy a
tágabb társadalmi emlékezetből. álom és
emlékezetközöttrendkívülnagyakülönbség:

az egyiket Halbwachs egy összedobált kőra-
káshoz, amásikat egy acélszerkezetre felhú-
zottépülethezhasonlítja.

amásodik,anyelvésemlékezetviszonyát
taglalófejezetazokbólazállapotokbólindulki,
amelyeksoránanyelvikifejezőkészségsérül.
ilyenazálom,melynekeseményeiésképsorai
Halbwachsszerintabelsőnyelv rendezetlen-
ségéből adódóan lesznek összefüggéstelen-
né.Hipotéziseszerint„azalvóemberekfolya-
matosbelsőbeszédetfolytatnak”.álmunkban
nemcsakaz időhözvalóviszonyunkalakulát
(a jelenbenérezzükmagunkat,deeza jelen
egy képzeletbeli idősík), hanem a nyelvhez
való viszonyunk is (miközben azt hisszük,
értelmesszavakatmondunk,sok tekintetben
a beszédhibásokhoz vagy a beszélni nem
tudókhoz válunk hasonlóvá). az álmodó
emberegyébként is számosolyan jelenséget
produkál,amelyekébrenlétsoránabnormális-
nak vagy betegesnek számítanának. egyedül
azalvóemberálmában ismegőrződötténtu-
data köti össze a látszólag összefüggéstelen
álombelitörténéseket,látványokat.

a nyelv és emlékezet kapcsán vizsgált
másik sérült állapot az afázia.Halbwachs az
elsővilágháborúsérültjeinek tapasztalataiból
indulki,smegállapítja,hogyazafáziásoknak
nemaz emlékeik hiányoznak, hanemazok a
keretek, amelyekben elhelyeznék őket. a
háborúsafáziásokgyakranszenvedtektájéko-
zódási zavarokban is, s egyszerű utasítások
végrehajtásávalisgondjaikvoltak.Halbwachs
szerint ez abból adódik, hogy nem tudják
magukatbeleképzelniazutasítástkiadósze-
repébe,nemképeseknézőpontcserére,mivel
önmagukrólsemrendelkeznekvilágosképzet-
tel. az emlékezet tere az álom és az afázia
során szűkül be leginkább, s ez az emlékek
verbáliskifejezhetőségévelisösszefügg.

a múlt rekonstruálása című fejezet arra
mutatrá,hogyatökéletesrekonstrukciólehe-
tetlen, egy-egy felidézett emlékkép a jelen
keretei közé illeszkedik (pl. egy felnőtt úgy
meséligyerekkoriemlékeit,hogyöntudatlanul
egy kicsit erőszakot tesz rajtuk, hogy a jelen
nézőpontjábólmutatkozzanak).ebbőladódik,
hogyhafelnőttkéntújraelolvassukaztaköny-
vet, amely gyerekkorunkban a kedvencünk
volt, most más dolgokra fogunk felfigyelni
benne, nem ugyanazt az olvasmányélményt
kapjuk.ugyanarraatárgyraugyanisirányulhat
a figyelmünkmás-más nézőpontokból, vetül-

Fó
rum

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/3,som
orja



hetrámás-másfény.ezagyerekésafelnőtt
világlátásával, érdeklődési körével is össze-
függ: a gyermeket a természeti jelenségek
sokkaljobbanérdeklik,mintatársadalmiak,a
gyermek az egyes társadalmi osztályok vagy
foglalkozások képviselőit is úgy nézi, mint
különös állatfajokat. Halbwachs rousseau-t
idéziezzelkapcsolatban,akiszerintagyerek
kis vadember, illetve anatole France-ot, aki
szellemesen állapította meg, hogy ha letűnt
korokat akarunk visszaidézni, „a nehézség
nem abból adódik, amit tudnunk kellene,
hanemabból,amitnemkellenetudnunk”.

ahhoz tehát, hogy eredeti formában
rekonstruálnitudjunkegyemlékképet,elkelle-
ne felejtenünk mindazt, amit azóta a világról
megtanultunk.eztisztaformábansosemvaló-
sulmeg,azemlékezetremindig rárakódnaka
későbbi rétegek:Halbwachs hasonlata szerint
olyanok az emlékeink, mint a római házakba
beépített,régebbenmásépületekalapanyagául
szolgálókövek.amúltrekonstruálásátsegítia
keretek visszaidézése,ezért tudnakaz idősek
sokszor jobban felidézni egy-egymúltbeli ese-
ményt,mertőkazaktív,napimunkávaljobban
lekötött felnőttekkelszembenhamarabbmeg-
tehetik,hogynosztalgikusálomvilágukbavonul-
janakvissza,a jelenkereteirőlmegfeledkezve.
azemlékezésmértékenemazidőbelitávolság-
tólfügg,hiszenátisugorhatunktöbbidősíkot,
nem kell egyik emléktől a másikhoz átlépve,
sorbanvisszahaladnunkazidőben.

azemlékezéshárom fázisaközül (felbuk-
kanás, felismerés, lokalizálás) ez utóbbinak
vannaktársadalmivetületei,ezértezzel, illet-
vealokalizáláscsoportfüggőségévelfoglalko-
zikHalbwachsegykülönfejezetben.meglepő
az a tézise,mely szerint haaz embermagá-
nyosanélne,nemcsaklokalizálninemakarná
az emlékeit, hanem fel sem ismerné őket. a
lokalizálás során számos, az emlékezetből
kitörlődött elemkiegészíthető, ahogy olvasás
soránsemkellmindenegyesbetűtmegfigyel-
nünkahhoz,hogyösszerakódjonegy-egygon-
dolat. egy emlék Halbwachs szerint „akkor
válikérthetővé,haamegfelelőcsoportgondo-
latvilágábanhelyezzükel”.

ebből kiindulva három további fejezet
háromkülönbözőcsoport–acsalád,avallási
közösségek és a társadalmi osztályok –

viszonylatában tárgyalja az emlékezetet.
Valamennyi csoport esetében az összetartás
ésafolyamatosságbiztosításaacél,ehheza
közösemlékekésajelenségekhasonlónéző-
pontú értelmezései szükségesek. a családi
emlékezetkapcsánazelemzésfókuszábanaz
ókorirómaifamiliaáll,melybeamaiértelem-
ben vett családtagokon kívül a rabszolgák is
beletartoztak.  aházi vallásgyakorlástrómá-
ban nem szabályozta semmilyen rendelet, a
pater familiasegybenpap isvolt,sacsaládi
vallás fontos elemét képezte a holtak kultu-
sza,akikistennéválvaegy-egykonkrétcsalád-
hoztartoztak(csakazadottcsaládtagjaihív-
hattáksegítségülőket).acsalád,hangsúlyoz-
za Halbwachs, egy szemléletmódot ad, mely
tulajdonképpenformátbiztosítazélményekés
tapasztalatokszámára.

a kollektív emlékezet hordozói a vallások
is:fontoselemeik,arítusok„egyvallásiemlék
felidézésére szolgálnak”. Halbwachs egy-egy
vallásiátmenetnek,egy-egyújvalláselfogad-
tatásánakpéldájánkeresztülmutatjabeakol-
lektív emlékezet elemeinek keveredését. a
rítusokbangyakranmutatkoznakazellentétek
feloldását jelző kompromisszumok. az ókori
görögök olümposzi vallása például számos
khtonikus elemet is magába olvasztott, s ez
megmutatkozott egyesünnepek lefolyásában
is. Dionüszosz vidám tavaszi ünnepének, az
anthesztériának volt olyan része is, amely a
halottak megidézését, az alvilági szellemek
kiengesztelésétszolgálta,svalószínűlegittkét
ünnepegymásbamosódásárólvanszó.arégi
rítusok egy részétmeg kellett tartani ahhoz,
hogyazegyszerűhívők iselfogadjákazújítá-
sokat.Hasonlóahelyzetaszámosrégielemet
magába olvasztó kereszténységgel is, mely-
nekalapeleme,a liturgiaa vallásimúltmeg-
elevenedésétszolgálja.

a társadalmi osztályok és hagyományaik
című fejezet rögzült leginkább a szerző saját
korában.anemességgelmintakollektívemlé-
kezethordozójával,illetveapolgárságfokozatos
(akülsőségekátvételéveltársuló)térnyerésével
foglalkozik.amúltjábólélőnemességgelszem-
beállítjaaközrendűek,amúltnélküliekcsoport-
ját,akiknekmúltjátnemőriztemegakollektív
emlékezet.a feltörekvőpolgárságegyszűkebb
hagyományttágítottki:„apolgáriosztálykollek-

172 könyvek
Fó
ru
m
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
3,
s
om

or
ja



tívemlékezeteelveszítettemélységben(ezalatt
régi emlékei értendők) azt, amit kiterjedésben
nyert”.ugyanakkorarégipolgáriosztályisigyek-
szikelhatárolódniazoktólarétegektől,amelyek-
nekazövétőlkülönbözőkahagyományaik.

a Halbwachs nézeteit továbbfejlesztő Jan
assmannnehezményezi,hogyelődjemegálla
csoportokképzeténél,nemtágítjakiazemlé-
kezetrevonatkozófejtegetéseitakultúraszé-
lesebb rétegei irányába.eztszámításbavéve
célszerűHalbwachsalapozókönyvétassmann
felől,akortárskultúraelméletekhorizontjából
olvasnunk.

Polgár Anikó

karikósándor(szerk.):Család,érték,nevelés.
szegediegyetemikiadó,szeged,Juhászgyula
Felsőoktatásikiadó,2018,242p.

azalkalmazottFilozófiaiTársaság10.nemzet-
közi tudományos konferenciájának anyagát
tartalmazókötettöbbféleszempontbólissok-
színű.

akötetaszerkesztő,karikósándorszán-
dékaszerintháromfejezetreoszlik.azelsőa
filozófiaikitekintés,amásodikaz információ-
robbanás pedagógiai tanulságainak elemzé-
se,aharmadikpedigacsaládésatársadalom
témakörétboncolgatja.

maga a szerkesztő megpróbál A polgári
család monogám formája című tanulmányá-
banvalamiféleegységesmeghatározástkidol-
gozni a családdefiniálására. Véleménye sze-
rint az alkalmazott filozófia nyújthatja azt az
elvi fogódzót, amelynek segítségével ez a
problémafeloldható.annakareményénekad
hangot,hogyacsaládkiküzdimagából„asza-
badegyéniséghozzáméltóközösségteremté-
sénekszabadságát”,amiamonogámcsalád
kiteljesedett és legmagasabb rendű jövőbeli
formájáváválhat.

a család témája már önmagában is sok
vitát kavart az elmúlt századokban, és nincs
ezmáskéntmasem.akötetnéhányszerzőjé-
nekírásánisátütsajátmeggyőződése,ésbár
tudományosaspektusokbólkívánjavizsgálnia
család mibenlétét, végkövetkeztetése általá-

ban saját meggyőződését tükrözi, amit meg-
próbálazolvasófeléközvetíteni.

akötetbenszereplőírásokkétfővonulatá-
raszeretnémfelhívnia figyelmet.azegyikaz
aktuálpolitikai családfelfogáshoz közel álló
témafeldolgozás, amely valamely a múltban
létező, képzeletünkben élő idealizált állapo-
tokrautal,vagylegalábbissejtetiezekfontos-
ságátéshiányát.egyideáliscsaládmodellrég-
múltbeli létezését feltételezi, amelyet hiányol
maitársadalmunkból.amásikvonulatadatok-
kaléskonkrétumokkaldolgozik,ésakárfilozó-
fiai,akáregyébtudományosszempontbólvizs-
gáljaacsaládot,nemjutazonoskövetkezteté-
sekre,viszontnemidealizál.

összefoglaló értékű Barcsi Tamás A csa-
ládról erkölcs- és kultúrfilozófiai aspektusból
című tanulmánya,amelyáttekintiacsaládról
való gondolkodás irányait, és a patriarchális
családmodell tarthatatlanságával szemben a
család mint a szeretetteljes gondoskodás
megvalósításának, a tisztelet érvényesítésé-
nekésazönkiteljesítéstámogatásánakintéz-
ményemellett foglal állást: „a jogegyenlőség
érvényesüléséért, a diszkrimináció felszámo-
lásáért,illetveazegyéniéletmódok,önmegva-
lósítások társadalmi elismertetéséért folyta-
tott küzdelemmel közvetve a családok jobb
működéséhez, egészségesebb személyiségű
gyermekek felnövekedéséhez is hozzájáru-
lunk.”

a Filozófiai megközelítések című fejezet-
benafentidézettkétszerzőnkívülkissendre
(A család és a nemzedékek metszeteiről) és
élesCsaba(A család mint nevelési-művelődé-
si közösség)írásátolvashatjuk.

a Család, információ, érték című fejezet
főként amodernmédiumokhatását taglalja,
amely a szerzők egy része szerint a családi
élet felbomlásához, de legalább is átalakulá-
sához vezet. szécsi gábor viszont amediati-
zált világ identitásformáló narratíváival kap-
csolatban például a pedagógia felelősségére
is felhívjaa figyelmet.Leszögezi,hogy „olyan
pedagógiai gyakorlatra van szükség, amely a
stabilértékrendetfeltételezőénfogalommeg-
erősítésével megkönnyíti a médianarratívák
általsugallt lokálisésglobálisértékkonfliktu-
sok feloldását, és ezáltal növeli a lokális és
globálistudatosságotis”.
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ezzel ellentétben Bertók rózsa Család a
digitális korban címűírásábanrengetegpéldát
sorolfelarra,hogyadigitálisvilághogyansor-
vasztja el a családot mint összetartó erőt,
amelybenszigorúbelsőszabályokműködtek.
Írásánakzárómondataareménytelenségkife-
jezése:„Talánmindegyikpéldaszereplőielve-
szítették a mértékletesség, az arányosság
értékét,sígymindegyis,hogyezenvagyatúl-
oldalonesneklealóról.”

márfaimolnárLászlóPosztmodern érték-
ítélet és a család címenarrólelmélkedik,hogy
hogyanműködikacsaládmintazidőmegérté-
se által megvalósuló én-elbeszélés formája.
„rajtunkmúlik,megpróbáljuk-emegérteniazt
a történetet, amibe saját eredetünk által
bonyolódunk.”Haigen,acsaládtólmegkapjuk
atalánlegfontosabbútravalót–szögezile.

afejezetbenkapottméghelyetmátépetrik
emese Érzelmi intelligencia – családmodell,
kovácsádámA közösségi média és a nevelés
címűírása.

a család és társadalmi környezete című
harmadik fejezet a legkiterjedtebb: Csepeli
györgyKözösségek hiánya a mai magyar tár-
sadalomban címmelkitűnőáttekintéstnyújta
közösségek eredetéről, fajtáiról ésműködési
mechanizmusairól, különösen érdekes lehet
az olvasó számáraamaimodernmédiumok
segítségével kialakítható közösségek lehető-
ségeinek bemutatása, amelyek segítő közös-
ségként, összetartó erőként, traumafeldolgo-
zó módszerekként is működhetnek. Hódi
sándor Lelki sérülések hatásai a családra
címmel kiüresedett, emberi kapcsolatokra
képtelen, identitásválságban szenvedő társa-
dalomként mutatja be jelenünket, amelyben
véleménye szerint „nincs szükség semmire,
amitúlmutatazegyénpillanatnyilétén”.

Tóthi.JánosGyermekvállalás – családmo-
dellezés címenafeminizmusteljesfélreértel-
mezésétvalósítjameg írásában,amikorarról
beszél,hogyannakalaptétele,hogyeltöröljea
férfiak és a nők közötti különbségeket. itt
nincsmódkitérniennekrészleteselemzésére,
csupán egy mondatban összefoglalni, hogy
téveskövetkeztetéseialapjánanőkönállósu-
lásábanlátjaademográfiaiadatokváltozását,
vagyis a születések számának csökkenését,
és a nőket és a feminizmust okolja azért is,

hogybevándorlókjelennekmegmagyarorszá-
gon.megoldásként azt javasolja, hogy a kor-
mány célirányosan támogassaazokat a kivá-
lasztott szülőket, akik alkalmasak arra, hogy
hivatásos szülők legyenek, vagyis „az állam-
nak csak olyan házaspárokat szabad alkal-
maznia,akiklegalábbátlagosképességű,tár-
sadalmihasznosságúésadófizetőembereket
szülnek és nevelnek”. és évente szülessen
legalább30ezergyerek.atanulmányazálta-
lánosemberijogok(melyekbenbeletartoznak
agyermekekésanőkjogaiis)durvamegsér-
tésétjavasoljaezzel.

gábritymolnárirén(Család – karrierépítés
– fenntartható fejlődés. Vajdasági látlelet) avaj-
daságimagyarságjelenlegihelyzetérőlkészített
aktuális látleletet, amelyben kitér a család, a
munkahely, az identitástudat és a közösségi
érzésvizsgálatárais.aszerbiábanélőmagyar-
ságéletesélyeivéleményeszerintbeszűkültek,
defenntarthatóak.ebbenacsalád,aziskolaés
a munkahely hármasából mindegyiknek erő-
södnie kelleneahhoz, hogyne folytatódjonaz
elvándorlás, és hazájukban otthon érezzék
magukatavajdaságimagyarok.

a fejezet további tanulmányai: Bús imre:
Érték – család – iskola,FülöpTamás:Család -
történet – közművelődés,pásztorrita:Család
és óvodapedagógia,mákkornél:azöregedés
társadalmi hatásai.

a kötet zárótanulmányaként szabó Tibor,
az alkalmazott Filozófiai Társaság ügyvezető
elnökének összefoglalását olvashatjuk a tár-
saság húszéves tevékenységéről. az alkal-
mazott Filozófiai Társaság első kötete 2001-
benjelentmegEurópaiság. Politikai és morá-
lis kultúra (Budapest, áron kiadó, 2001)
címen. szabó Tibor szerint a társaság konfe-
renciáinakfőtörekvésemindigazvolt,hogyaz
aktuálisproblémákrakeresseaválaszokat.az
alkalmazottfilozófiafőküldetéseazadottkor
történelmiéstársadalmivalóságánakfogalmi
megragadása,azújjelenségekelméletiszintű
megragadása.szabókiemeli,hogyatársaság
titkára, karikó sándor kétévente szervezte
meg a konferenciákat különböző helyszíne-
ken, az ország felsőoktatási intézményeiben
éstudományosműhelyeiben,aholbelföldiés
külföldi előadókosztottákmeggondolataikat
egymással.akonferenciákelőadásaiminden
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alkalommal kötetbe rendeződtek, amelyeket
szinténkarikósándorszerkesztett.atudomá-
nyos tanácskozássorozat igazi műhellyé vált
azelmúlthúszévsorán.

Bolemant Lilla

kulcsárLászló:avidékfejlesztéselméletimeg-
közelítése:regionáliséskulturálisösszefüggé-
sek.kolozsvár,kriterionkiadó,2017,228p.

kulcsár Lászlómunkássága gazdag és tudo-
mányosértelembenrendkívülmegalapozott.a
szerző egyetemi tanár, professor emeritus. a
soproni egyetemközgazdaságtudományi ka-
rán dolgozik. phD-programvezető, az emberi
erőforrásoktársadalmi-gazdaságiösszefüggé-
seinek doktori képzését vezeti a széchenyi
istván Doktori iskolában, sopronban. ezen-
kívülazmTaVeszprémiTerületiBizottságának
volt társadalomtudományi alelnöke 2011–
2017között.TagjaamagyarszociológiaiTár-
saságnak,amagyarstatisztikaiTársaságnak,
amagyarregionálisTudományiTársaságnak,
aregionalstudiesassociationnemzetközileg
meghatározójelentőségűtudományosszerve-
zetnek,azamerikaiegyesültállamokbelirural
sociological societynek és az európai euro-
peansocietyforruralsociologynak.Többtu-
dományosmagyarországiésnemzetközifolyó-
iratszerkesztőségénektagja.

a könyv szerzőjének kutatási területe a
vidékfejlesztés,ezenbelülakulturálisésörök-
ségturizmusregionálisösszetevői,atársadal-
mi és gazdasági egyenlőtlenségek, a népes-
ségdinamikaalakulásavidéki térségekben,a
klímaváltozástársadalmi-gazdaságihatásai,a
vidékimunkanélküliség,ésnemutolsósorban
a társadalomtudományokban alkalmazható
kutatásmódszertanvizsgálata.

mielőtt a könyvismertetésbe belekezdek,
lekell szögezni,hogymagaakötet témájaa
magyarnyelvűrégió-ésvidékfejlesztési tudo-
mányos szakirodalomban hiánypótló elméleti
munka. olyannyira, hogy a szerzőmindjárt a
bevezető gondolatokban meg is jegyzi, hogy
tudományos elméleti nézőpontból keveseb-
bet, viszont politikai és gyakorlati szakmai
fórumokonalegkülönbözőbbnézetekésérde-

kek alapján rengeteget írtak és beszéltek a
vidékfejlesztésről. a szerző elméleti bizonyta-
lansággal jellemzi a vidékfejlesztés fogalmi
meghatározásátatudománybanésapolitiká-
banis,egyetértvesmith(smith,LynnT.:rural
sociologyintheunitedstatesandCanada.a
Trend report. Current sociology. 1., 1957)
régebbi keletűkritikaimegjegyzésével: szinte
annyifogalomlétezikavidékfejlesztésmegha-
tározására,amennyikutató,szakember,politi-
kus,helyi éskormányzati tisztviselőműködik
ezenaterületen.

a könyv összesen nyolc fejezetből áll. a
bevezetőgondolatokcíműfejezetbenaszerző
atudományosnézőpontokatsorakoztatjafela
vidékfejlesztésmeghatározására, illetvekifej-
ti,hogymilyenmódoniskapcsolódikazatár-
sadalomtudományokhoz.aszerzőaműbena
vidékfejlesztéshezkötődőkérdéseketelemez-
ve nagyon sok európai, amerikai, magyar és
más térségekből származó szakirodalmat
vonultat fel, kritikai szemlélettel összehason-
lítvaezeketaegymással.

a kötet első fejezetében az író a vidékfej-
lesztésrőlalkotottelméletikoncepciójátfejtiki,
mégpedig azt, hogy a vidékfejlesztés közép-
pontjábanahelyi,térségijellemzőkettartjafon-
tosnak és azt, hogy a vidékfejlesztés nem
különböző társadalmi csoportok, szervezetek
(szektoriális) pályázati adományaiból tevődik
össze,hanemavidékitérségjellemzőinekalap-
jánszerveződik,vagykelleneszerveződnie.

amásodikfejezetbenkulcsárLászlóelem-
zi a vidékfejlesztés modelljét, amelyet kon-
centrikus körök együtteseként ír le. az első,
külső kör az adott régióban a történelmileg
kialakult társadalmi, kulturális mezőt jelzi,
mely szerintemáig befolyásolja a társadalmi
intézményekvagyapolitikamagatartását.ezt
akonceptuálismezőt„nyugati-balkánihibrid”
térneknevezi. szerinte ebben gyökerezneka
magyar, de a kelet-közép-európai és kelet-
európai társadalmak is, leszámítva a német
nyelvterületeket. a középső, második mező
szerinteapolitikadimenziója,amelynekjelleg-
zetességeialapvetőenazelsőmezőáltalmeg-
határozottak.aharmadik,legszűkebbterület-
nekaregionális.helyimezőttartja,amelyben
a vidékfejlesztés megvalósul, vagy éppen
elmarad,demindenképpenkapcsolódikatér-
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ség erőforráskészletéhez, annak aktivitásá-
hoz,azerőforrásokmobilitásához.

megismerhetjükatér,azidőésavidékfej-
lesztés kapcsolatát, majd a vidékfejlesztés
diszciplináris kötődéseit. a vidékfejlesztés
alapvetőfontosságúdimenziójaazidőésatér,
azazaregionálisdimenzió,ígyezközelhozza
egymáshoza regionális tudomány,a földrajz-
tudományésaszociológiakutatóit.avidékfej-
lesztésselösszefüggőelméletekutánacent-
rum-periféria elméleteket jellemzi. ezután
megismerhetjükDurkheimésWebermoderni-
zációelméletét a vidékfejlesztés narratívájá-
ban.aszerzőkihangsúlyozza,hogyavidékfej-
lesztéssel kapcsolatos gondolkodásunkban
ne az európai unió szabályozása legyen az
irányadó,hanemavidékitérségekregionális,
kulturálissajátosságai.

akötet tehátúgyépül fel,hogyelőszöra
szerzőakülsőmezősajátosságaivalfoglalko-
zik,azazatágabbrégiósajátostörténelmi,tár-
sadalmi, politikai tulajdonságaival, így a leg-
fontosabbtulajdonságával,vagyisazátmeneti
jellegével, amely a nyugati és keleti társada-
lomfejlődésimodellközötttalálható.

ezekutánaharmadikfejezetbenbontjaki
atémávalkapcsolatosfontosabbfogalmakat,
sa további részekbene fogalmakkülönböző
megközelítéseit, meghatározásait taglalja,
amelyekbenmáig nincs egység a politikusok
és a tudományos szakemberek között. azt is
igyekszikbemutatniakötetben,hogyavidék-
fejlesztésben milyen fogalmi bonyodalmak
vannak, illetve annak milyen értékdimenziói
léteznek.

sor kerül az alkalmazott vidékfejlesztés
megközelítéséreis.kulcsárbemutatjaésérté-
keliavezetőértékorientációkat,amelyekkije-
lölikavidékfejlesztéskulturálisjellegűfogalmi
kereteit,dimenzióit,sígyérthetőbbéválnaka
vidékfejlesztéshez, a vidék fogalmához kap-
csolódónézetek.

anegyedik,ötödikéshatodikfejezetbena
vidékerőforráskészleteiről,magárólavidékfej-
lesztésrőlértekezikazíró.

akönyvutolsófejezetébenazárógondola-
tok kapnak szerepet. nem egyszerűen csak
megismétli a kötet leglényegesebb elemeit,
hanemazokpolitikaihatásaivalisfoglalkozik.

Véleményemszerintamunkaszéleskörű-
enfelhasználjaamárlétezőmagyar,defőleg
a nemzetközi szakirodalmat, s betekintést
nyújt a legfontosabb kutatók megállapításai-
ba,ígyolyan,atémairántérdeklődőkszámára
iselérhető,akikesetlegnincsenekaszüksé-
gesangolnyelvtudásbirtokában.

elméleti szakirodalmi munkáról érteke-
zünk,tehátakötetelméletialapjaimegalapo-
zottak.

akötetstílusaésazillusztrációkolvasható-
ak,gyakorlatiszakemberekésegyetemihallga-
tókszámáraisértelmezhetők.akönyvnyomdai
kivitelezésénekszínvonalamegfelelő.

a könyvismertetés zárásaképpen enged-
jék meg, hogy saját olvasmányélményemet,
gondolataimat kifejtsem. nem szeretném
magamatismételni,deakiadottkötetalapve-
tő szakirodalmimű kell, hogy legyen a téma
iránt érdeklődök körében.már csak azért is,
mert rengeteg fogalmat igyekszik tisztázni.
ráadásulanemzetköziszakirodalmakdefiní-
cióitisebbenakötetbenigyekszikösszevetni,
így a téma iránt érdeklődőket rendkívül sok
szakirodalmi „keresési energiától” szabadít-
hatja meg, vagy éppen teheti célirányosan
elérhetővé számukra az eddig megírt műve-
ket. a könyv logikus szerkezete és egyedi
szemléletemiattazegyetemioktatásbanisjól
alkalmazható.

Újszerű tudományosmunkát olvashatunk
avidékfejlesztéskapcsánfelmerülőkulturális,
történelmiörökség,kulturálisszocializációés
a helyi társadalom szerepe fontosságának
hangsúlyozásával.

érezni az egész tanulmányban, hogy a
szerző interdiszciplináris megközelítést hasz-
nál,tehátatársadalomtudományokbármelyik
művelője bátran a kezébe kaphatja és tudo-
mányosismereteitelméletiszintenisfelerősít-
hetiezzelamunkával.akönyvolvasmányos,
az elméleti, tudományos okfejtéseket jól
kiegészítikagyakorlati(éstörténelmi)példák
is, amelyeket olykor lábjegyzetként, néha
pedig a szövegben is logikusan beépítve
magyarázatkéntmegtalálhatunk.

ajánlomatémairántérdeklődőkfigyelmé-
be.

Samu István
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nyelvész volt, hungarológus. eperjesen érettségizett (1948), a pozsonyi Comenius
egyetemTTk-ánbiológia–filozófia–természetrajzszakostanárioklevelet(1953),majd
apedagógiai Főiskolánmagyar szakosdiplomát szerzett (1955).1953–1958-bana
pozsonyipedagógiaiFőiskolamagyar tagozatánbiológiátoktatott,1958-tólakassai,
1960-tól pedig a pozsonyi magyar gimnáziumban tanított. 1962–1989 között a
ComeniusegyetemmagyarnyelvésirodalomTanszékének adjunktusa.1971-bendok-
toráltprágábanVladimírskaličkánál.

elsősorbannyelvészetiésműfordítás-elméletikérdésekkelfoglalkozott,deművelő-
déstörténetitanulmányokatisírt.LefordítottaFrantišekmikoazepikátólalíráig.aziro-
dalmiműstilisztikaivizsgálata(Dunaszerdahely,napkiadó,2000)c.munkáját.Főbb
művei:Stílus és fordítás (vál.tan.,pozsony,madách,1993);gymnasiologia.azeperjesi
kollégium és áthagyományozódásai (művelődéstörténeti tan., somorja–Dunaszerda-
hely, Fórum kisebbségkutató intézet–Lilium aurum könyvkiadó, 2003); Visszalapo -
zások (tan.,Dunaszerdahely,napkiadó2008).kétfontosegyetemijegyzetnekistárs-
szerzője:aJakabistván–kazimírnépesthymária–ZemanLászlószerzőhármas1964-
benés1968-banmegjelentA magyar nyelv leíró nyelvtana címűjegyzetekbenahang-
tanirészszerzője.Jegyzetek a szaknyelvi fordításról címmelfontostanulmányajelent
meg a szlovák–magyar szak- ésműfordítás kérdései című gyűjteményesmunkában
(Bratislava, spn, 1981). születésének 75. évfordulójára a Fórum intézet és a Bib-
liothecaHungaricaegy50példánybanmegjelentkiadvánnyaltisztelgett:Vers- és kép-
koszorú a hetvenöt éves Zeman László tiszteletére (Zalabai Zsigmond összeáll.,
somorja,2003),FazekasJózsefszerkesztésébenpedigemlékkönyvjelentmegtiszte-
letére: Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára. (Dunaszerdahely, Lilium

ZemanLászló
(1928–2019)

TanulmányoknekRolóG

(Kép: Fórum Kisebbségkutató Intézet)
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aurum),benneZemanLászlóműveinekválogatottbibliográfiájával,solyannevesszer-
zők és Zeman-hívek tanulmányaival, mint Fazekas József, szarka László, Lanstyák
istván,mészárosandrás,szabómihálygizella,ŽilkaTibor,kónyapéter,grendelLajos,
misadkatalin,Hushegyigáboréssimonszabolcs.

Tanítványaimindenekelőttragyogóéscsiszoltműveltségét,hatalmasésszéleskörű
szakmaitudását,nemutolsósorbankövetkezetestanítóimódszeréttiszteltékbenne.
„akinekaszövegahitvallása”címmelFazekasJózseffoglaltaösszepályájátéskutatá-
si-oktatóiterületeitafentemlítettemlékkönyvben,valamintugyanőaZemanLászló,a
tudóséstanárcíműtanulmányában,melyaZemanLászlóköszöntésecíműösszeállí-
tásbanjelentmegaFórumTársadalomtudományiszemle5.évfolyamának(2003)4.
számában.ugyanittolvashatóFazekasJózsefbeszélgetéseZemanTanárÚrral„mások
ésmásutthelyettünkafeladatokatseholsemteljesíthetik…”címmel.ebbenolvasható
ZemanLászlóalábbi,szerénységétisreprezentálókijelentése:„gimnáziumitanárnak
készültem,seszméletembenmindmáigazmaradtam,atanárkodástezenaszinten-
fokontartomigazinak.”ővoltamirákospéterünk.

Többnemzedéketfelölelőtanítványaigyászoljákésőrziktisztelettelemlékét,máig
olvassákműveit,ésmindenbizonnyalosztjákFazekasJózsefvéleményét,akiazalábbi
rövidjellemzéstírtaróla:„elsősorbanazonnagytanáregyéniségekegyikutolsóképvi-
selőjétjelentiszámomra,akiegyetemesműveltségével,sokoldalúságávalegykorialma
matere,azeperjesikollégiummindmáigkövetésreméltóhagyományaitéltetitovább.a
pozsonyiegyetemoktatójakéntszemélyeszinteegyetjelentettszámomraamagyartan-
székkel,hiszenszámostárgyatoktatva(fonetika,irodalomelmélet,stilisztikaésstilisz-
tikaigyakorlat,általánosnyelvészet,lektorigyakorlat,fordítóiszeminárium,didaktika)
nemcsupánetudományszakok»rejtelmeibe«vezetettbebennünket,hanemrámuta-
tottinterdiszciplinárisjellegükreésazebbőlfakadószemléletváltásszükségességére
és jelentőségére is. az irodalom- és nyelvtudományi tárgyak az ő kezében »futottak
össze«:ővoltaz,akitudományosigénnyelrendszerezte,korrigáltaésbővítetteismere-
teinket. Tudományosmunkásságabizonyosértelembenegyegész tanszékmunkáját
felölelőtanárimunkájávalforrtegybe:esetébenatudóselsősorbanatanárbanteste-
sültmeg,aző igazi területeazegyetemikatedravolt.Hálásvagyokasorsnakazért,
hogyegyilyennagytanáregyéniségtanítványalehettem.”

Csanda Gábor

178 nekrológ
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számunkszerzői

Bevilagua Beáta (1994)
magyar–németszakos(Comenius
egyetem,pozsony,szlovákia)

Bolemant Lilla (1964)
irodalomtörténész(phoenixpolgári
Társulás,pozsony,szlovákia)

Fülöp László (1944)
nyelvész(kaposváriegyetem,kaposvár,
magyarország)

Horbulák Zsolt (1972)
történész,közgazdász(alexander
Dubčekegyetem,Trencsén,szlovákia)

Jakab Veronika (1995)
doktorandusz(Comeniusegyetem,
pozsony,szlovákia)

Lampl Zsuzsanna (1959)
szociológus,író,újságíró(konstantin
Filozófusegyetem,nyitra;Fórum
kisebbségkutatóintézet,somorja,
szlovákia)

Mester Béla (1962)
filozófus,tudományosfőmunkatárs(mTa
BTkFilozófiaiintézet,Budapest,
magyarország)

Öllös László (1957)
politológus(Fórumkisebbségkutató
intézet,somorja;konstantinFilozófus
egyetem,nyitra,szlovákia)

Polgár Anikó (1975)
irodalomtörténész,költő,műfordító
(Comeniusegyetem,pozsony,szlovákia)

Samu István (1979)
phD-hallgató(soproniegyetem
Lámfalussysándor
közgazdaságtudományikar,széchenyi
istvánDoktoriiskola,sopron,
magyarország)

Vataščin Péter (1987)
etnológus(Fórumkisebbségkutató
intézetetnológiaiközpontja,komárom,
szlovákia)


