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IRODALOM- ÉS NYELVTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 

Szitás Andrea
Selye János Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola

KOMÁROM IRODALMI KÖRE A 18. SZÁZAD UTOLSÓ 
HARMADÁBAN 

Előadásunkban górcső alá kívánjuk venni Komárom irodalmi 
életét a magyar felvilágosodás időszakában. A 18. század utolsó 
harmada az egyik legjelentősebb periódus nemzeti irodalmunk 
történetében, ekkor vív ugyanis szellemi csatát régi és új, hatá-
rolódik el egymástól konzervatív és modern szellemiség. Komá-
rom irodalmi, kulturális és társadalmi élete az általunk vizsgált 
korszakban fénykorát élte. A város virágkora összeforr Péczeli 
József nevével, aki 1783-ban érkezett Komárom városába. A re-
formátus egyház élére meghívást nyert Péczeli 1789-ben hozzá-
kezdett a Mindenes Gyűjtemény című folyóirat szerkesztéséhez, 
melyben kitüntetett szerepet kapott az általa létrehozott, önma-
ga köré gyűjtött kis közösség (körülbelül negyvenen lehettek), a 
Komáromi Tudós Társaság. A Mindenes Gyűjtemény irodalom- 
és művelődéstörténeti jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Az 
első tudományos és magyar nyelvű folyóiratot Komáromban, 
Wéber Simon Péter nyomdájában hozták sajtó alá. Komárom 
sajtótörténete egyébként is izgalmas kérdések tömkelegét állít-
hatja korunk kutatói elé. A városban megfordult nyomdászok 
élete és munkássága vallási vonatkozásban is jelentős. Megjegy-
zendő, Péczeli vallási hovatartozásra való tekintet nélkül szer-
vezte maga köré tudós körét. 

A komáromi folyóirat szerkesztője volt Fábián Julianna is, 
akinek életéről kevés (hiteles) információval rendelkezünk. Egy 
már-már marginálisnak mutatkozó életút további kérdésekhez 
vezethet el bennünket. A szakirodalom szerint a varrónőként 
dolgozó Fábián Julianna a 18. század végén versek írogatásá-
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ba kezdett. Azt is tudjuk róla, hogy levelezésben állt a korszak 
ismert íróival, mint például Édes Gergellyel, Csizi Istvánnal és 
Csokonai Vitéz Mihállyal. Jelen előadásban utóbbi személyére 
és komáromi kapcsolataira helyezzük a hangsúlyt. A debreceni 
költő ugyanis nem csak azért érkezett Komáromba, hogy me-
cénásra találjon. Csokonai ebbéli motivációjánál fontosabbnak 
bizonyult házassági szándéka. 

A fentiekből világosan érzékelhető, hogy e három irodalmi 
alak, nevezetesen Péczeli József, Fábián Julianna és Csokonai 
Vitéz Mihály életútja bizonyos aspektusok alapján elválasztha-
tatlan egymástól. Csokonaiban felmerült az ötlet (levelezései-
ből tudjuk), miszerint szívesen folytatná Péczeli folyóiratának 
szerkesztését – erre azonban nem került sor. A vándor poéta 
a városban pártfogóra nem akadt, mi több, házassági kísér-
lete is kudarcot vallott. Csokonai feltehetően (legalábbis erre 
reflektálnak a korszakkal foglalkozó kutatók) Fábián Julianna 
otthonában ismerte meg verseinek Lilláját, Vajda Juliannát. E 
kijelentés azonban több szempontból is elgondolkodtató. Fá-
bián irodalmi szalonként elhíresült háza egyáltalán nem biz-
tos, hogy létezett, illetve annak irodalmi jellege erősen meg-
kérdőjelezhető. Nem tudjuk bizonyítani, hogy a komáromi 
költőnő otthona milyen vendégkörnek adott teret a diskurzus-
ra. Az előzőekben illusztrált kapcsolati háló két legizgalma-
sabb profilja Fábián Juliannához és Csokonai Vitéz Mihályhoz 
köthető. Hogy milyen szerepet játszott a komáromi költőnő 
Csokonai és Vajda Julianna kapcsolatában? Fábián volt a kap-
csolattartó a poéta és a Vajda-lány között: legalábbis ezt ol-
vashatjuk az egyik Csokonai-levélben. Sajnos ezek a levelek, 
akárcsak Vajda Julianna Csokonaihoz írt levelei is, elvesztek 
(bár az is lehet, hogy a valóságban nem is léteztek). Nem árt 
óvatosan fogalmaznunk, mielőtt téves követeztetésekre jut-
nánk: hiszen önmagában már az is érdekes, hogy az állítólagos 
leveleket, melyeket Vajda Julianna „szerelméhez” írt, eltemet-
ték a költővel együtt. Mikor ugyanis Csokonai sírját exhumál-
ták, a textusoknak nyoma sem volt. 
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Csokonai és Vajda Julianna kapcsolatát vizsgálva arra a kö-
vetkeztetésre juthatunk, hogy egy utólagosan kialakított na-
rratíva (Lilla-kötet) jelentős mértékben befolyásolhatja (nem 
feltétlen pozitív értelemben) irodalomról alkotott elképzelésün-
ket. Az Érzékeny dalok évekkel a komáromi frigy után íródott, 
előszavában a költő felhívja a figyelmet arra, hogy versfüzérét 
nem regénynek szánta: mégis abba a hibába esünk, hogy a kö-
tetet két fiatal szerelmi történeteként olvassuk. Érdekes lehet 
továbbá a Lilla-kötetben idealizált nőalak nevének Vajda Ju-
liannával való azonosítása, ugyanis a kötetben nem kerül sor 
a Lilla név feloldására. Annak ellenére, hogy Lilla a költő ver-
seinek fiktív személyévé vált, senki sem vonta kétségbe, hogy 
Csokonai versbéli múzsája ne lenne azonos Vajda Juliannával. 
Bár sem a kötetben, sem Édes Gergely Csokonai édesanyjához 
írt levelében nem kerül sor a Lilla név feloldására és annak a 
Vajda-lánnyal való azonosítására.

Édes Gergely levele lehetne az egyik bizonyíték arra, hogy mi 
történt a valóságban a költő és Julianna között, valamint fény 
derülhetne arra is, kik és milyen minőségben fordultak meg a 
Bédi-házban. A levél legizgalmasabb része azonban hiányzik, 
nem tudni ki és mikor semmisítette meg. Édes Gergely vissza-
emlékezése a bizonyíték arra, hogy ebben az időszakban Csoko-
nai is meglátogatta a Bédi-házat: „[…] már azt e’ mai napig sem 
tudhatom, a’ külömböző szerencse úgy elszakítvánn eggymástól, 
hogy többé se személyenn öszvenem-jöhettünk sem köszönté-
senn kívül eggymást állapotunk felől nem tudósítottuk, mintha 
a’ kötött barátságot ketté szakasztottuk volna. […] Idővel ismét 
írják, hogy a’ Diéta megoszolvánn R[év] Komáromba ment és 
ott mulat. Énis, ki már ekkor Hazám földjire költözni készenn 
valék, siettem irányomra és őt R[év] Komáromban találni Lakÿ 
(N) Úr házánál időzni. Itt tehát vele N[eme]s Fábián Julis’ ba-
rátságábann, ki ekkor szinte vers-írásbann foglalatoskodott, 
szinte egy Hóldnapot töltöttem, annak a Leányasszonykának 
szomszédságában, Kit Ő Lilla név alatt énekére méltóztatott; 
kinél szerelmes vala látogatásunk mind a …szorongatták. […] 
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És mind ennyi a’ mint bizonyosst felőle írhatok. A’ mit azért 
környűlállásosan nem tudok, arról írni sem igyekezhtvénn, a’ 
helyett egy keservet készítettem.” 

Mindenesetre akár megkérdőjelezzük Bédiné Fábián Juli-
anna irodalmi szalonjának létezést, akár elfogadjuk, hogy ott-
honában irodalmi diskurzus folyt (bár inkább az elsőn van a 
hangsúly), egyben egészen biztosak lehetünk. Fábián Julianna 
(Péczeli József és Csokonai Vitéz Mihály) profilja meghatározó 
helyet foglal el Komárom irodalom- és művelődéstörténetében. 

A korszak szakavatott kutatói közé sorolhatjuk (teljességre 
nem törekedve) Szilágyi Mártont, Hermann Zoltánt, Debrecze-
ni Attilát és Borbély Szilárdot. Munkáikban olyan szemlélet lát-
szik kibontakozni, mely megtaníthat bennünket a kritikai gon-
dolkodásra. Elsősorban arra kell gondolnunk, hogy „a hiány 
önmagában rendelkezik-e jelentéssel, s ha igen, vajon milyen-
nel: azzal, hogy valami valóban meg nem történtre utal, vagy 
azzal, hogy biztosan elfed valami egykorúan lejátszódót. Hiszen 
nem tudunk egyetlen olyan, egykorú és hitelt érdemlő életraj-
zi interpretációról sem, amelynek segítségével az esetleges ké-
sőbbi, tudatos vagy öntudatlan kirekesztést szembesíthetnénk” 
(Szilágyi Márton). Vagyis megkonstruálható-e egy önéletrajz és 
egy szerelem története egy verseskötet ismeretének tükrében, 
vagy pedig nem árt szkeptikusnak lennünk, ha egy irodalmi 
személy életútját szeretnénk felderíteni?

Kulcsszavak: Fábián Julianna, Csokonai Vitéz Mihály, Vajda Ju-
lianna, Mindenes Gyűjtemény, Komárom
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Némety Alexandra
Selye János Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola

PETŐFI SÁNDOR A MAGYAR NEMES C. VERSÉNEK 
SZLOVÁK SZÖVEGVARIÁNSA A STILISZTIKA 

KÖZÉPPONTJÁBAN           

A fordítástudományban az eredeti szövegeket és fordított szö-
vegvariánsaikat összevetve sok közös vonást, de annál több elté-
rést fedezhetünk fel. Abban azonban egyet kell értenünk, hogy 
a forrásnyelvi és a célnyelvi szövegek teljes egyenértékűsége, 
azaz ekvivalenciája nem hozható létre. Minden szöveget egy 
egyedülálló egységnek tekinthetünk, amely az adott kultúra, és 
az egyetemes emberi kultúra része is. 

A fordításelméleti kutatásokban a forrásnyelvi (invariáns) 
és célnyelvi (variáns) szövegek kapcsolatának nagyon fontos 
szerepe van. A fordítási folyamat eredményeképpen létrejövő 
célnyelvi szövegeket a forrásnyelvi szöveg egy-egy variánsaként 
értelmezzük. A fordítói ekvivalencia a mai napig vita tárgya. 
Problematikus az  ekvivalenciafogalom értelmezése és kutatása, 
amit elsősorban a forrásnyelvi és célnyelvi szövegvariánsok meg-
feleltetéséről, egyenértékűségi viszonyáról alkotott eltérő nézetek, 
valamint a fordításelméleti terminológia többértelműsége okoz. 

Tanulmányunkban egyrészt arra a kérdésre keressük a vá-
laszt, hogy létrehozható-e az eredeti szövegnek egy célnyelvi 
változata, amely megfelel az forrásnyelvi szöveg üzenetének, a 
befogadó kultúra és a befogadók elvárásainak is, ugyanakkor 
megőrzi az eredeti szövegváltozat idegenségét. Jelen tanulmány 
részint ezt a kérdést vizsgálja, másrészt a funkcionális stilisztika 
módszerével elemzi az eredeti szövegvariánst és annak fordított 
változatát. A kutatás célja a két különböző nyelven született ver-
sek adekvátságának vizsgálata. 

A tanulmány Petőfi Sándor A magyar nemes című versé-
nek és szlovák fordításának funkcionális stilisztikai szempontú 
elemzésével foglalkozik. A kutatás kiindulópontja a szlovák–
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magyar irodalmi kapcsolatok érzékeny mércéjeként is jellemez-
hető Petőfi-költészet. Petőfit anyai ági szlovák származása miatt 
a szlovák értelmiség egy része renegátnak tartotta. Ennek ellené-
re költészete vonzotta a szlovákokat, és a múlt század utolsó har-
madában gyakran közölték verseinek fordításait a folyóiratok. 

A dolgozat első része betekintést nyújt a szlovák Petőfi-kép 
világába, a XX. századi Petőfi-recepcióba, s ezzel együtt átte-
kintést ad Petőfinek a szlovák irodalomban történő adaptálá-
sát determináló társadalmi, politika, kulturális és irodalmi té-
nyezőkről. Ezt követően a variáns és az invariáns viszonyának 
kérdéskörével, illetve a műfordítói kommunikatív ekvivalencia 
(az eredeti szöveg és a fordított szövegvariánsa megfeleltetési 
viszonya) kérdéskörével foglalkozik. Az egyes ekvivalencia- 
értelmezések e két kifejezést teljesen elkülönítik egymástól. 
Mind a normatív, mind pedig a normák létét elvető fordítói 
megközelítések feltételeznek az eredeti (forrásnyelvi) szöveg-
ben egy vagy több olyan állandó grammatikai, szemantikai és 
pragmatikai jelentéssel rendelkező részt, azaz invariánst, melyet 
a fordítónak meg kell őriznie a célnyelvi szövegváltozatokban is. 
A forrásnyelvi szöveggel kapcsolatban legalább kétfajta invari-
áns elkülöníthető el: egyrészt invariánsnak tekintendő a forrás-
nyelvi szövegegész, s hozzá viszonyítva a fordított szövegválto-
zat egy-egy variáns, másrészt a forrásnyelvi szövegegészen belül 
is találhatóak olyan szövegrészek, melyeket módosítás nélkül 
meg kell őrizni a fordított szövegvariánsban, mivel a szöveg 
jelentését hordozzák, ezt is invariánsnak nevezhetjük. Szabó 
Zoltán véleménye szerint a forrásnyelvi és célnyelvi szöveg kap-
csolatában a szöveg stílusa az invariáns. Ez megegyezik Popovič 
véleményével is, mely szerint a szépirodalmi szövegek stílusá-
nak megőrzése a legfontosabb a célnyelvi szövegvariánsban. 
Lőrincz Julianna értelmezése szerint invariáns akkor születik, 
ha a fordító a forrásnyelvi szöveg szemantikai és pragmatikai 
jelentését eljuttatja a célnyelvi befogadóhoz. Ez a felfogás össz-
hangban van az Anton Popovič által kidolgozott kommunikatív 
ekvivalencia elméletével, mellyel az előadás második részében 
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szeretnék foglalkozni. Klaudy Kinga szerint a fordításelméleti 
kutatók egy része az ekvivalenciát a fordítás feltételének tart-
ja, míg mások szerint teljes, abszolút fordítások nem léteznek. 
Az ekvivalencia kérdése kapcsán meg kell említenünk Nida 
kétféle ekvivalencia-viszonyát: formális és dinamikus, továb-
bá a Klaudy Kinga által kidolgozott egyenértékűségi elveket: 
referenciális, kontextuális, funkcionális ekvivalencia,  továbbá 
Gideon Toury hármas megfeleltetési viszonyát. A műfordítás-
szöveg azonban nem a forrásnyelvi szöveg mása, hanem annak 
különböző átváltási műveletek során létrejött adekvát célnyelvi 
szövegváltozata. Az átváltási műveletek paradox módon nem a 
forrásnyelvi megfeleltetés ellenében hatnak, hanem a különbö-
ző módosítások eredményeképpen annak szövegszintű célnyel-
vi variánsát hozzák létre. A dolgozat utolsó részében Petőfi Sán-
dor A magyar nemes c. forrásnyelvi szöveget, valamint annak 
Ján Smrek szlovák költő által fordított szlovák nyelvű szövegét 
mint célnyelvi szövegvariánst elemzi a funkcionális stilisztika 
módszerével. 

A kutatás elemzési módszere az Anton Popovič nevéhez 
fűződő kommunikatív ekvivalenciával szintézisbe hozható 
funkcionális stilisztika, amely a szöveg különböző szintjein 
vizsgálja a nyelvi elemek funkcióját mind a forrás-, mind a cél-
nyelvi szövegekben, ezeket egymás szövegvariánsainak tart-
va. Az elemzésre választott Petőfi-vers stílusának funkcionális 
stilisztikai módszerrel történő elemzésekor Szathmári István 
nyomán a szöveg következő szintjeinek vizsgálatára kerül sor: 
akusztikai szint, szó- és kifejezéskészlet szintje, az alak- és mon-
dattani jelenségek szintje, a képi szint, az extralingvisztikus ele-
mek szintje, valamint a stilisztikai alakzatok szintje. A munka 
célja az elemzésre kiválasztott szöveg kontrasztív-stilisztikai 
vizsgálata által egy átfogó képet adni az idegen, azaz szlovák 
nyelvű szövegváltozat grammatikai, szemantikai, pragmatikai 
szinten történő vizsgálatáról, tehát kideríteni, hogy a szlovák 
nyelvű szövegvariáns mennyire adekvát a magyar nyelvű szö-
veggel. A munka betekintést nyújt a kontrasztív nyelvészet, a 
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fordítás, illetve a műfordítás világába, a Petőfi-versek Ján Smrek 
szlovák költő és műfordító szlovák nyelvű szövegvariánsainak 
20. századi fogadtatásába.

Korábbi tanulmányaimban már foglalkoztam a Ján Smrek és 
mások által megjelentetett Petőfi-fordításokkal, azonban a fen-
tebb említett A magyar nemes c. vers szlovák nyelvű szövegva-
riánsának vizsgálatával még nem foglalkozott egyetlen kutató 
sem. Ezért választottam most elemzésre ezt a Petőfi-szöveget és 
szlovák nyelvű fordítását. 

Előzetes kutatásaim során Petőfi különböző tematikájú 
verseit hasonlítottam össze Viliam Paulíny-Tóth, Pavol Or-
szágh-Hviezdoslav, Ján Smrek és Emil Boleslav Lukáč fordítá-
saival. E szövegek összevetéséből arra következtethetünk, hogy 
Petőfi műveinek stílusjegyeit fordításaikban adekvát módon 
visszaadni csak nagyon keveseknek sikerült. Leszögezhető az 
eltérő ütemverselés és rímképlet, a szókészleti sajátosságok, 
ugyanis Petőfi szövegére jellemző a nyelvi-stilisztikai és stílus-
beli eszközök egyszerűsége, míg Paulíny-Tóth abszolút eltér et-
től, sőt költői stílusa expresszív és preferálja a képszerűség növe-
lését. Hviezdoslav már ennél érettebb és hűségesebb fordítóként 
jelenik meg. Elkötelezett híve volt a társadalmi igazságosságnak 
és a nemzetek egyenjogúságának, ami megkönnyítette számára 
Petőfi eszmei mondanivalójának és érzésvilágának maradékta-
lan visszaadását. A verselés mesterfogásainak tökéletes ismerete 
pedig lehetővé tette az eredeti mű jelentésbeli és stílusbeli tulaj-
donságainak transzponálását a műfordítás szövegébe. A legere-
detibb és leghűségesebb Petőfi-fordításokat azonban Ján Smrek 
szolgáltatja számunkra. 

Kulcsszavak: Petőfi Sándor, Ján Smrek, A magyar nemes, szlovák 
fordítás, funkcionális stilisztika
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Kurucz Anikó 
Selye János Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola 

A HAGYOMÁNY FOLYTONOSSÁGA ÉS 
FOLYTATHATATLANSÁGA

Válságdiszkurzus és szabadságdimenzió  
Hamvas Béla írásaiban

Egy Hamvas Béla filozófiai-eszmetörténeti-művelődéstörténeti 
tájékozódását és orientációját szem előtt tartó elemzésnek meg-
kerülhetetlen és el nem évülő részét képezi az a Hamvas krizeo-
lógiai működését körüljáró vizsgálódás, mely ennek a műkö-
désnek sajátos gondolati eredőire kérdez rá. Előadásomban arra 
szeretnék rámutatni, hogy az író válságtapasztalata nem egy-
szerűen illeszkedik az európai válságdiszkurzus ismerős gondo-
latvezetésébe, hanem a sokoldalúan reflektált, bölcseleti-egzisz-
tenciális és történelmi dinamikát egyaránt mozgósító belátásai 
milyen értelemben lehetnek előremutatóak, illetve távlatot te-
remtőek az európai önértelmezés számára. E kérdéskör fogalmi 
tisztázása azért is elemi jelentőségű, mert ez válik az Európán 
kívüli hagyománnyal megkezdett párbeszéd szellemi alapjává, s 
egyúttal egy sajátos, szabadságdimenziót kínáló egyszerre apo-
diktikus és alétheia-szerű nyelv kiérlelésének kiindulópontjá-
vá is. Három írásának (Modern apokalipszis, Krízis és katarzis, 
A világválság) részletes, a későbbi szövegek gondolatvilágát is 
szervező irány- és törésvonalainak bemutatásával szeretne hoz-
zájárulni az előadás e probléma felfejtéséhez.

A válságirodalmat tematizáló, a válság természetével és mi-
benlétével foglalkozó írásai a 30-as évek közepén, illetve má-
sodik felében jelentek meg. A Modern apokalipszisben először 
azzal a közkeletűnek is mondható, elterjedt nézettel szembe-
sít, mely a válságot mindenkorinak tételezi, mondván, hogy a 
kellő távlattal rendelkező korkritikus gondolkodás alapvetően 
apokaliptikus attitűddel bír. A modern apokalipszis egy örök 
krízisszellem mai válságzsivajaként a könyvcivilizációnak kö-
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szönhetően félelemkeltőbb. Spenglert, Gundolfot, Lessinget, 
Rozanovot idézi, s megállapítja e megszólalások mindegyikét 
uraló profetikus hevültséget és az ezzel járó túlzást, egyidejűleg 
azt is mondja, hogy az európai szellemi életet meghatározó gon-
dolkodók kiválóságának mintegy fokmérője, indikátora a kor-
ral szembeni állásfoglalás radikalitása és vehemenciája. Ham-
vas szerint ettől függetlenül nem kerülheti el a kutató figyelmét, 
hogy Európa magas szellemiségén a XVIII. század közepe óta 
nyugtalanság észlehető, s talán Montesquieu az első észlelője 
és a nyugat alkonyát jövendölő Spengler a tudatosítója ennek 
a válságnak, ám a modern korkritika első, legfontosabb, azóta 
is megkerülhetetlen műve Nietzschétől A hatalom akarása. Ez 
az a könyv Hamvas szerint, ami egyértelművé teszi a kétségbe-
esett, az ürességtől megkínzott puszta egzisztencia vallásos krí- 
zisét, mely a modern technokrácia tudományos – ökonomikus 
– materialista szemléletének kibontakozásában, s a folyamatos 
nivellálódás pedig a vallás humanizálódásában, az embernek 
a „csupasz humanizmus rendjébe” való illeszkedésében rejlik. 
Sem a válságról nem tudomást venni, sem a válságot túldimen-
zionálni nem ildomos, összegez Hamvas, hanem valamiképpen 
kérlelhetetlenül végigvinni a krízist. 

A sorban következő második tanulmány, a Krízis és katarzis 
ott folytatja tovább a gondolatmenetet, ahol a Modern apoka-
lipszis abbahagyta. A nietzschei nihilizmus végsőkig való fo-
kozása teremthet új, valódi távlatot a modern ember számára. 
A modern ember krízisének tárgyalásához elengedhetetlen a 
hamvasi eszmefuttatásban e modern ember helytálló karak-
terisztikája. A korábbi, a modernség eredetének felfejtésekor 
leggyakrabban hangoztatott, s bizonyos értelemben persze vi-
tathatatlan görög-római és keresztény meghatározottsággal bí-
rást Hamvas statikus és egyoldalú leírásnak tartja. A statikus 
deskripcióval szemben egy dinamikusabb, az európai önér-
tés dramaturgiájáról inkább számot adó meghatározást ajánl. 
Hamvas szerint a modern embert a nagy, kulturális örökséggel 
való szembenézés aktusának előjele identifikálja, illetve tartja 
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kettős feszültségben. A kultúra „csodálatát” egyfelől egy vég 
nélküli ellenkezés és lázadás magatartása zilálja szét/dúlja fel 
az emberben. A kultúrát ilyen értelemben meghaladni vagy át-
lépni szándékozó magatartás a rousseau-i, míg ezzel szemben a 
kultúrát továbbépítő, továbbemelő attitűd a goethei szellemben 
testesül.  Az igazi drámát mondja Hamvas, az eredeti szemben-
állás életintegrációja vagy szervesülése kíséri, azaz egyik olda-
lon a kultúra elégtelenségét hangoztatók a mindenkori roman-
tikus visszavágyók, ugyanakkor a romantikus előrevágyók is (a 
tudományos-technikai haladás hívei), a reálisban gondolkodás 
helyett az irracionális világokat építők, míg a másik oldalon az 
építés-emelés szubjektumai mindenkoron alkotó, produktív, a 
jelenlétet és helytállást, vagy szembenézést vállaló szellemisé-
gek. Természetesen a drámát a kettő elválaszthatatlansága, egy-
másba fonódása indokolja és fokozza. . 

Ami ezt a feszültséget jelenvalóvá és egzisztenciálissá teszi, 
az az időperspektíva, a temporalitás dimenziójának itt és most-
ja. Ebben a koordináta-rendszerben jelöli ki Hamvas azokat az 
egzisztenciálisnak mondható pozíciókat, amelyek a modern 
ember helyiértékét meghatározzák. A Szerb Antaltól kölcsön-
zött lótuszevő a történet drámájából magát kivonó, az életet nar- 
kotizáló, a realitásról, időről tudomást nem vevő, míg a másik 
ilyen pozíció az ún. outsideré, aki a krízis feloldásához egyszer s 
mindenkori univerzális megoldási kísérlettel rendelkezik, s va-
lamilyen elmélet, illetve absztrakció segítségével kívülről, saját 
eszméit a valóságra erőszakolva lép fel. Hamvas a programati-
kus politika mellett minden résztudományt is ide sorol.

A történés áramaiból való exodus helyett a létét az időbe, 
időszerűségbe helyező, annak kinyíló magatartás – amely egy-
szerre hagyja, hogy az idő általa történjék, ugyanakkor maga is 
történetalkotó – az a kitüntetett pozíció, amely a válságból való 
kibontakozást egyedüliként valósíthatja meg. Az időt elvesztő, 
illetve az idővel érintkezésbe lépni nem tudó „korszerűtlensé-
gi koefficienssel” rendelkező ember helyett az időszerűségben 
gyökerező, a modern drámát minden vonatkozásban, a sza-
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kadék kiszögelléséig végigvivő magatartásról van szó, amely a 
kultúrával szembeni lázadást követően destruálja már nemcsak 
a kultúra, hanem a vele érintkező és szerves egységet alkotó va-
lamennyi léttartományt, s végső soron önmagát is, hogy kér-
désszerűvé téve valamennyi horizontot, ugrásra készen (itt nem 
nehéz felismerni Kierkegaard hatását) a semmivel álljon szem-
ben. Ezt a semmit kell átugrani a tovább már nem elodázható 
döntés pillanatában a katarzis megszerzéséért. 

A világválság című, 1937-es írásában bibliográfiát készít a 
válságot tematizáló irodalmi művekről úgy, hogy közben a di-
agnosztika szempontjából csoportosítja is őket. A bibliográfiát 
megelőző rövid tanulmányban a krízis ismételt meghatározási 
kísérlete kapcsán a válságot megoldhatatlan problémastruk-
túraként definiálva lényegesnek tartja ismét tisztázni azt a 
kérdést, hogy a válság vajon nem az ember eleve adott végső 
határhelyzetére vonatkozik-e, azaz nem egy, a történet kezde-
te óta jelenlévő eszkatológiai szituációról van-e szó. A krízis- 
jelenség alanyi ismérvének a bizonytalansággal és végzetesség-
gel átitatott válságtudatot jelöli Hamvas, amely pontosan meg-
felel a jelenség tárgyi oldalán tapasztalható megoldhatatlansági 
struktúrának. Az alanyi és tárgyi oldal egymásnélküliségének 
elképzelhetetlenségét hangsúlyozza Hamvas. A bizonytalanság 
és végzetesség vektorainak keresztjén a szubjektum tarthatat-
lanként és cseppfolyósként érzékeli a valóságot. Hamvas szerint 
a meg nem oldhatóság minden korábbinál súlyosabb ma, rá-
adásul a „sokfejű válság” már nemcsak itt-ott felbukkanva okoz 
részválságokat, hanem a paralellkoordináció törvényei alapján 
az egészben jelentkezik egyszerre. 

Nem nehéz felismerni az egzisztenciálfilozófiák alapvető be-
látásait Hamvas válsággondolataiban. A 30-as évek krizeológiai 
áttekintését követően a létet meghatározó válságtudat mindvé-
gig jelen van, illetve építi Hamvas monumentális valóságfeltáró 
elbeszélését. Csaknem húsz évvel később Patmosz című köte-
tében újra körvonalazódik nem is annyira a válság mibenlé-
te vagy természete, mint inkább e jelenség tudomásulvétele a 
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Hamvas által autentikus egzisztenciának nevezett emberi alap- 
állás eléréséért. A hagyománnyal, pontosabban a hagyomány 
könyveivel, betűjével kialakított dialogikus viszony által szerve-
sül a hamvasi szubjektum ön- és világértése is. Itt azonban már 
a történelmi dinamika újratematizálása nélkül egzisztenciális 
vonalon gondolkodik tovább a személyt konstituáló válságról, s 
így az előadás utolsó részében a részben kierkegaard-i, részben 
heideggeri inspiráció Hamvas általi kibontása, illetve tovább-
gondolása  körvonalazódik.

Kulcsszavak: Hamvas Béla, válságdiszkurzus, krizeológia, Mo-
dern apokalipszis, Krízis és katarzis, A világválság
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Baka L. Patrik 
Selye János Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola

A „MI LETT VOLNA, HA…?” FONÁKJAI

Mohácsnál győzni fogunk, 
Dózsa lesz György királyunk, 
Nagyhatalom századokon át. 

Rákóczi világot hódít, 
Kossuth-tal valóra válik 
A Duna-menti Köztársaság.

(Torda, a sámán)

„Mi lett volna, ha…?” Egy olyan kérdés, amely mindannyiunk 
mindennapjaiban ott bujkál, a legjelentéktelenebb alternatí-
vától kezdve a sorsfordítókig. Hisz „ha tegnap este feloltottam 
volna a lámpát, nem estem volna el; ha beszereltettem volna a 
riasztót, talán nem sikerül kirabolniuk; hogyha egy perccel ké-
sőbb indultam volna útnak, nem karamboloztam volna, és nem 
halt volna meg senki...”, de ha mondjuk Paulus tábornok nem 
fogadta volna meg a Führer parancsát, és Sztálingrádnál kitört 
volna az oroszok gyűrűjéből, úgy könnyen lehet, ez az absztrakt 
most németül íródna, ha íródna egyáltalán.

Az iménti gondolatsor, karöltve a hangulatkeltőnek szánt 
idézet lényegével, kétségkívül sokat elárul a spekulatív fikció 
egyik legsajátosabb helyzetben lévő zsáneréről, az alternatív 
történelemről. A másként allohistorizmusnak is nevezett irány-
zat a populáris irodalom tartományai felől az elsők közt emelt 
hidakat a magas irodalom szférái felé. S hogy miként? 

A mainstream kánon újraszituálásához s a hagyományhoz 
fűződő viszony újraértelmezéséhez nagyban hozzájárult az a 
jelenség, hogy a posztmodern sorra vetette fel azokat a lénye-
gi kérdéseket, amelyek a korábban peremre szorított spekula-
tív fikciónak már a kezdetektől sajátjai, sőt, az sem túlzás, hogy 
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ezek képezik annak fundamentumát. A posztmodern külön-
böző szövegalkotási stratégiái, többek között az ontológiai za-
varok és eltolódások, a valóság és a fikció közti határ elmosá-
sa, a „másság” előtérbe kerülése, a világalkotásból következő 
episztemológiai kérdések, a kinetikus jelleg, a bizonytalanság és 
a történelemhez fűződő, játékosan ironikus viszony az allohis-
torizmus alapját is képezi. Nem is arról van tehát szó, hogy a 
posztmodern hatása az irodalmi peremre is kiterjedt, hanem 
sokkal inkább arról, hogy ez utóbbi a posztmodern körvonala-
zódásánál kulcsszerepbe került; annak egyik alappillérévé vált. 
Noha a korábbi hierarchikus szemlélet még mindig jellemzi 
irodalomértelmezésünket, a határok elmosódása folyamatosan 
zajlik.  

Az allohistorikus műfaj tulajdonképpeni legitimálásához 
azonban nemcsak napjaink irodalmi fősodra járult hozzá, sőt, 
nem is csak az irodalomtudomány, de a történettudomány is; a 
természettudományok közül pedig legfőképp az elméleti fizika. 

Kezdjük az utóbbival: A sokvilág-elméletet Hugh Everett, 
amerikai fizikus tette közzé 1956-ban. Az elméletet úgy foglal-
hatnánk össze, hogy egy multiverzumban – ami számos, párhu-
zamosan létező, egymástól független univerzumból áll (melyek 
egyike a mi univerzumunk) – együtt jelenik meg a kvantum-
mechanika által megengedett összes lehetőség, Tehát a párhu-
zamos világok itt lüktetnek a szomszédságunkban, s mindazon 
események, melyeknek több lehetséges kimenetele van – kvázi 
az összes esemény –, ezek valamelyikében meg is valósulnak. A 
mindennapjaink minden egyes másodpercében ott húzódó al-
ternatívák révén ilyenformán újabb és újabb párhuzamos vilá-
gok alakulnak egy lényegében végtelen számú párhuzamos uni-
verzumból álló multiverzumot hozva létre. A sokvilág-elmélet 
alaptétele ugyanis az, hogy valahányszor a világegyetem egy 
kvantummechanikai döntéshelyzetbe, úgynevezett divergáló 
vagy neuralgikus ponthoz ér, mindannyiszor megduplázódik. 
Az Everett-féle tézis így támasztja alá a lehetséges valóságok – 
másként kontrafaktumok – létezését.
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S hogy mit ad és mit szól mindehhez a történettudomány? 
A Fairfield Egyetem történészprofesszora, Gavriel D. Rosenfeld 
értelmezései egyfelől azért fontosak, mert ő az egyik legneve-
sebb megalapozója az alternatív történelem kutatásának, más-
felől, történészként könnyen kiosztható rá egyfajta legitimációs 
szerep, amivel az irányzat alapjait szilárdította meg. Rosenfeld 
a fiatal történészgeneráció egyik legtermékenyebb kutatási te-
rületének nevezi az allohistorizmust. A The World Hitler Ne-
ver Made: Alternate History and the Memory of Nazism című 
munkájával a legspecifikusabb vizsgálódást követte el a műfaj 
tekintetében. Kötetében egyetlen divergáló pontra, a második 
világháborúra koncentrált, mely történészként is a szakterülete. 
Szerinte az allohistorizmus jelenünk és múltunk újraértékelésé-
nek gyümölcsöző kísérlete. Mint mondja, az irányzat jelencent-
rikus (presentist) – többet árul el rólunk, gondolkodásunkról, 
korunk gondolkodásáról és múltítéletéről még annál is, mint 
amilyen meggyőzően fel képes építeni egy alternatív univerzu-
mot. Megközelítései (Mely divergáló pontot választják az egyes 
nemzetek szerzői? Miként hat választásukra művük keltezési 
idejének történelemfelfogása és jelenfelfogása? Disztópiát vagy 
utópiát vizionálnak-e?) mentén épp ez a jelen-korkép rajzolha-
tó meg specifikusan. Hazai vonalon Hegedűs Orsolya rakta le 
az allohistorizmus legfontosabb alapjait – ő a szerzője a Selye 
János Egyetem kiadásában megjelent Kontrafaktumok című 
monográfiának. Hegedűs elemez elsőként magyar példát is, 
Gáspár András Ezüst félhold blues című könyvét. 

A sokvilág-elmélet és a multiverzum-teóriák lehetséges na-
rratív szerkezetekként megjelentek az irodalmi művekben is, 
allohistorikus regények formájában. A műfaj már közel sem jár 
gyerekcipőben, s a szerzők sokasága megannyi jelentős törté-
nelmi divergáló pontot választott már arra, hogy annak mentén 
egy egészen más világot teremtsen kötetének hasábjain. 

A jelen szöveg tehát egy olyan előadás és tanulmány elő-
hangja, mely a spekulatív fikció spektrumán belül elsősorban 
az alternatív történelmi regények kérdésirányaira és interdisz-
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ciplináris elméleti hátterére koncentrál. Célkitűzései közt sze-
repel a zsáner széleskörű megközelítése, a filozófiától, a törté-
nettudományon át a fizikáig. A már Hérodotosz és Titus Livius 
műveiben is felrémlő kontrafaktuális gondolat történetét tekinti 
át, lehetőség szerint egészen napjainkig, s a világirodalom allo-
historikus alapszövegeinek – Philip K. Dick, William Gibson, 
Bruce Sterling és Kim Stanley Robinson művei – tárgyalásán 
túl a jelentős hazai teljesítményekre is kitér, elsősorban Gáspár 
András, Gáspár László és a legmeghatározóbb magyar kontra-
faktum-szerző, Trenka Csaba Gábor egy-egy művére; az elem-
zések sokszor előzménynélküliek. A szóban forgó opusok révén 
politika-, technika-, geológia-, katasztrófa- és kultúrtörténeti 
töréspontok egyaránt középpontba kerülnek, egyszerre jelölve 
a stabilnak hitt történelem posztmodern horizont felőli kikezd-
hetőségét, a véletlenek világépítésre irányuló markáns ráhatá-
sát, és a „Mi lett volna, ha…?” kérdésben rejlő, egyszerre elbi-
zonytalanító s elgondolkodtató narratív erőt. 

Kulcsszavak: allohistorizmus, alternatív történelmi regények, 
sokvilág-elmélet
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TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 
(19. SZÁZAD)

Hajdú András
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtiszt-
képző Kar, Hadtudományi Doktori Iskola

MAGYARELLENES SZLOVÁK FEGYVERES FELKELÉS 
MÉRLEGE 1848 ŐSZÉN

Felvidéken az első fegyveres konfliktusokra 1848 szeptemberé-
ben került sor, amikor a Bécsben szervezett és felszerelt szlovák 
önkéntesek a morva határon átkelve egy ideiglenes ellátmányi 
központot építettek ki Miavánál, hogy a Szlovák Nemzeti Ta-
nács (SZNT) irányítása alatt levezényeljék a szlovák nép fegy-
veres felkelését.

A Felvidékre való betörés és a miavai tábor kialakítása után 
a vezetők megkezdték a toborzást. Annak ellenére, hogy a 
Szlovák Nemzeti Tanács képviselői már jóval a katonai akci-
ók megkezdése előtt lázasan agitáltak a határ menti megyék-
ben, a megjósolt tömeges felkelés elmaradt. A legjobb indula-
tú, még racionálisnak tekinthető számítások szerint a szlovák 
fegyveresek a szeptember 21-i berezói győzelmük után, mely 
a felkelés csúcspontjának tekinthető, legfeljebb 8000-en lehet-
tek a Miaván hátrahagyott ezer fő körüli tartalékkal együtt. A 
helybéli szlovák földművesek és irtványosok javarészt spontán 
módon csatlakoztak a harcokhoz és olykor már annak vége 
előtt otthagyták a csatateret. Bár Ľudovít Štúr bizakodó volt a 
fegyveres akció jövőjét illetően, Bedřich Bloudek és a többi ka-
tonai vezető egyre aggasztóbbnak vélte az összecsődült tömeg 
helyzetét. A csatlakozott földművesek és parasztok lőfegyvert 
még távolról sem láttak, valamint a katonaélet sem volt ked-
vükre való.



Fiatal kutatók társadalomtörténeti konferenciája – Komárom, 2017 25

Ugyanakkor ez vonatkozott a velük szemben Jeszenák János 
nyitrai főispán által szervezett többségében szintén szlovák, de 
a magyar kormánynak engedelmeskedő nemzetőrökre is, így a 
felkelők viszonylag háborítatlanul mozoghattak és rabolhattak 
közel egy hétig, míg a császári katonaság le nem verte azt. Bár 
az SZNT akciója kudarcot vallott, a régió ezek után folyamatos 
katonai nyomás alatt volt. A szlovák felkelést a kisebb-nagyobb 
császári alakulatok betörései követték, amelyek ellen a magyar 
fél nem tudott hatékony védelmet felvonultatni. Felvidék meg-
óvásának megszervezése (vagy inkább a császári előrenyo-
mulás lassítása) a helyi kormánybiztosok feladata volt, akik a 
közigazgatási és katonai háttérmunkákon felül több alkalom-
mal a seregek élére álltak. Az alapanyag, amiből építkezhettek, 
többnyire népfelkelőkből és nemzetőrökből állt, de egy ideig 
rendelkezésükre álltak a frissen szervezett honvédzászlóaljak 
is. A lokális védőseregek legértékesebb elemei a vadászcsapa-
tok voltak. A térség földrajzi adottságaiból fakadóan elterjedt 
volt a vadászat, így sok jó lövész került ki a helyi lakosságból, 
valamint viszonylag pontos és megbízható lőfegyverek begyűj-
tése is lehetséges volt. Némely szabadcsapatok rendelkeztek 
csekély létszámú lovasokkal és lövegekkel is. Ezen erők legfőbb 
feladata a felföldön tevékenykedő császári seregek folyamatos 
veszélyeztetése, a szétforgácsolódott, kis létszámú csoportok 
felszámolása, az újoncozás folytonosságának biztosítása és a 
kiürített területek birtokba vétele volt.

A kutatás a toborzás és a harcok körülményein, a szlovák 
táborban uralkodó hangulaton és a vezérek tervein keresztül 
kívánja bemutatni a szeptemberi felkelést és bukásának okait, 
valamint a vele szemben szerveződő magyar védelem alapja-
it. A munka elsődleges forrásai az itt tevékenykedő magyar, 
szlovák és császári politikai és katonai vezetők széleskörű me-
moárirodalma, magyar kormányzati iratok, levelezések ka-
tonai jelentések, valamint osztrák ezredtörténetek. Kiemelt 
jelentőséggel bírnak még a szlovák nyelvű szakirodalom és 
forráskiadványok is (František Bokeš, Vojtech Dangl, Miku-
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láš Dohnány, Karol Goláň, Daniel Rapant), melyek bár csupán 
érintőlegesen foglalkoznak a magyar egységek felvidéki har-
caival, az 1848 szeptemberi szlovák felkelés és a későbbi ún. 
„szlovák légió” eseménytörténete részletesen nyomon követ-
hető a segítségükkel.

Kulcsszavak: szlovák fegyveres felkelés, 1848, Miava, Szlovák 
Nemzeti Tanács, toborzás
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Jeric Krisztián 
Belgrádi Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelem Tanszék 

BAJSAI ZÁKÓ MILÁN TISZTVISELŐ ÉS POLITIKUS: 
SZERB–MAGYAR POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI 

KAPCSOLATOK A DUALISTA KORI 
MAGYARORSZÁGON

A szerb–magyar politikai és társadalmi kapcsolatok a törté-
nelmi Magyarország területén a magyar és a szerb történelem- 
írás sokat kutatott témái közé tartoznak. A szerb történészek 
munkáinak fő kutatási a Miletics Szvetozár által vezetett Szerb 
Nemzeti Szabadelvű Párthoz kötődnek. Legjelentősebb ered-
ményként ki lehet emelni Miletics életrajzát Petrović Nikola 
tollából, amely a múlt század ötvenes éveiben íródott. A mun-
ka Mileticset kiemelkedő személyként mutatja be, aki bátran 
harcolt a magyar kormány magyarosodást célzó intézkedései 
ellen. Az így kialakult kép a mai napig nem igazán változott. 
A magyar kormány, valamint a megyék és a városok szolgá-
latában levő tisztviselőkről a szerb történelemírás kevés szót 
ejt. A Tisza Kálmán és Tisza István által vezetett Szabadelvű 
Párt szerb hívei általában a szerb nemzeti érdekeket kiárusító 
személyekként vannak bemutatva. A magyar történelemírás 
újabb kutatásai (Pál Judit, ifj. Bertényi Iván, Pap József és má-
sok) nagy hangsúlyt fektetnek a dualista kori városi, vármegyei 
és országos politikai elit múltjára. Mégis a dél-magyarországi 
tisztviselők és országos képviselők sorsával kevés mű foglalko-
zik. Az ilyen bánásmód alól nem mentesült Bajsai Zákó Milán 
sem. Az ő életrajzával doktori disszertációm (Szeb kormány-
párti politikusok a történelmi szűkebb Magyarország területén 
1867–1905) írása közben foglalkoztam. Forrásanyagot főleg az 
újvidéki Vajdasági Levéltárban (Bács-Bodrog vármegye fond-
ja) valamint a budapesti Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
levéltárában (Országgyűlési levéltár, Belügyminisztériumi le-
véltár) találtam. Szintén hasznos adatokat szolgáltatott a kora-
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beli szerb és magyar sajtó, valamint a Sturm-féle országgyűlési 
almanachok.

Bajsai Zákó Milán 1860. július 29-én született Szenttamáson. 
Apja, Péter az 1848-as forradalom előtt Bács-Bodrog vármegyé-
ben tevékenykedett szolgabírói és főszolgabírói minőségben. 
Az 1848-as események ideje alatt Újvidéken polgármesternek 
és országgyűlési követnek választották. Az 1861-es és 1867-es 
vármegyei tisztújítások folyamán másodalispánnak választot-
ták. Miután 1870-ben a másod- és harmadalispáni méltósá-
gok el lettek törölve, vármegyei árvaszéki elnökként működött 
1886-ig, amikor nyugdíjazták. Anyja, Gyendity Ilona szentta-
mási előkelő szerb család sarja volt. Zákó Milán és öccse, Ist-
ván származásukat tekintve görögkeleti vallású szerbek voltak. 
Ükapjuk, István, tiszai határőrvidéki kapitány, 1751-ben nyert 
nemességet és Bajsán birtokot, innen ered a család nemesi elő-
neve. Annak ellenére, hogy Bajsa betelepítése Istvánnak nem 
igazán sikerült, hisz 1759-ben a birtok felét eladta Vojnits Lu-
kácsnak, családja megőrizte jelentőségét a tiszai koronakerület-
ben és Bács vármegyében.

Zákó Milán gimnáziumi tanulmányait Zomborban végezte, 
ahol érettségi vizsgáját 1877-ben tette le. Budapesten jogot hall-
gatott, miközben 1880. decemberében Sándor, Béla Bács-Bod-
rog vármegye újonnan kinevezett főispánja tiszteletbeli aljegy-
zői címmel tüntette ki. Jogtudorként 1883-ban közigazgatási 
gyakornokként tevékenykedett, amíg a decemberi tisztújítás 
alkalmával másodaljegyzőnek nem választották. Az 1887-es év 
folyamán megvált aljegyzői állásától, de a közügyekben élénken 
részt vett mint tiszteletbeli árvaszéki ülnök. Mikor 1889-ben 
Raits Miklós nyugdíjaztatásával a zsablyai járás főszolgabírói 
állása megüresedett, őt választották meg erre a sokak által nem 
kívánt posztra. A titeli és zsablyai járások 1872-ben lettek kiala-
kítva miután a csajkásvidéket Bács-Bodrog vármegye bekebe-
lezte. A szerbek által lakott területen Miletics Szvetozár által ve-
zett Szerb Nemzeti Szabadelvű Párt jelentős támogatással bírt. 
Meg kell említeni azt is, hogy a titeli és zsablyai főszolgabírók 
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anyagi javadalmai voltak a legkisebbek e vármegyében, hiszen 
nem járt nekik a 250 osztrák értékű ezüstforintban megállapí-
tott évenkénti lakdíj, mert a határőrvidéki időszakban kiépített 
épületekben volt berendezve a főszolgabírói hivatal. Zákó Mi-
lán főszolgabíróként csak két éven át tevékenykedett, mivel az 
1892-es választásoknál Bács-Bodrog vármegye XI. (titeli) vá-
lasztókerületében országgyűlési képviselőjelöltként lépett fel 
szabadelvűpárti programmal.

Az 1892-es országgyűlési választások nagy jelentőséggel bír-
tak az országos Szabadelvű Pártra nézve, hiszen a Szapáry-kor-
mány helyzete jelentősen megingott a közigazgatás államosítá-
sát célzó tervezetek miatt. Úgyszintén az országos Szabadelvű 
Pártnak jelentős képviselőházi támogatásra volt szüksége az 
egyházpolitikai törvénytervezetek miatt. Bács-Bodrog várme-
gyében szerencsés helyzetnek számított, hogy a Függetlenségi 
és Negyvenyolcas Párt, valamint az Ugron-párt vegyes etnikai 
területen nem igazán számíthatott a választók szimpátiájára. Az 
1883-ig Miletics Szvetozár által vezetett Szerb Nemzeti Szabadel-
vű Párt 1884 és 1887 között végleg felbomlott. Valamikor nagy 
jelentőséggel bírt a csajkásvidéken, hiszen az 1873-as, 1875-ös, 
1881-es és 1884-es országgyűlési választásoknál a Miletics-párt 
hívei mandátumhoz jutottak. Az 1887-es választásoknál a tite-
li választókerület Dimitrievits Milost választotta meg országos 
szabadelvűpárti programmal. Annak ellenére, hogy Dimitrie-
vits az 1875-ös pártfúzió előtt 1865-től a Deák-pártnak is tagja 
volt, az 1892-es választásoknál az országos Szabadelvű Pártkör 
nem tüntette fel jelöltként. Emlékirataiban, amelyeket 1894 
és 1895 folyamán írt, nyugtázza hogy bukásához valószínűleg 
Wekerle Sándor, akkori pénzügyminiszterrel való nézeteltérése 
vezetett, mivel nem értett egyet a csajkásvidéki rétföldek tulaj-
donviszonyának rendezéséről szóló javaslatával, mert Dimitrie-
vits szerint a kormány az Angol–Osztrák Bank érdekeit tartotta 
szem előtt. Az Angol–Osztrák Banktól a titeli töltésfenntartási 
egylet még 1872 és 1876 folyamán vett fel kölcsönt, aminek a 
visszafizetése főként az 1876-os árvíz miatt nehéznek bizonyult. 
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Dimitrievits szerint Zákó Milán egyenesen Wekerle és a Bank 
jelöltje volt. Az 1892. január 28-án megtartott választásokon 
egyhangúlag Zákó Milán lett megválasztva. Viszont a szerb li-
berálisok sajtóorgánuma, a Branik című újvidéki politikai lap 
állítólagos csendőri erőszakoskodásról számolt be. Dimitrievits 
Milos annak ellenére, hogy hivatalosan sohasem támogatta a 
szerb liberálisokat, számíthatott szimpátiájukra, mert 1888-tól 
a Szerb Matica elnöke volt és széleskörű ismeretségi körrel ren-
delkezett a dél-magyarországi szerbség körében.

Nem biztos, hogy Zákó Milán a bank embere volt, de tény, 
hogy két országgyűlési cikluson (1892–1896, 1896–1901) ke-
resztül egyszer sem szólalt fel a képviselőházban. Két ízben 
(1894, 1896) a Felsőjegricskai Vízlecsapoló Társulat ügyeinek 
vezetésével megbízott miniszteri biztosnak volt kinevezve. 
Úgyszintén az 1896-os ciklus ideje alatt a zárszámadás-vizsgá-
ló bizottság előadója volt. Jelentősebb tevékenységet fejtett ki 
gazdasági téren. A csajkásvidéken népszerűsítette a Gferer és 
Grossmann budapesti építési cég által javasolt „csajkásvidéki 
vasút“ tervét. Hivatalosan a konzorciumot öccse, István képvi-
selte. A vasutat 1899. július 2-án adták át. A rétföldek birtok-
viszonyának rendezésével úgyszintén sikerrel járt, mivel 1898-
tól kezdve a rétföldek az egyes csajkásközségek tulajdonaként 
voltak telekkönyvezve. Ennek ellenére, a szerb ellenzéki sajtó 
éltesen támadta, mert úgy tartották, hogy a földet azoknak a 
(szerb) családoknak kellene átadni, akik 1867 májusában, a 
kincstártól való megvételkor ott éltek.

A szűkebb értelembe vett magyarországi szerb politikai élet-
ben legélénkebben 1890-ben és 1892-ben vett részt, amikor a 
szerb görögkeleti nemzeti egyházi kongresszuson képviselte a 
titeli választókerületet. Az 1890. május 1-jén megejtett karló-
cai érsek-metropolita- és szerb pátriárkaválasztáson Brankovics 
György temesvári püspökre adta voksát, aki meg is lett választ-
va. Két évvel később szavazatával szintén támogatta a szerb gö-
rög keleti egyház új szervezeti szabályzatát, de a szerb radikális 
és liberális ellenzék meggátolta ennek meghozatalát.
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Politikai pályafutásának tetőpontját 1901-ben érte el, ami-
kor Versec és Pancsova főispánjának lett kinevezve. Ezt az állást 
1908 márciusáig töltötte be. Érdemeiért a Lipót rend lovagke-
resztjével tüntették ki. Főispánsága alatt Versec és Pancsova 
jelentős gazdasági és kulturális fejődésen estek át. A belügy-
minisztériumnak felterjesztett jelentéseiben „nemzetiségi izga-
tásról” nem számolt be.

Pályafutását országgyűlési képviselőként fejezte be, mivel 
1910-ben a titeli választókerület nemzeti munkapárti prog-
rammal újra mandátumhoz juttatta. E ciklusban többször a 
közös ügyek tárgyalására kiküldött delegáció póttagjának vá-
lasztották. A Nagy háború alatt végleg Budapestre költözött, de 
a háború után a politikai életben nem vett részt. Ennek elle-
nére 1930. január 10-én bekövetkezett halálát nagy érdeklődés 
övezte a fővárosi hírlapokban. Örök nyugalomra a görögkeleti 
egyház szertartása szerint helyezték a Kerepesi úti temetőben. 
A valamikori Nemzeti Munkapártot Vojnits Sándor képviselte.

Zákó Milán politikai pályafutásának tanulmányozása kitűnő 
alkalmat nyújt a korabeli „nemzetiség”-fogalom megértésére. 
Emellett rámutat a dél-magyarországi kulturális és etnikai vá-
lasztóvonalak jelentőségének feltételes módban való értelme-
zésére. Hiszen politikai, kulturális és gazdasági tevékenységét 
éppen a szerb többségű csajkásvidéken fejtette ki. Országgyű-
lési képviselőként részt vett a „nagypolitikában”, de leginkább a 
titeli és zsablyai járás lakosságának egzisztenciális problémáival 
foglalkozott, ami közé sorolható a rétföldek kérdése és a vasút 
kiépítésének problémája. Főispáni tevékenységét Pancsován és 
Versecen nemcsak a magyar, hanem a német és szerb lakosság, 
főként előkelőbb rétegei is pozitívan ítélték meg.

Kulcsszavak: Zákó Milán, szerb–magyar kapcsolatos, dualizmus 
kora, „nemzetiség”-fogalom
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Bóna László
Eszterházy Károly Egyetem

 A 19. SZÁZADI KÉSMÁRK VÁLASZÚTJA, 
MAGYAROSODÁS VAGY SZLOVÁKOSODÁS?

Doktori munkám, mely A nemzetiségi viszonyok változásai a ma-
gyar–szlovák etnikai kontaktuszóna kiválasztott kistérségeiben cí-
met viseli, egy népszámlálási és egyéb adatokat tartalmazó Mic-
rosoft Access adatbázis alapján épül fel. Az adatbázis és az SPSS 
statisztikai adatelemzési program segítségével próbáltam racio-
nalizáltan, előre definiált kritériumok alapján kiválasztani azokat 
a városokat (mező-, rendezett tanácsú és törvényhatósági jogú 
városok), amelyek a statisztikai adatrögzítések értelmében meg-
felelnek egy adott nemzetiségi változást jelentő csoportnak. Az 
adatbázis az 1880. évi és 1910. évi népszámlálási adatokat tartal-
mazza, azon belül is a nemzetiségi számokat és arányszámokat. 

A „felső-magyarországi”(Hornouhorský) régió városait 5 
csoportra osztottam. (Ezek a vármegyék tartalmazzák nemcsak 
Katus László „felső-magyarországi szlovák régióiját”, hanem 
Grünwald Béla felvidéki „asszimilációs terét”, illetve a keleti 
„szlovják” megyéket is.) A csoportok hasonló asszimilációs ten-
denciát mutató tagjaiból egyet esettanulmány keretében vizs-
gáltam meg. 

Az 1. csoport tagjai olyan városok, melyekben nagyon je-
lentősen csökkent a szlovákság aránya (-37,23%), a magyarok 
aránya exponenciálisan nőtt (+44,53%) a németek aránya stag-
nálást, illetve csökkenést mutatott. A 17 elemszámú a csoport 
legismertebb tagjai Bárfa, Vágsellye, Zólyom, Nagymihály, Kas-
sa. Rövid elnevezésnek a „rendkívül gyorsan magyarosodó” 
csoportot választottam. 

A 2. csoport „stagnáló vagy állandó etnikai viszonyú” váro-
sok (+/-6% alatti változás) Ebbe 157 db. település került, pél-
dául Rimaszombat, Somorja, Malacka, Rózsahegy és az egyik 
esettanulmányom, Losonc.
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A 4. csoportban 8 település került, például Szepesszombat, 
Dobsina, Liptószentmiklós, Pozsony stb. Ez az „inkább magya-
rosodó” csoport.

Az 5., vagyis „a magyarosodó” csoport esetében 43 település 
csoportosul: Selmecbánya, Zsolna, Trencsén és esettanulmá-
nyom Besztercebánya.

A 3. csoportban 22 települést találunk. Pl.: Gölnicbánya, 
Vágújhely és az esettanulmányom Késmárk. A csoport elneve-
zése a szlovák és a magyar etnikum térnyerése folytán az „in-
kább szlovákosodó” csoport lett.

A jelenlegi kutatás a Szepes megyében fekvő Késmárk váro-
sának nemzetiségi változásaival foglalkozik az Osztrák–Magyar 
Monarchia idején. Késmárk a harmadik csoport egyik tipikus 
városa, ahol a magukat magyar anyanyelvűnek vallók aránya 
kevésbé rohamosan ugyan, de nőtt, elsősorban a német, illet-
ve a szlovák lakosság arányszámának rovására. Míg a városnak 
1880-ban 4475 lakosa volt, 1910-re a lakosság száma 6307-re 
növekedett. A szlovák–magyar kontaktuszónától messze észak-
ra fekvő városi elit számos identitásbeli konstrukciót vallhatott 
magáénak. A város az 1880. évi népszámlálás szerint 72%-os 
német többségű településnek számított, bár a településen 16% 
volt a szlovákok, valamint 8% a magyar nemzetiségű lakosság 
aránya. A kétnyelvű város tehát a többi szepességi városhoz ha-
sonlóan multietnikus jelleget mutatott. A dualizmus idejében a 
település lakossága az idő előrehaladtával rohamos gyorsaság-
gal „vált” elsősorban magyar és szlovák nyelvűvé. Az 1910. évi 
népszámlálás adatai alapján még éppen német többségű város-
ban (51%) a szlovákok aránya 25%, míg a magát magyarnak 
valló lakosság aránya 21%-ra nőtt. 

Mint ahogyan a kutatás során kiderült, Késmárk nem vizs-
gálható a markáns Szepes megyei közeg nélkül. Figyelemre 
méltó, hogy a vizsgált térség városai közül, a harmadik csoport 
városainak majd fele Szepes vármegyében található. Michal 
Kaľavský szlovák történész konkrét szepességi falvakban ír a 
szlovákok térnyeréséről a 18. században, mind a német, mint a 
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lengyel–gorál lakosság kárára. Késmárk városára a legtöbb for-
rás úgy emlékezik vissza, mint színtiszta német, zipszer vagy 
szász városra. A 19. századra azonban még markánsabbá válik a 
régió etnikai összetételének változása. 

A szepességi német etnikumú lakosság erős államhűségéről 
ismert, melynek egyik legismertebb történelmi jelenetei közé 
tartozik az 1918. évi szepességi köztársaság megalapításának 
kísérlete, vagy épp a szabadságharcban vállalt aktív szerepe. Va-
lóban szinte ellenállás nélkül fogadják el a magyar nyelv egyre 
mélyebbre ható adminisztrációs szerepét, majd pedig a helyi is-
kolák tannyelvének megváltoztatását. A kép azonban nem ilyen 
egyértelmű, valójában inkább a német pragmatizmusról, az ál-
lam felé irányuló tekintélyelvűségről volt szó. Késmárkon a ha-
zafiasság szónak is kissé más értelme van. Az 1870–80-as évek-
ben a hazafias fogalom csupán két-három alkalommal fordul 
elő a közgyűlési jegyzőkönyvekben évente, nem nyelvi-nemzeti 
értelemben. Jelentése inkább szociális, helyi adományozó, fej-
lődést támogató jellegű. Késmárkon hazafias kötelesség a halte-
nyésztő egyletbe, a turisztikai társulásba belépni, vagy ember-
baráti, élelmezési és ipari tevékenységben részt venni. Az FMKE 
1884-es alapítását is csupán akkor veszi komolyan a döntően 
német polgárokból álló városi közgyűlés, mikor az vármegyei 
leiratban érkezik. 

A magasabb iskolákban rendkívüli nehézséget okozott a ve-
gyes ajkú tanulók tannyelvi tekintetben homogénné tétele, más-
részt sok magyar ajkú tanuló a német nyelv elsajátítása végett 
kereste fel a helybeli tanintézeteket. Amíg a helyi iskolák ma-
gyar érzelmű diákjai az önkormányzat és az állam támogatását 
élvezve szervezték a helyi nemzeti jellegű megmozdulásokat 
és megemlékezéseket, a szlovák érzelmű diákok próbálkozá-
sai, több ízben iskolakizárással is végződtek Késmárkon. A 19. 
század második felében az egyre erősödő magyarosítás végett a 
szlovák istentiszteleteket is megszüntették. A szituáció csupán 
akkor vált kedvezőbbé, mikor a USA-ba kivándorolt szlovákok 
visszatértek, és aktívan bekapcsolódtak a polgári életbe.
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Az 1830-as lengyel felkelés után sok lengyel emigráns telepe-
dett le tartósan a vidéken, hatásuk azonban eltörpült az 1841-
ben első ízben megjelenő izraelita családokhoz képest. A du-
alizmus időszakára a város legaktívabb és legdinamikusabban 
fejlődő vallási-etnikai csoportját ők alkották. A legtöbb izraelita 
a közeli Gácsországból települt be a városban, így számos súrló-
dás és nézeteltérés színhelyévé vált a szepességi város.

Milyen is volt Késmárk város etnikumainak együttélése a 
19. és a 20. század fordulóján? A szakirodalmat és az Eperjesi 
Levéltár szepesszombati és lőcsei fiókjának Késmárkra vonat-
kozó forrásait elemezve elmondható, hogy a vallás még mindig 
fontosabb mozgatórugója volt a régi városi elit formálódásának, 
mint az anyanyelvben és kultúrában megfogható nemzetiség. 
Késmárkon nemcsak az izraelita, hanem a római katolikus egy-
ház és evangélikus hívek között is előfordultak nézeteltérések. 
Nemzetiségi tekintetben az izraelita lakosság egy része a növek-
vő számú betelepült hivatalnoki és üzleti réteggel együtt a ma-
gyar kultúra fogyasztója és megteremtője is volt egyben. A ma-
gyarosodó német evangélikus elit konfrontálódott a gazdasági 
érdekeit egyre inkább veszélybe sodró, jobbára csak a magya-
rosodás kérdésében egyetértő neológ izraelitákkal. A magyaro-
sodás a korszak végére lassanként Késmárk város lakosságának 
mintegy harmadát érintette. A késmárki elit ezen része a vallási 
megosztottságon túl új egységesítő erőt láthatott a magyar naci-
onalizmus terjesztésében, melynek egy politikai nemzet definí-
ciója itt korántsem zárta ki magából a más nyelvű és etnikumú 
elemet. A helyi, nemzetiségileg öntudatos szlovák réteg erőtlen, 
és kisszámú volt, támogatás híján nem tudta tevékenységét kel-
lőképpen kifejteni. A város iparosítása a környékbeli falvakból 
több száz szlovák munkást és iparos családot vonzott a városba, 
így a szlovákok aránya is növekedett. A német elit emellett meg-
osztott volt. Aktívabb fele nagyfokú kooperációt mutatott a ma-
gyar nemzetállami törekvések beteljesítésével, másik, kisebbik 
fele pedig passzivitásba fordult, jobbára német nyelvű tudomá-
nyos publikálással foglalkozott. A betelepülő szlovákok így nem 
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két, a saját és a magyarhoz hasonuló alkalmazkodási stratégia 
közül választhattak, hanem háromból. A legtöbb szlovák etni-
kumú egyén tehát úgy döntött – pontosabban szólva legtöbbjük 
esetében nem tudatos választásról volt szó – maradnak szlovák 
gyökereiknél. 

Kulcsszavak: „felső-magyarországi”(Hornouhorský) régió, Kés-
márk, magyar–szlovák etnikai kontaktuszóna, magyarok, szlová-
kok, németek
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Pokornyi Gábor
Komáromi Klapka György Múzeum, Komárom
Tóth Marcell László
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi 
Doktori Iskola, Győr

A GYÜRKY-ÁTOK – LEGENDA VAGY VALÓSÁG?

Immár több mint száz éve áll Dél-Komárom Szőny városrészé-
ben a Solymosy-Gyürky kastély. A mai lakosság többsége által 
Selye János Kórházként ismert épület évtizedeken keresztül egy 
nagy múltú grófi család lakhelyéül szolgált. A loósy Solymosy és 
a losonci Gyürky család szőnyi ága a 19. század végén jelent meg 
Komárom környékén. A grófi kastélyban több nemesi család tag-
jai megfordultak, a Gyürky, a Solymosy vagy a Montecuccoli név 
egyaránt jól csengett a maga korában. A grófok jelenlétét végigkí-
sérték a 20. század nagy történelmi eseményei, a hatalomváltások 
és a világháborúk. A második világégés után a család elhagyta a 
szőnyi kastélyt, de további sorsuk sem volt mentes a kalandoktól.

A címben szereplő Gyürky-átok végigkíséri a grófi család tör-
ténetét, szőnyi tartózkodásuk alatt és az követően is. A családta-
gok és rokonaik életútjában mozgalmas, kalandos és sokszor tra-
gikus események sokasága lelhető fel. A Gyürky-átok elsősorban 
ez utóbbit, a drámai események generációkon átívelő bekövet-
keztét takarja. Már az előd, a házasságon kívül született gyermek 
öngyilkossága, különféle súlyos betegségek, több családtag ha-
difogságba kerülése, a háborús hős mártírhalála, de még a nagy 
túlélő váratlan szívrohama is azt mutatja, mintha a család el lenne 
átkozva. A grófi család történetét, egy-egy kiemelkedő, történel-
mi jelentőségű tagjának pályafutását, illetve az életüket befolyá-
soló, gyakran tragikus töréspontokat szeretnénk bemutatni jelen 
előadás keretein belül. A családdal ezidáig a legrészletesebben 
a Számadó Emese, régész, történész, múzeumigazgató szerkesz-
tette A 100 éve épült barokk álom – A szőnyi Solymosy-Gyürky 
kastély története című 2013-ban megjelent kiadvány foglalkozik, 
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melyhez kapcsolódóan 2013. szeptember 13-án az egykori kas-
télyban, a mai Selye János Kórházban kiállítás nyílt, melyet 2013. 
december 31-ig tekinthetett meg a közönség.

Az előadás során a grófi család alábbi tagjai kerülnek majd 
bemutatásra: Gróf Gyürky Viktorné báró Solymosy Irma Olga a 
szőnyi Solymosy-Gyürky kastély építtetője. Gróf losonczi Gyürky 
Viktor felesége, tőle született két gyermeke, Alice és Aladár. 1904-
ben a házaspár elvált, így egyedül örökölte meg édesapja szőnyi, 
neszmélyi, izsai és komáromi birtokait, ezután költözött Szőnybe. 
A jelenleg is álló kastély megépítését 1909-ben határozta el, 1913-
ra készült el az épület. 1942-ben fehérvérűségben hunyt el.

Gróf Gyürky Alice még nem Szőnyben, hanem Kisterenyén 
született. Az elsőszülött úrilány életét élte, társasági összejöve-
telekre járt. Az I. világháború megnehezítette életét, ugyanis az 
összes udvarlója katonáskodni kényszerült, így csak a háború 
után házasodhatott meg. Férje a régi olasz nemesi családból 
származó Montecuccoli Alfons lett, akitől két gyermeke szüle-
tett, Margit és Alfréd. A II. világháborúban a család több tag-
jához hasonlóan megpróbált külföldre menekülni, de ez végül 
nem sikerült. Később kalandos úton, Hollandia érintésével disz-
szidált, és a család virginiai birtokán hunyt el.

Gróf Montecuccoli Alfréd régi katonai dinasztia tagjaként 
maga is a katonák életét élte. A világháború éveiben egyetemi 
tanulmányait ugyan elkezdte, de szüneteltetnie kellett, és tragi-
kus sorsa miatt végül nem is tudta befejezni. Megjárta a szovjet 
hadszínteret, majd hazaérkezése után is védte a hazát az egyre 
közeledő szovjet hadseregtől. A harcokban lelte halálát, az ide-
érkező orosz katonák a már kapitulált, fegyvertelen helyi leven-
ték kifosztása közben agyonlőtték.

Gróf Montecuccoli Margit Gyürky Alice lánya. A Gyürkyek 
közül talán az a személy, akire az átok a legtöbbször lesújtott. 
Hiszen a család több tagjához hasonlóan ő is elhagyta az orszá-
got 1956–57 fordulóján, és a család virginiai birtokán telepedett 
le, később itt is hunyt el. Életét családi tragédiák sora sújtotta. 
Még a háború végén elveszítette testvérét, Alfrédot. Férje, Pek-
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ri István mindössze 28 éves korában tüdőbajban hunyt el. Fia, 
Pekri Lőrinc pedig 1965-ben, 17 éves korában fehérvérűségben 
hunyt el, mint a Gyürky dédnagymama.

Gróf Gyürky Aladár a kastély építtetőjének fia szintén meg-
próbáltatásokkal teli életet élt. Bár Bárczy Judittal kötött násza 
boldog és (néhány csavar ellenére) hosszú házasságot hozott 
számára, a II. világháború borzalmai nem kerülték el őt sem. 
A világégés során hadifogságba került, majd visszatérve Komá-
romba nem talált itt senkit, mivel a család már elindult nyugat-
ra. Végül viszontagságos út során eljutott Amerikába, és ott élte 
le életének utolsó évtizedeit.

A család nemzetközi szinten legismertebb tagja Gróf Gyürky 
Aladárné Bárczy Judit. Aladár a második férje volt, majd ami-
kor őt halottnak hitte, egy harmadik – nem éppen érdekektől 
mentes – házasságot is kötött. Mindezek ellenére az igazi szere-
lem számára mindig is a lovaglás volt, erre tette fel életét, ebben 
vált belföldön és külföldön egyaránt híressé. A lóherejegyes lo-
vak legendája végigkísérte élete során. Ezek a lovak hozták meg 
neki a nagy sikereket, és a háború alatt egy ízben az egyik lova 
mentette meg az egész család életét.

Gyürky Nikolette Aladár és Judit közös gyermekeként látta 
meg a napvilágot. Tragikusan fiatalon, 9 éves korában hunyt el 
torokgyíkban.

Sacelláry György Bárczy Judit első házasságából származó 
fia, aki szülei válása után édesanyjával maradt, és az újszállá-
si Gyürky kúriában nevelkedett. Nevelőapjához hasonlóan a 
háború alatt ő is hadifogságba került. Bár élete viszontagságos 
volt, mégis kalandregénybe illő, hiszen túlélt többek között re-
pülőgép-szerencsétlenséget, harci sérülést és hajókatasztrófát is. 
A végzet György családjára is lesújtott, 1988-ban 29 éves korá-
ban autóbaleset következtében elhunyt lánya, Elisabeth. Ennek 
következtében tönkrement a házassága, első feleségétől elvált és 
újranősült. Végül őt is Amerikában érte a halál.

Kulcsszavak: Solymosy-Gyürky kastély, Szőny, Gyürky-átok
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TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 
(20. SZÁZAD)

Dobos Sándor
Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola

KÁRPÁTALJA A TÖRTÉNELEM VIHARÁBAN 
Hivatalos községnévrendezések a mai Kárpátalja területén a 

XX. századi impériumváltások tükrében

A mai Kárpátalja területén élő magyar közösség más helyi et-
nikumokkal együtt a XX. század során több hatalomváltást is 
kénytelen volt elszenvedni, amelyek mindegyikével együtt járt 
a hivatalos nyelv és ezzel szoros összefüggésben a helységnevek 
megváltoztatása – elsősorban ideológiai megfontolásokból, fi-
gyelmen kívül hagyva a helyi kulturális hagyományokat, történel-
mi emlékezetet. Így az államhatalmak részéről körülbelül öt al-
kalommal került sor hivatalos községnév-rendezésre a régióban.

Az első programszerű helységnév-változtatásra a mai Kárpát-
alja területén, mely az egykori Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros 
megyék túlnyomórészét foglalja magába, kronológiai sorrendben 
az Osztrák–Magyar Monarchia idején került sor. A településne-
vek terén fennálló korabeli zavaros állapotokat „A község- és 
egyéb helynevekről” szóló 1898. évi IV. törvény-cikk volt hivatott 
rendezni. A törvény értelmében felállított Országos Községi Tör-
zskönyvbizottság végrehajtotta a magyarországi településnevek 
országos törzskönyvezését 1898 és 1912 között, melynek alapelve 
az volt, hogy minden községnek csak egy hivatalos neve legyen 
és ugyanazon nevet ne használják több község megjelölésére. A 
községnevek rendezésének két alapvető módszere volt. Az egyik 
a megkülönböztető előtag használata: Som – Beregsom, Déda – 
Beregdéda, Péterfalva – Tiszapéterfalva, Ásvány – Tiszaásvány, 
Gyula – Szőllősgyula stb. A másik pedig a nem magyarlakta köz-
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ségek neveinek magyarosítása: Berezinka – Nyírhalom, Holubina 
– Galambos, Lipcse-Polyána – Lipcsemező stb.

Az I. világháború után, az 1919-es saint-germaini és az 1920-
as trianoni békeszerződések értelmében a régió az újonnan ala-
kult Csehszlovákia fennhatósága alá került Podkarpatská Rus 
(Ruszinszko) nevű tartományként. Ekkor az első Csehszlovák 
Köztársaság idején (1919–1938) került sor a második tömeges 
településnév-rendezésre a mai Kárpátalja területén, amit „A vá-
rosok, községek, helységek és utcák elnevezéséről, községeknek 
helységtáblával való megjelöléséről és házak számozásáról” szó-
ló 1920. évi 266. számú törvény szabályozott. A törvény végre-
hajtását az 1921. évi 324. számú kormányrendelet részletezte, 
melynek értelmében minden város, község és helység (helység-
rész) számára a belügyminiszter csehszlovák (azaz valójában 
cseh) hivatalos nevet állapított meg: Ungvár – Užhorod, Mun-
kács – Mukačevo, Beregszász – Berehovo, Tiszapéterfalva – Pet-
rovo, Nagygut – Velikě Gutovo stb.

A XX. század harmadik, széleskörű helységnév-változtatá-
sa Kárpátalja területén szintén politikai fordulat következté-
ben zajlott le. Miután a terület ismét Magyarországhoz került 
(1938/39–1944) elvben a települések automatikusan visszakap-
ták az 1898–1912 között végrehajtott országos helységnévren-
dezéskor megállapított hivatalos nevüket: Beregszász – Bereho-
vo – Beregszász, Beregdéda – Ďedovo – Beregdéda, Makkosjánosi 
– Janošovo – Makkosjánosi, Nagyszőllős – Sevluş – Nagyszőllős 
stb. A régió ruszinok lakta községei esetében azonban „A Ma-
gyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai terület közigazga-
tásának ideiglenes rendezéséről”szóló 6.200/1939. M. E. számú 
és „A visszatért kárpátaljai területen a községnevek megállapí-
tása, továbbá a közigazgatási kirendeltségek és a járások területi 
beosztásáról” szóló 14.500/1939. B. M. számú kormányrende-
letek szabályozták a helységnevek rendezését. A két kormány-
rendelet értelmében a belügyminiszter határozata alapján a 
ruszinok lakta községek többsége visszakapta a szláv eredetű, 
az 1898–1912 között végrehajtott országos helységnévrende-
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zést megelőzőleg érvényben lévő neveit. A rendeletek továbbá 
azt is előírták, hogy a ruszin települések neveit hivatalosan két 
nyelven, azaz magyarul és magyar–oroszul (ruszinul) kell hasz-
nálni: Alsógereben – Nižní Hrabovnice – Alsóhrabonica/Нижня 
Грабовниця, Nyírhalom – Berezinka – Berezinka/Березинка, 
Turjasebes – Tuři Bystrŷ – Turjabisztra/Туря Быстра stb.

A II. világháborút követően az 1945-ös szovjet–csehszlovák 
szerződés rögzítette Kárpátalja kiválását a csehszlovák államból 
és Kárpátontúli Ukrajna (Закарпатська Україна) nevű ide-
iglenes államalakulatként történő „újraegyesülését” az Ukrán 
Szovjet Szocialista Köztársasággal (USZSZK). Ezt követően, 
a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének 1946. január 
20-ai rendelete értelmében Kárpátontúli Ukrajnát az USZSZK 
egyik területi egységévé alakították Kárpátontúli terület 
(Закарпатська область) néven. 1945–46 folyamán a régióban 
immár a negyedik átfogó helységnévreform következett. Az 
USZSZK Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége 1946. június 25-én 
jóváhagyta hivatalos használatra az oroszosított, majd a későb-
biekben ukrán változattal is ellátott kárpátaljai város- és falune-
veket. Ekkor lett Bátyúból oroszul Uzlovoje (ukránul Vuzlove), 
Botfalvából Prikordonnoje (Prikordonne), Bökényből Bobovoje 
(Bobove), Benéből Dobroszelje (Dobroszilja), Eszenyből Javorovo 
(Javorove), Tiszaásványból Minyeralnoje (Mineralne), Aknaszla-
tinából Szolotvina (Szolotvine), Nagyszőlősből Vinogradov (Vi-
nohragyiv) stb. A községnevek 1945–1946. évi oroszosítása nem 
kímélte a ruszin (ukrán) falvakat sem: Rjapigy – Bisztrica, Nya-
hove – Dobrjanszke, Ljahivei – Lemkivka, Volove – Mizshirja, 
Voloszke – Pidhirne stb.

Sorrendben az ötödik helységnévreform még a szovjet érá-
ban, az 1980-as évek végén a korábbiaktól eltérően alulról jövő 
kezdeményezésként indult, de a hivatalossá tétel már a függet-
len Ukrajna idején következett be. A kárpátaljai magyarság a 
hatályos nemzetközi és ukrajnai jogszabályok adta lehetőségek 
révén a helyi tanácsok által kiírt népszavazásokon kezdemé-
nyezte a kárpátaljai magyarlakta települések eredeti történelmi 
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neveinek a visszaállítását. A népszavazások eredményeit a he-
lyi önkormányzatok az 1978. évi és az 1996. évi alkotmányok 
értelmében az ukrán parlamenthez mint jóváhagyásra illetékes 
szervhez továbbították. A kárpátaljai magyar kisebbség kitartó 
kezdeményezésének köszönhetően 1989 és 2000 között végül 
Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 4 alkalommal is pozitív döntést 
hozott a kárpátaljai magyarlakta települések történelmi nevei-
nek visszaállítása ügyében, melynek eredményeként 39 község 
kapta vissza eredeti-történelmi nevét: Яворове – Есень/Eszeny, 
Мінеральне – Тисаашвань/Tiszaásvány, Зміївка – Кідьош/Kí-
gyós, Лужанка – Астей/Asztély, Бобове – Тисобикень/Tiszabö-
kény stb. E települések, azonban mind falvak (községek, nagy-
községek) voltak. Egyetlen város, Берегове (Berehove) esetében 
történt kísérlet a történelmi, vagyis a Beregszász név visszaál-
lítására, amelynek érdekében már két alkalommal is rendez-
tek népszavazást. Az első 1990. évi referendumon a szavazásra 
jogosultak 66%-a ment el szavazni, és 89,9%-uk támogatta a 
Beregszász, történelmi városnév visszaállítását. A népszavazás 
eredményét azonban hatályos referendumról szóló törvény hi-
ányában Kijev érvénytelennek minősítette, ami azt sejteti, hogy 
bizonyos esetekben a helységnevek ügyéből a hatalom politikai 
kérdést kreált. A második 2010. évi népszavazáson a szavazásra 
jogosultak részvételi aránya már csak 51,4 %-os volt, akiknek 
mindössze 46,6 %-a támogatta a névváltoztatást, így a már ha-
tályban lévő országos és helyi referendumokról szóló törvény 
értelmében az eredménytelenek bizonyult. Ugyanakkor lénye-
ges megjegyeznünk, hogy gyanúsan sok volt az érvénytelen sza-
vazólapok száma.

Előadásomban, a fent röviden ismertetett, a mai Kárpátalja 
területén a XX. századi hatalomváltások következtében végre-
hajtott községnévrendezéseket szeretném bemutatni a vonat-
kozó szakirodalomban, korabeli sajtóanyagokban és jogszabá-
lyokban fellelhető adatok alapján.

Kulcsszavak: Kárpátalja, helységnévrendezések, hatalomváltások
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Szeghy-Gayer Veronika
MTA TK Kisebbségkutató Intézet

AZ ÁLLAMI SZOLGÁLATBÓL ÁTVETT TANÁROK 
HELYZETÉNEK RENDEZÉSE A KASSAI NAGYZSUPA 

TERÜLETÉN, 1924–1925

Jelen kutatás arra keresi a választ, hogy a volt magyar közal-
kalmazotti réteg milyen mértékben integrálódott az 1918-ban 
létrejött csehszlovák állami rendszerbe. Vizsgálatomat a Kassai 
Nagyzsupa területére szűkítve, az 1918-ig magyar állami tan-
, képző- és nevelőintézeteknél alkalmazott tanítószemélyzet 
példáján végzem el. A vizsgált célközönség helyzetét az 1920. 
évi 269. számú csehszlovák törvény és az 1923. évi 226. számú 
kormányrendelet alapján rendezték 1924 és 1925 folyamán. A 
kormányrendelet Kassai Nagyzsupa területén történő végrehaj-
tásáról a Kassai Állami Levéltárban maradt fenn egy 228 tanári 
aktát tartalmazó iratcsoport, mely a kutatás fő forrását jelenti.

Az 1923 és 1928 között fennálló Kassai Nagyzsupa, amely a 
történelmi Sáros és Zemplén vármegyét, Abaúj-Torna várme-
gye északi részét, Ung vármegye néhány községét és a szepességi 
gölnicbányai járást foglalta magában, a csehszlovák centralista 
politika szempontjából az egyik legproblémásabb közigazgatási 
régiónak számított. Nemzetiségi és felekezeti tekintetben szétta-
goltság jellemezte, az itt élők több mint egyharmada valamelyik 
kisebbségi csoporthoz tartozott, szlovák lakosainak nemzeti 
identitása pedig gyenge volt. A dualizmus időszakában itt állást 
szerző tanárok közül egyfelől a középiskolákban a magyarosí-
tás, másrészt a nemzetiségi népiskolákban a szlovák nemzeti 
mozgalom elkötelezett képviselői közé tartoztak, így Csehszlo-
vákia megalakulására többféleképpen reagáltak. A közalkalma-
zottak rendezéséről fennmaradt levéltári anyag ezért alkalmas 
lehet arra, hogy egy eddig kevéssé érintett értelmiségi csoport 
impériumváltásra adott válaszát a maga összetettségében meg-
ismerjük.
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A 226. számú csehszlovák kormányrendelet alapján, mely 
Szlovákia és Kárpátalja területére vonatkozott, minden olyan 
személynek rendezni kellett a helyzetét, aki korábban magyar 
állami fenntartású tan-, képző- és nevelőintézetnél volt foglal-
koztatva és 1918 után állandó alkalmazást kívánt nyerni vala-
mely csehszlovák állami iskolánál, intézetnél. Ezenkívül a ren-
dezés feltétele volt annak is, hogy az érintett tanárokat állami 
köztisztviselőként ledolgozott éveik alapján nyugdíjazzák.

Kérvényüket benyújthatták azok is, akik 1918–1919 folya-
mán nem tettek hűségesküt az új államnak, erre azonban ké-
sőbb sort kellett keríteni aktív szolgálatba való átvételük esetén. 
A rendelet ugyanakkor nem vonatkozott a tanítószemélyzet 
azon rétegére, amelyet Szlovákia közigazgatásával megbízott 
teljhatalmú minisztere 1919. március 5-én kelt 555. számú ren-
delete alapján bocsátottak el. A kérvény beadásának kötelezett-
sége alól csak azok szereztek felmentést, akiket állami iskolai 
szolgálatukban a prágai központi hatóságok (minisztériumok) 
alkalmaztak, illetve akiket Csehországból, Morvaországból és 
Sziléziából Szlovákia vagy Kárpátalja területére osztottak be 
vagy küldtek ki.

A kassai zsupánnak szóló kormányutasítás szerint a törvény 
végrehajtása keretében vizsgálatot kellett elrendelni az érintett 
tanítószemélyzetről, melynek során a volt magyar közalkalma-
zottak általános erkölcsi és politikai magatartására, illetve az ál-
lam iránt való lojalitásának mértékére gyűjtöttek információkat.

A szükséges információk rögzítéséhez egy előre összeállított 
kérdőív állt rendelkezésre, melyet az illetékes iskolafelügyelőség, 
rendőri vagy községi hivatal valamely munkatársa, nem maga a 
vizsgált tanár/tanító töltött ki. A kérdőív tartalmazta a szemé-
lyes adatokat, röviden összefoglalta az érintett személy karri-
erútját, bemutatta anyagi helyzetét, családi hátterét, meghatá-
rozta nemzetiségét önbevallás és származás szerint, valamint 
rögzítette, hogy az illető milyen szinten bírja az államnyelvet és 
mely egyéb nyelveket ismer. A kérdőívben arra is ki kellett térni, 
hogy az adott személy milyen nyelven és szellemben vezeti ház-
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tartását, milyen társadalmi körökkel érintkezik, s milyen maga-
tartást tanúsított az államfordulat előtt, idején és azt követően. 
A hatóságok ezenkívül igyekeztek a vizsgált személy társadal-
mi megítéléséről is információt szerezni. Nem utolsósorban ki 
kellett deríteniük illetőségét és állampolgárságát. Csak azokat 
nyugdíjazták vagy vették át aktív szolgálatba, akik csehszlovák 
állampolgárok volt, illetve állampolgárságuk megszerzése folya-
matban volt.

A kérdőívek feldolgozását követően megállapítható, hogy 
a szerzett információk nem befolyásolták döntő mértékben a 
tanárok további sorsát, állami szolgálatba vételük (akár reakti-
válásról, akár nyugdíjazásról döntöttek) mindegyikük esetében 
megtörtént, kivéve azokat, akik nem rendelkeztek csehszlovák 
állampolgársággal.

A fennmaradt forrásanyag 228 tanító aktáját őrzi (ebből 
mintegy 10 akta üres), arról azonban nincs adat, hogy országos 
és zsupai szinten összesen hány személyt érintett a törvény vég-
rehajtása. Az aktákban szereplő tanárok egyharmada kassai volt, 
míg a többiek a zsupa egyéb területén vártak helyzetük rende-
zésére (10 felső-mecenzéfi, 10 eperjesi, 8 gölnicbányai, 7 nagy-
sárosi, 4 nagymihályi, 3 homonnai, 3 girálti, 3 korompai stb.). 
Önbevallás alapján a vizsgált tanárok 52,4%-a magyar, 44%-a 
pedig szlovák nemzetiségűként lett rögzítve. Felekezeti hova-
tartozás tekintetében túlnyomórészt római katolikusok voltak 
(74%). 1925-ben, a törvény végrehajtásának időpontjában a ta-
nárok több mint fele (55%) eredeti szakmájában dolgozott (kö-
zépiskolai tanár, tanító, illetve kisdedóvó vagy iskolafelügyelő-
ség alkalmazottja volt), azaz nem kényszerült pályamódosításra 
az impériumváltás következtében. Ők már letették a hűséges-
küt, az egyenértékűsítési vizsgát és bírták az államnyelvet, illet-
ve az államnyelv ismeretének hiányában nemzetiségi iskolában 
tanítottak.

A 228 tanár helyzetének rendezése a következőképpen ala-
kult. Aktív szolgálatba 43%-ukat (97 fő) vettek át, 37%-uk (85 
fő) pedig nyugdíjazva lett. 6%-ukat (14 fő) elbocsátották (ők 
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mind külföldi állampolgárok voltak), míg végkielégítést 4%-uk 
(9 fő) kapott. A reaktivált tanárok kevesebb, mint kétharmada 
(58%) szlovák/cseh/csehszlovák nemzetiségűnek vallotta ma-
gát, a nyugdíjazottak többsége (64%) viszont magyar volt. 

Amennyiben a tanárok államfordulat alatti és utáni tevé-
kenységét vesszük figyelme 24%-uk viselkedését közömbösnek, 
14%-ukét kifogástalannak, 8%-ukét passzívnak, 7%-ukét lojá-
lisnak, 5%-ukét megfelelőnek minősítették a kérdőíveket ösz-
szeállító szervek, a többiek magatartását pedig számos egyéb 
jelzővel (ellenséges, tartózkodó, „magyarizátor”, keresztényszo-
cialista stb.) írták le. 24%-ukról nem maradt fenn ez az adat.

A forráscsoport természetesen további szempontok alapján 
is elemezhető, ebben az absztraktban csupán a legalapvetőbb 
adatokat közöltem. A kutatás összességében új adalékokkal 
szolgálhat az impériumváltások társadalomtörténeti hátteré-
nek jobb megismeréséhez. A történészek eddig kevéssé foglal-
koztak az 1918–1919-es politikai változások közalkalmazotti 
réteget érintő vonatkozásaival, így Csehszlovákia tekintetében 
sincs olyan felmérés, amely a helyben maradt tanárság helyze-
tére összpontosítana. Természetesen nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy a forráscsoporton keresztül vizsgált személyek az 
1918 előtt a térségben működő tanároknak csupán kis hányadát 
teszik ki. 

A kutatás az OTKA 112968 számú, „Birodalmi átmenetek 
helyi kontextusokban, 1918–1925” című kutatási projekt kere-
tében valósult meg.

Kulcsszavak: Kassai Nagyzsupa, állami szolgálatól átvett taná-
rok, közalkalmazotti réteg, 1924–1925
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Bencze Dávid
Selye János Egyetem

TRIANON EMLÉKÉNEK A VÁLTOZÁSAI 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI SAJTÓ 

MEGNYILVÁNULÁSAI ALAPJÁN

A dolgozat tárgya a Trianonhoz fűződő jelenségek vizsgálata a 
korabeli magyar, csehszlovák és szlovákiai magyar sajtóban. A 
magyarság és a szlovákság, illetve a szlovákiai magyarok törté-
nelmi emlékezetét közös, hasonló és  különböző motívumok, 
tradíciók és elemzési szempontok jellemzik. Ezekhez kapcso-
lódnak közös emlékezeti helyek is, viszont a hozzájuk fűződő 
viszonyulás tekintetében megfigyelhetőek különbségek. A min-
denkori sajtó a legnagyobb reprezentálója a korabeli emléke-
zetpolitikának, illetve a kollektív történelmi tudatnak. Fő célom 
tehát a szlovákok és a magyarok kapcsolattörténetének újszerű 
vizsgálata. A kérdésfelvetés arra irányul, hogy a kapcsolattörté-
netben milyen szerepet vállal, milyen pozícióban helyezkedik 
el a szlovákiai magyarság. Ennek lényege, hogy a közös emlé-
kezeti hely (Trianon) feltárásával, elemzésével pozitív irányba 
mozdítsa az eddigiekben jórészt negatív megközelítésekben ka-
nonizált közös történelmet, vagyis a „mi – jók”, „ők – rosszak” 
típusú megközelítéseket.

Egy korábbi munka elméleti része egyszerre szólt magáról a 
történelemről és annak „nem történelmi utóéletéről, az egyéni, a 
kollektív és a hivatalosnak nevezhető emlékezetről (emlékezet-
politikáról). Így az erre épülő dolgozat tárgya és szemléletmód-
ja a történettudomány és az emlékezettudomány, a napjainkra 
önálló aldiszciplínává alakult „memory studies” határmezsgyé-
jén mozog, illetve Trianon megjelenésének a milyenségét vizs-
gálja a békediktátum első tíz éve(1920–1930) alatt. A kérdés 
hosszú időn keresztül nem létezett, s a historizmus felfogásában 
gyökerező modern, szakszerű történetírás elvi meggyőződése 
szerint a jelen tapasztalatai sokkal inkább gátolják, mint lehe-
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tővé tennék a múltbeli valóság hű megismerését és igaz törté-
netbe foglalását. A két nemzet történetírásában és öntudatában 
a legélesebb törést az 1918–20. évi államjogi fordulat eseményei 
jelentették, amelyek a közös pontok helyett a különbségekre és 
a konfliktusokra irányították a történészek és a közvélemény fi-
gyelmét, és jórészt visszamenőleg is átrendezték a két nemzeti 
közösség kapcsolatainak elemzési kereteit.

Kutatásom abból az indíttatásból készül, hogy a téma kö-
zéppontjában álló kollektív identitás napjainkban a történeti 
kutatások egyik legaktuálisabb trendjének számít. Egyúttal fel-
hívást jelent a szlovák és magyar történészek számára és olyan 
szempontokat kínál, amelyek a konfliktusok felerősítése helyett 
a párbeszéd felé hatnak. 

A kutatás elméleti keretét Pierre Nora megállapításai jelentik 
az emlékezet helyeiről és Maurice Halbwachs kollektív emléke-
zetről szóló definíciója.  A kollektív emlékezet olyan partikulá-
ris (egyéni vagy csoporthoz kötött) tudat, amely nem a racio-
nális megismerés premisszáján alapul, és ez okból szemben áll 
magával a történetírói beszéddel is. Illetve ha ehhez az elmé-
lethez hozzátársítjuk Jan Assman téziseit, miszerint az emléke-
zet, amely alanyi jogon mindenkié, felosztható kommunikatív 
és kulturális emlékezetre. A két nemzet Trianonhoz fűződő vi-
szonyát több szinten lehet mérni, vizsgálni. Ezeket a szinteket 
a legegyszerűbben Roman Holec írta le és megállapította, hogy 
a történetírás felfogása szerint a „D1-es” kategóriába (vagyis a 
dejiny1) tartoznak azok a narratív formák, amelyek kizárólag 
kritika és kontextus szintjén vizsgálják az eseményeket források 
alapján. Holec a mítoszokon alapuló történetet ugyan a „D2-es” 
csoportba sorolja, ám hamar megállapítja, hogy a kettő között 
nagyon sok az átjárás, és valójában a D1 és D2 zárja össze a 
történészek csoportját. Az általa fémjelzett D3 – a public his-
tory és a D4 – az egyéni emlékezet nem tartoznak bele a törté-
netírás akadémiai színtereibe. Ezek szerint elmondható, hogy a 
hatalom érdekeit szem előtt tartva a D2, D3 és a D4-es szintbe 
tartozó médiák tudják a legjobban, legkorábban (valószínűleg a 
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legsikeresebben is) alakítani az ember történelmi tudatát. Ezek 
a politika és hatalom szolgálatában igyekeznek emlékezeti he-
lyeket alkotni.

Ennek megfelelően minden múltbéli esemény (pl. Trianon), 
ha az az ember annak tudatába(n) marad/kerül (tapasztalat, 
tanulás, elbeszélések, média stb.), történeti emlékké válik. Az 
emlék sorsa ennek megfelelően két utat járhat be attól függően, 
hogy azt a megismerés szándéka miatt elemezzük, vagy a múlt 
reprezentálásának a szándékával szimbolikus emlékezeti helye-
ket teremtünk belőlük. Természetesen az átmenet a szakmai és 
a szimbolikus felhasználás, azaz a történelem és az emlékek kö-
zött igen könnyen átjárható, ugyanis mindkettő egy és ugyanab-
ból a forrásból táplálkozik. A közös emlékezet pedig akkor jön 
létre, amikor csoportok tudatában ugyanaz az emlékezeti hely 
teremt emlékezetet. Az emlékezeti helyek kialakítására minden 
médium alkalmasnak bizonyulhat, amennyiben elemzésein, su-
gallatain keresztül befolyásolni tudja a közösségek történelmi 
tudatát (tankönyv, szakirodalom, újság, szobor, ünnep stb.). 

Trianon emlékezetének vizsgálata szempontjából elenged-
hetetlen a békediktátumot követő években megjelent sajtó át-
tekintése. Ezt több szempontból is fontosnak tartom. Egyfelől 
a Trianon-tematika sajtóban való megjelenése felhívja a figyel-
münket a korabeli értelmiség álláspontjára, érzésére és előre-
vetíti a számunkra, milyen elképzelések uralkodtak, illetve 
azoknak milyen természetük volt. Másodsorban a diszkusszi-
óknak azért is kell fontosságot tulajdonítanunk, mert a korabe-
li társadalomban a sajtó volt a legjelentősebb orgánum, amely 
segítségével a társadalom tagjai tájékozódhattak. Így ha azt 
szeretnénk vizsgálni, milyen érzések, kritikák, jellemzések for-
dultak elő Trianon emlékezetében, akkor azt szorosan tükrözi a 
két világháború közti sajtó. Mindemellett azért is fontos, mert 
erre épült rá a későbbiekben a két nemzet viszonya, valamint 
e tapasztalatot örökítették tovább a következő nemzedékeknek, 
s így egyértelműen beszélhetünk egyfajta kommunikatív emlé-
kezetről, amely az évek során kulturális emlékezetté alakult át. 
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Egyáltalán nem mindegy, milyen módon ábrázolták a készülő 
„békeművet”, mit tartottak fontosnak a feltételek megismeré-
sekor, milyen módon értelmezték a szerződést – illetve hogy 
volt-e különbség a liberális és a nemzetinek nevezett újságok 
hangvétele között.  Természetesen horizontális szinten is ér-
dekes az, hogy egyes nemzeti és nemzetiségi sajtó milyen esz-
közökkel rendelkezett a békediktátum bemutatásánál, milyen 
szellemiségben fogalmazta meg a cikkeket Trianonnal kap-
csolatban, és milyen más eseményeket írt Trianon számlájára, 
hogy mítoszokkal színezve „ferdítse el” az objektív valóságot. A 
vizsgált témák között ezért megtaláljuk a Trianon békediktátum 
ratifikálásának ügyét, a Millerand-kísérőlevelet, a Kisantant lét-
rejöttét, a frankhamisítási ügyet, a kisebbségek kérdéskörét és a 
Trianon-évfordulót.

Kulcsszavak: Trianon, emékezeti helyek, sajtó, Pesti Hírlap, Nép-
szava, Hiradó, Mi a Lapunk, Slovák, Považské Noviny, Národná 
Jednota
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Bajcsi Ildikó
Eszterházy Károly Egyetem

A SARLÓS NEMZEDÉK MAGYARORSZÁGI 
KAPCSOLATRENDSZERE A MÁSODIK 

VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG
 
Az előadás a Trianon előtti Magyarországon született és jórészt 
Csehszlovákiában szocializálódott sarlós nemzedék magyar-
országi kapcsolatrendszerét vizsgálja a második világháború 
végéig. A nemzedék tagjai az ezredforduló környékén, illetve 
az azt követő első évtizedben születtek. A generáció meghatá-
rozásánál azonban az életkori sajátosságok helyett elsősorban 
Karl Mannheim tézisét figyelembe véve a közös élményeket 
és az identitás-tényezőket vesszük alapul. A fiatal nemzedék 
identitásának kialakulására a kisebbségi keretek adta új körül-
mények voltak hatással – a magyar középosztálybeli családok 
deklasszálódása, az iskolai tér ambivalenciái, a fiatalok által ki-
alakított önképzőkörök, illetve a cserkészmozgalom. A közép-
iskolai kereteket követően pedig a prágai, a brünni és a pozso-
nyi „csehszlovák” egyetemeknek volt kulcsszerepük. A Sarló 
előzményének tekinthető Szent György Kört 1925-ben szintén 
az említett városokban hozta létre a csehszlovákiai magyar fi-
atal nemzedék. Ezen belül a regösjárásokat és a szociográfiai 
falukutatásokat szervező ifjúság kezdetben a csehszlovákiai 
magyar népi csoportok felemelését tartotta legfontosabb fel-
adatának. 

A Szent György Kör baloldali csoportja 1928-ban Gomba-
szögön megalakította a Sarló mozgalmat, amely a népi irányból 
egyre inkább a szocialista ideológia felé orientálódott. A fiata-
lok ideológiai vonalára nemcsak saját kisebbségi közösségükkel 
kialakított kapcsolatuk, valamint a csehszlovák államhoz fűző-
dő viszonyuk volt hatással, hanem számukra Magyarország 
hivatalos álláspontja, illetve a magyar értelmiséggel kialakított 
kapcsolatrendszerük is.
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 Ezt jelzik a nemzedék magyarországi eszmei példaképei is. 
Az úgynevezett „faji triászt” a modern magyar irodalom vezé-
ralakja, Ady Endre, a népi témákat a legmagasabb szinten meg-
oldó Móricz Zsigmond és a Trianon utáni magyar nemzeti élet-
érzést szuggesztív módon irodalmi formába öntő Szabó Dezső 
alkotta. Közülük Ady Endre volt legnagyobb hatással a fiatalok-
ra. Szabó Dezsővel és Móricz Zsigmonddal viszont személyes 
kapcsolatban álltak. Móricz például a sarlós fiatalok kérésére 
több alkalommal ellátogatott Csehszlovákiába. A konzervatív 
szemlélet helyett népi irányba tájékozódó három író azért vál-
hatott közös példaképükké, mert nem valamilyen öncélú iroda-
lomszemléletet képviseltek, hanem életüket és műveiket össze-
kötötték a társadalmi problémákkal, felismerve az értelmiségi 
cselekvés, az írás társadalmi jelentőségét.

A hivatalos Horthy-Magyarország ugyanakkor egyre na-
gyobb gyanakvással figyelte a szociális irányba elmozduló 
mozgalmat. Berzeviczy Albert például már 1927-ben a „be-
csehelés” vádját sütötte a fiatalokra elsősorban Adyhoz fűződő 
rokonszenvük miatt.  A sarlós nemzedék ugyanakkor a népi 
vonalat erősítő magyarországi értelmiséggel pozitív kapcsolato-
kat épített ki. 

A nemzedék szoros kapcsolatot ápolt a Szabó Dezső fiatal hí-
veiből 1925-ben megalakuló budapesti Bartha Miklós Társaság-
gal (BMT), amely előbb Asztalos Miklós, majd Fábián Dániel 
vezetésével működött Magyarországon. A sarlósokhoz hason-
lóan a BMT tagjai is röpiratokat adtak ki, előadásokat szer-
veztek, amelyeken belül a népi kollégiumokról, földreformról, 
valamint a környező népek és a magyarság közötti viszony új-
ragondolásáról értekeztek. Emellett a csehszlovákiai fiatalokhoz 
hasonlóan fontosnak ítélték Ady kultuszát, valamint Bartók és 
Kodály munkásságát. Később pedig a parasztság problémáinak 
radikális reformjait sürgették. A BMT-t az a húszéves nemzedék 
is előszeretettel látogatta, amelynek tagjai szintén az öregcser-
készkörökhöz és a sarlósokkal jó kapcsolatot ápoló Pro Christo 
Diákszövetség Házának az intézményeihez kapcsolódtak. Ezek 
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a magyarországi fiatalok példaként tekintettek az előttük járó és 
a magyar népi mozgalom korai előfutárának tekinthető cseh-
szlovákiai magyar sarlósok falujáró-tevékenységére.  

Ugyanakkor meg kell említeni a Sarló kapcsolatait a Buday 
György vezetésével működő szegedi Bethlen Gábor Körrel, 
amely kezdetben határon túli diákokat fogott össze. Ők az agrár- 
settlement gondolat jegyében tanyalátogatásokat szerveztek. 
A tanyavilág felmérésének célja szociális gondozó házak létre-
hozása volt. A mozgalomhoz csatlakozott Erdei Ferenc és Bibó 
István is. 

A magyarországi „haladókkal” közösen szervezték meg 
a sarlósok 1928-ban az Ady-estet. Az „ezer magyar diák” 
Ady-estjének kezdeményezői közé tartozott Balogh Edgár és a 
sarlós nemzedék fiataljai mellett az Eötvös Kollégium, a Bethlen 
Gábor Kör és a Híd folyóirat köré csoportosuló székely diákok.   

1929-ben az Ifjúsági Parlament tervét is a magyarorszá-
gi fiatal népiek együttműködésével kívánták megvalósítani. A 
rendezvény a Bartha Miklós Társaság szervezésében egy olyan 
magyarországi nagygyűlésként zajlott volna le, amely a szociális 
kérdések megvitatására és a hasonlóan gondolkodó fiatal nem-
zedék egységének a megteremtésére biztosított volna fórumot a 
magyar diákság körében. Az akció azonban meghiúsult, mivel a 
bajtársi egyesületek visszautasították a részvételt.

Az anyaországi értelmiséggel kialakult kapcsolatokban 
fontos volt a mozgalomhoz tartozó Vass László szerepe, akit 
a sarlósok magyarországi nagykövetének is neveztek. Vass az 
Eötvös-kollégium tagjaként állandó kapcsolatban állt a fiatal 
népiekkel. 

Mindenesetre 1928-at követően a sarlósok gondolkodásában 
egyre erősebbé vált a mozgalom magyarországi és erdélyi kiter-
jesztésének „messianisztikus” elképzelése. Erre utal az 1930-ra 
kidolgozott Dunai-konföderációs tézis is, amelyet Magyaror-
szágon a koszorú-affér alkalmával nyíltan kifejeztek. Az 1930. 
márciusi koszorú-elhelyezést követően a sarlós fiatalokat a 
„hivatalos” konzervatív irányvonalú Magyarország folyamatos 



Fiatal kutatók társadalomtörténeti konferenciája – Komárom, 2017 55

megfigyelés alatt tartotta és nemzeti szempontból megbízha-
tatlannak ítélte. Ez a fiatalok személyes életében is változásokat 
hozott, a magyarországi nemzedéktársakkal való kapcsolatuk-
ban pedig egyfajta elhidegülés következett be. Mindeközben 
Magyarországon is változások történtek az ifjúsági mozgalmak 
terén. Például a BMT jobboldali radikalizálódását követően 
1930-ban Fábián Dániellel együtt többen is kiléptek az egyesü-
letből. 

Ugyanakkor a sarlósok szocialista vonalát Kassák Lajossal 
való kapcsolatuk erősítette, amely 1929-ben vált a legintenzí-
vebbé. Néhányan a fiatalok közül – pl. Csáder László – a kassáki 
Munka Körbe is bekapcsolódtak. Balogh Edgár visszaemléke-
zése szerint pedig néhány sarlós – pl. Peéry Rezső vagy Brogyá-
nyi Kálmán – ideológiai változásában is kassáki hatást vélt 
felfedezni. Mivel a csehszlovákiai magyar szociáldemokrácia 
kormányfüggvény volt, Balogh 1929-ben a sarlósok Kassákkal 
való kapcsolatait behatárolta.

A Sarló 1934-re végleg felbomlott, miután tagjai egy része 
Balogh Edgár vezetésével a kommunista irányvonalat választot-
ta, illetve bekapcsolódott a párt munkájába. Bár a volt sarlósok 
körében ezután ideológiailag változatos időszak kezdődött, a 
magyarországi népi értelmiséggel – pl. Kodolányi Jánossal vagy 
Móricz Zsigmonddal – való kapcsolatuk egyéni úton folytató-
dott. Ebben a fiatalokat például a magyarországi népi irodalom 
irányában érzett rokonszenvük is segítette. 

Az 1938-as bécsi döntés után végleg bekövetkezett a nem-
zedék „szétszóródása”. Ezt ellensúlyozta az egész magyarság 
irányában vállalt népi célokért való feladatvállalás, mely egyút-
tal kontinuitást is jelentett a generáció ideológiájában. A ma-
gyarországi népiekkel való kapcsolatuk főként az 1938-as ha-
tárváltozást követően Magyarországra került fiatalok esetében 
erősödött fel. Közéjük tartozott Kovács Endre, Jócsik Lajos vagy 
Dobossy Imre. Kovács Endrét például elsősorban irodalmi ér-
deklődése kapcsolta össze a népi írókkal. Jócsik Lajos számára 
pedig Móricz Zsigmond jelentett fontos kapcsolódási pontot, 
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aki hamarosan a Kelet Népe szerkesztésével bízta meg a „vissza-
tért” értelmiségit.

A volt sarlósok nemcsak Móricz lapjábnak, hanem olyan saj-
tóorgánumoknak is állandó szerzőivé váltak, mint a Sorsunk, 
a Protestáns Szemle, a Magyar Csillag, a Népszava vagy a Ma-
gyar Nemzet. A népi írók között elmérgesedő konfliktusokban 
pedig gyakran egyfajta közvetítőként, segítőként jelentek meg. 
Mindenesetre az új, többségi keretek közé való beilleszkedést a 
magyarországi értelmiséggel való kapcsolatok „újrafelfedezése” 
segítette, s ebben kulcsszerepe volt Móricz Zsigmondnak. 

Balogh Edgár számára, akit 1935 után Romániába utasítot-
tak ki, szintén Móricz volt a kulcsszemélyiség a magyarországi 
népiekkel fenntartott kapcsolataiban. Erre utal levelezése „Zsiga 
bácsival”. Balogh 1940-től a Kelet Népe erdélyi népszerűsítőjévé, 
majd szerkesztőjévé lépett elő Móricz kérésére. A második bécsi 
döntést követően azonban Jócsikhoz hasonlóan ő is bizonyos 
fokú csalódottsággal vette tudomásul, hogy a kisebbségi szelle-
mi élet gyorsan beolvadt a magyarországi keretek közé. A népi 
nemzedék „nemzeti összezárkózásának” öröme mellett pedig 
megjelent a kisebbségi lét értelmének a megkérdőjelezése is a 
visszatért nemzedék körében. Ez pedig szemben állt a kisebb-
ségi elit „messianisztikus” céljaival, amely a „felvidéki szellem” 
képében bizonyos felsőbbrendűségi érzést is magában hordo-
zott. Miközben a visszatértek maguk is új integrációs stratégiá-
kat kerestek, szembesülniük kellett a magyarországi értelmiségi 
körök sokszínűségével és konfliktusaival, amely tovább árnyalta 
az anyaországi elitről kialakított képüket. 

Ugyanakkor a fiatal értelmiség szellemi integrációjáról kivá-
lóan árulkodik aktív mozgalmi szerepvállalásuk és még inkább 
politikai tevékenységük a népi mozgalom keretein belül. 

Kulcsszavak: sarlós nemzedék, magyarországi kapcsolatrend-
szer, népi mozgalom
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NÉPRAJZTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Tóth Gizella
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmá-
nyok Kara, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet

A MAGYAR ÉS CIGÁNY NÉPMESÉK ÁLTAL 
KÖZVETÍTETT CIGÁNYKÉP

A kutatás a cigányság társadalmi megítélésének összefüggése-
it vizsgálja a magyar népmesék tükrében. Meglátásom szerint, 
hogy a romákkal szembeni sztereotip társadalmi megítélés a 
népmesékig vezethető vissza. A kutatás a népmesék identitás-
közvetítésének vizsgálatára irányul, konkrétabban a magyar 
és cigány népmesékben tükröződő társadalmi megítélést vizs-
gálom a cigányságra nézve. Mivel a népmeséknek közvetítő 
szerepük van, a következő hipotézisekből indultam ki. Az első 
hipotézisem szerint a cigányságról kialakult, jelenleg is ható 
sztereotip gondolkodás a népmesékig vezethető vissza: lop, csal, 
bűnöz, hazudik, élősködik, koszos, tanulatlan stb. A második 
hipotézisem szerint a magyar népmesék cigányábrázolása pe-
joratív jellegű a saját önképükhöz képest. A harmadik hipotézis 
a cigány népmesékre irányul, melyekben a cigányok túlnyomó-
részt pozitív önképet festenek. A negyedik hipotézis értelmében 
a cigány népmesekincsben jóval több a saját etnikai identitásra 
való utalás, mint a magyar népmesék cigányábrázolásában. Az 
utolsó hipotézis szerint a cigány népmesékben az etnikai iden-
titásra vonatkozó részek pozitív töltettel bírnak, míg a magyar 
népmesékben épp a fordítottja lesz jellemző.

A dolgozat első része a mese definíciójával, a mesegyűjtés 
kezdeteivel, a mesekutatással, a mesék aktualitásával foglalko-
zik. Mivel a mese műfajával kapcsolatban elég sok tévhit ke-
ring a köztudatban (gyermekeket megszólító műfaj, vágytel-
jesítő történetet mond el, valóságábrázolása távol esik a reális 
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valóságtól, stb.), ezért fontosnak tartom ezt az elméleti téma-
kört is érinteni.

Bizonyított tény, hogy a meséknek nevelő szerepük is van, 
hiszen a gyermek a mesék által sajátítja el az erkölcsi normákat, 
pozitív hatással vannak az intellektus fejlesztésére, érzelmek 
eligazítására, életre nevelnek, segítenek a személyiség fejlődé-
sében és az önismeret fejlesztésében. A mese egyaránt fontos 
szerepet játszik az etnikumhoz való tartozásban, az önmegha-
tározásban és az identitásban is.

A népmesék pszichológiai oldalukat tekintve többlettarta-
lommal rendelkeznek, hiszen nem csak szórakoztatnak, hanem 
lélektani funkciójuk is van, mint például a problémamegol-
dás és a feszültség csökkentése, tanulságok (például nevelési) 
és az önismeret fejlesztése. Ezek a funkciók ugyanúgy a roma 
népmesékben is fontos szerepet játszanak. A meseelméleti fe-
jezetben a folkloristák (Antti Aarne), a pszichológusok (Bruno 
Bettelheim), az irodalomelméleti iskolák (Vlagyimir Propp) és 
irányzatok elméletével foglalkozom.

A második részben olyan fogalmakat ismertetek (analfa-
betizmus, a társadalom peremén élő cigányság, az identitás, a 
kollektív emlékezet, a sztereotip gondolkodás és a pejoratív), 
amelyek a cigányságra nézve máig élnek a köztudatban, hiszen 
a társadalmi megítélés negatív jellege ölt túlnyomórészt formát. 
A társadalmi megítélés pozitív cigányképe sajnos háttérbe szo-
rul és az átlagemberek többsége negatívan vélekedik a cigány 
kisebbségről.

A harmadik rész a népmesék vizsgálatára irányul. A vizsgált 
korpuszt tizenöt cigány és tizenöt magyar népmese alkotja. A ci-
gány népmeséknél el kellett dönteni, hogy melyik csoport nép-
meséi kerülnek górcső alá: a romungró, a beás, az oláh cigány 
csoporté, vagy pedig nem vesszük figyelembe ezt a felosztást, 
és úgy választjuk ki a meséket. A választás a romungró nép-
mesékre esett, mégpedig azért, mert ezt a kutatást szeretném 
kiterjeszteni a cigány népmesék oktatásban betöltött szerepére. 
A mesék kiválasztásánál az alábbi szempontokat vettem figye-
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lembe: azonos motívum, téma, szereplők, helyszínek. A magyar 
népmesékben vizsgálom a cigányságra vonatkozó utalásokat, 
amelyek valamilyen jellegzetes szokásra, hagyományra irányul-
nak (pl. megjósolta nekik egy öregasszony, muzsikus banda, 
Zsiga bőgős), a szövegkörnyezetet: megjelenik-e a cigány/roma 
szó (cigányprímás, cigánygyerek), a cigányok pozitív (megmen-
tette a királykisasszonyt a fiatal cigány fiú, elvette feleségül), il-
letve negatív ábrázolása (cigány került oda és elmulatták a pénzt 
a királyfitól, lincses-loncsos cigány leány). Érdekességképpen 
kiemelném, hogy míg Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese 
című gyűjteményében nem, addig Arany László Magyar népme-
sék című gyűjteményében már találkoztam egy példával pozitív 
cigányképre. A cigány népmeséknél ugyanazokat a szemponto-
kat vettem figyelembe, mint a magyar népmeséknél. A cigány 
népmesékre jellemző legszembetűnőbb különbségek a magyar 
népmesékhez képest a következők: a cigány népmesék nem 
követik a hagyományos mesemenetet és többnyire reális hely-
színeket vonultatnak fel, az alműfajokban keverednek az egyes 
típusok, a hős sokszor nem nyeri el a megérdemelt jutalmát, és 
a bűnös sem bűnhődik meg, a szereplők legtöbbször cigányok, 
megjelenik a modern technika, sokszor iktatnak be olyan mel-
lékszálat, melynek nincs funkciója a mesére nézve, a hőstettet 
nem a hős viszi véghez, a jelenre vonatkozó mesék nagyrészt a 
társadalmi kirekesztettségről szólnak, sokszor káromkodnak a 
történetekben. A négy cigánylegény mesterségének haszna című 
cigány népmesében az öreg cigány négy lusta fia elmegy mes-
terséget tanulni. A király háza sokemeletes volt, és még testőrei 
sem voltak. Ennél a királynál csillagvizsgálást tanult a fiú. Majd 
a szabók királyának országába értek, ott a második fiú maradt 
mesterséget tanulni. A harmadik fiú a vadászok királyához, a 
negyedik pedig a rablókéhoz került. Az utolsó két fiú útleírása 
nincs megemlítve, csak az első kettőé, ők csak úgy odacsöppen-
tek a helyszínre. Letelt a hét esztendő, viszont nem tudjuk meg, 
konkrétan mit csináltak, csupán annyi derül ki, hogy elröppent 
a hét esztendő és elindultak, szerencsésen haza is értek. Egy-
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szer a csillagászt hívatta a király, ha megtalálja a lányát, neki 
adja feleségül. A tenger fenekén meglátja távcsövével a 88 fejű 
sárkányt és a kisasszonyt, ezután testvéreivel gályára szálltak. 
A csillagász rabló öccse elrabolta a lányt, a sárkány szétcsapta 
a gályát, a szabó összevarrta, a vadász serétes puskával lelőtte a 
sárkányt, és a királylány megmenekült. Mivel az ő társadalmuk-
ban a törvény az, hogy a legidősebb fiú nősüljön meg először, 
hozzá adja a lányát a király. A többink ad egy-egy birtokot és 
megígéri, hogy nekik is majd szerez feleséget. A lakodalomra 
összehívták az összes bárót, cigányt, lusta és dolgos népséget. 
Hagyományos mesezáró formulával találkozunk: „még ma is 
élnek, ha meg nem haltak”. E mese is tartalmazza a fentebb fel-
sorolt népmesék közti különbségeket. Ebben a mesében megje-
lenik egy társadalmi sztereotip forma a cigányságról, mégpedig 
a rablás. Viszont itt pozitív értelemmel van felruházva, hisz a 
rablónak sikerült csak elrabolnia a királylányt.

Mindhárom legény elnyerte méltó jutalmát a mese végén. A 
Csulano című mesében is egy szegény cigányról olvashatunk, 
aki „olyan nagy tolvaj volt, hogy párját ritkította”. Elindult egy 
paraszthoz, hogy ellopja két lovát. Útközben találkozik az ör-
döggel, aki szintén ugyanahhoz a paraszthoz megy, hogy meg-
egye a máját. A cigány megmentette a paraszt életét, és cserébe 
megkapta a két lovat. 

Az utolsó fejezet tartalmazza az elért eredményeket. A hi-
potézisek, amelyekre a kutatás épült, bebizonyosodtak, viszont 
érdemes lenne több népmesére kiterjeszteni a vizsgálódást, mi-
vel a 15–15 mese mennyiségileg kevés a minden kétséget kizáró 
válaszadáshoz. Azonban ennek ellenére is sikerült rávilágítani, 
hogy a negatív attitűddel felruházott társadalmi megítélés a ci-
gány kisebbségre nézve – a vizsgált mesék alapján – a népmesé-
kig vezethető vissza. A cigány népmeséket azért tartottam fon-
tosnak beiktatni a vizsgált korpuszba, hogy lássuk a különbséget 
a magyar népmesék által közvetített cigánykép és a saját önkép 
között. Az elért eredmények még egy fontos dologra hívták fel 
a figyelmet, mégpedig arra, hogy amíg a magyar népmesékben 
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a cigányság inkább negatív tulajdonságokkal van felruházva és 
a többségi társadalom összes tagja pozitívval, addig a cigány 
népmesékben a pozitív cigánykép mellett a „gádzsó” társada-
lom ábrázolása nem ölt olyan mértékben negatív jelleget, mint 
a magyar népmesékben a cigányságé.

A dolgozatban a cigány kifejezést használom még annak el-
lenére is, hogy mára már inkább a roma kifejezés az elfogadot-
tabb. Elsősorban azért, mert az eddigi kutatásaimat, immáron 
már hét éve, cigány közösségekben végeztem, és ha a roma ki-
fejezést használtam, kijavítottak: „mi nem vagyunk romák, mi 
cigányok vagyunk”, másodsorban pedig a népmesékben is a ci-
gány népelnevezés szerepel.

Kulcsszavak: cigányábrázolás, sztereotípiák, magyar és cigány 
népmesék, etnikai identitás
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Gál Adél
Intézmény: Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori 
Iskola

EGY IMÁDSÁGOS FÜZET SZÖVEGEI 
Kéziratelemzés

A népi írásbeliséggel foglalkozva az utóbbi időben az imád-
ságos füzetek keltették fel érdeklődésemet, melyekben gazdag 
ima- és szöveganyagot találtam. A konferencián bemutatni kí-
vánt munka egy XXI. századi kárpátaljai falusi közösség egy 
tagjának kézzel írott imádságos füzetét vizsgálja. Megmutatja, 
hogy az egyes imák milyen helyet foglalnak el a füzet tulajdo-
nosának életnarratívájában, s milyen jelentőségük van a közös-
ség értékrendjében. Próbálok rávilágítani a füzetekben meglévő 
imák számbeli és tematikai gazdagságára is.

A kutatott terület, Kárpátalja és azon belül Salánk földrajzi 
fekvését tekintve speciális helyzetben van. Földrajzi elzártságának 
következtében az idő és történelmi-politikai változások sorozata 
sem akadályozta meg a népi írásbeliség nyomainak eltűnését, sőt 
inkább elősegítették annak megmaradását. Mintegy konzervá-
ló tényezőként hatott. A néprajzi kutatás egyik új iránya, a népi 
írásbeliség vizsgálata által, – mely Kárpátalján még fehér foltnak 
számít – szeretném érzékeltetni a vallásosság megnyilvánulását. 

E területen a kutató akár a népi hitvilág vagy egyéb terüle-
tek egészen autentikus elemeivel is találkozhat. A vizsgált tele-
pülésen napjainkban is nagyon fontos szerepe van a szakrális 
világnak. Válsághelyzetekben ez a szerep csak felértékelődik. 
A közösség tagjai segítő szándékukat, részvétüket a szó, az ima 
erejével próbálják kifejezni.

A kutatott településen, Salánkon a lakosság fele, mintegy 
1500 fő, görögkatolikus vallású. A görögkatolikus egyházban 
lényegesen több a liturgikus ünnep, mint a reformátusban. Az 
imákat tekintve is sokkal változatosabb témájú fohászokat talá-
lunk, mint a református imák között. Hiszen a reformátusoknál 
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az Úrhoz és Jézushoz szól az ima, ellentétben a katolikusokkal, 
akiknél már megjelenik Mária, a Szentek, az apostolok. Ennek 
okán a kutatómunkám során többnyire görögkatolikus füzete-
ket vizsgáltam meg és elemeztem. Az általam vizsgált füzetek-
ben olyan imákra és levelekre is akadtam, melyek az egyházi 
imádságos könyvekben nem találhatók meg, sőt egyházilag nem 
jóváhagyottak, tehát nem kanonizáltak. A füzetek és a bennük 
fellelt imák száma magasra hág, s ez gazdag forrásanyagot nyújt 
a folklorisztikai vizsgálatokhoz.

Egyes imáknak, könyörgéseknek egy-egy szövege önmagá-
ban is több történeti korszakot hordoz, népköltészetünk, s a nép 
életének egyéb területein is érdekes lehet. Ebben a műfajban kü-
lönös erővel mutatkozik meg ez a történeti egymás mellett élés. 
Az imák mind az elnyomott, kiszolgáltatott nép magatartását, 
értékrendjét, menekülési törekvéseit magyarázzák nekünk, sok 
történeti forrásnál hitelesebben.

Jelen tanulmányban egy kéziratot vizsgáltam meg, melyben 
összesen 54 szöveget csoportosítottam. Az imádságos füzet Usz-
tics Anna, salánki görögkatolikus lakos tulajdona. Egyes imákat 
és énekeket a tulajdonos emlékezetből írt le, a többségük azonban 
másolás révén került a füzetbe. A másolatok forrásai imádságos 
könyvek és más kéziratok, esetleg ponyvanyomtatványok lehettek.

A gyűjtés, a terepmunka során irányított beszélgetéssel in-
terjút készítettem az adatközlővel, vagyis a kézirat tulajdono-
sával. Az interjú során elsőként az egyén saját életéről mesélt, 
részletesen kitérve arra, hogyan élte és éli meg a vallásosságot 
nap mint nap. Továbbá az imádkozási szokásokról is kérdeztem, 
kapcsolva mindezt a kézirat használatához. A gyűjtött anyagnak 
köszönhetően a konferencián bemutatni kívánt anyag jelentős 
része saját gyűjtésen alapszik.

A dolgozatban részletesen bemutatom a vizsgált kézirat szer-
kezetét, valamint a szövegeket tartalmuk szerint. Itt jegyzem 
meg, hogy olyan szövegekről, imádságokról és énekekről van 
szó, melyek többsége nem található meg a nyomtatott énekes és 
imádságos könyvekben.
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A kézirat szövegei közül kiemelkedik a szállást kereső Szűz 
Mária története, mely főként az erdélyi vidékekre jellemző au-
tentikus karácsonyi ének (ballada) gyönyörű, 26 versszakos vál-
tozata. Az éneket Salánkon még sokan ismerik. A keresztyén 
egyházi szertartásban ugyan már nem jelenik meg, de a litur-
gián kívüli alkalmakkor ma is éneklik a településen karácsony 
estéjén. Az előadás során hanganyagot is szeretnék bemutatni.

Szintén különlegességnek számít a füzet lapjai között talál-
ható „öntéshez való ima”, melynek a népi vallásosságban ma is 
nagy szerepe van. Az ima azok közé az archaikus szövegek közé 
tartozik, melyek a hivatalos egyházi irodalomban nem kaptak 
helyet. A közösség azonban mai napig őrzi ezeket. Használa-
tukra egyre kevesebb példa akad, a kéziratokban azonban még 
találunk néhányat belőlük. Maga a szöveg hasonlatos az Erdélyi 
Zsuzsanna által gyűjtött szövegekhez.

A kézirat és gyakori használata a vallásosság mindennapi 
megélésének bizonyítéka. Azt mutatja, hogy a vallásos ember 
lépten-nyomon az isteni tanítást keresi, s igyekszik annak meg-
felelően élni. A mély vallásosság mellett azonban napjainkig is 
helyet kap az őseinktől örökölt tudás, és jelen van a gonosz erők-
be vetett hit. Jelen esetben a rontás elleni imádság bizonyítja ezt.

A népi írásbeliség terén végzett kutatásom legfőbb célja első-
sorban a szövegek és kéziratok gyűjtése, elemzése. Feladatom-
nak azért is tulajdonítok jelentőséget, mivel Kárpátalján eddig 
még nem történt a népi írásbeliség terén számottevő vizsgálat. 
A mintegy tíz éve elkezdett kutatómunkám során számos kéz-
iratot gyűjtöttem, és több száz szöveget örökítettem át. Termé-
szetesen feladatom ezzel még nem ért véget. Hiszen fontosnak 
tartom, hogy az összegyűjtött füzetek részletes elemzése is meg-
történjen, valamint szeretném bemutatni a kéziratok közösség-
ben betöltött szerepét is.

Kulcsszavak: népi írásbeliség, kézzel írott imádságos füzet, Kár-
pátalja, Salánk, vallásosság
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