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Lakatos József 

Hej regö rejtem, hej regö rejtem 
 
Így szól az ősi, több ezer éves hagyományt hordozó dozmati regösének refrénje. A régi titokról és annak 

megőrzéséről szól, hogy majd az az elrejtés a rejtekezés után új életre kelhessen 
Legrégebbi kultúránkkal is valahogy így vagyunk; sok-sok réteg rekódott rá, különféle hatások vegyítették, 

divatok alakították vagy szorították háttérbe, de mégis itt van körülöttünk és bennünk. Itt van nyelvünkben, 
népdalainkban, díszítőművészetünkben. Sokszor fel sem ismerjük már, mit is jelentenek a virágok, a növényi 
indák, a madarak, vagy a szarvashímzéseken miért ember formájú minden hagyományos eszköz, szerszám, ház, 
fejfa. Kevesen tudják, mit is jelent a párta, vagy a fejkendő, a népviseletek színei, vagy a páros madár. Olyan 
nyelv ez, amit olvasni már alig tudunk, amit szinte újra kell tanulni, a hímzések és faragások jeleit – mint 
KÉPÍRÁS-t – újraértelmezni. Ízlelgetni és újra fel kell fedezni a nyelvünkben még meglévő, a régi kultúránkra 
utaló olyan kifejezéseket, mint például az „írottas”, a „rovásán van”, „faképnél hagyta”, az „istenfáját” stb. 

Csak figyelni kell a régi használati tárgyainkat, egy széktámlát, egy tökgyalut, házoromzatot, tükröst, 
bálvány- és totemformákat, a napkultusz emlékeit, a világmindenség kozmikus ábrázolásait, ÜZENETEKET 
találunk bennük; rólunk szólnak, az egymáshoz és a mindenséghez való viszonyunkról beszélnek, megszólalnak, 
ha érteni akarjuk e nyelvet újra. 

Miért fontos mindez? Mert ez is a mi anyanyelvünk; a beszélt és énekelt anyanyelv mellett ez a mi 
VIZUÁLIS ANYANYELVI ÖRÖKSÉGÜNK, amelyet megőrizni és továbbfejleszteni nemcsak egyértelműen 
fontos, hanem létérdek is. Hiszen amíg készülnek új életfák a hímzéseken, amíg felhangzik a regösének, amíg 
magyarul beszélünk, addig van jövőnk is. (...) 

 



 

Szerkesztőségi jegyzet 

A nyelvi önérzetért 
 
A nyelvünk, minden új nemzedéknek: rejtély. Nem értékelik, még a szó, a szavak, a betű, a betűk kivételes 

szépségét, holott bennük él a szépség a szó születése óta. Szavainkban élnek az ősz berzseny-lángjai, a nyár 
napszirmú, mézszínű napfonat-zuhatagai. Éppúgy lüktet szavainkban a kő kemény zenéje, mint a lépesméz dlelő 
dallama… és mivel a szavak, a betűk élnek, akár mi, minden pupilla-pillanat gazdagítja őket. 

A cédrus évgyűrűit ezredévek teszik vastag pompájúvá, és amikor virágzik, a szirom-lobbnatban, csak 
elmélyül a titok, a rejtély. Nyelvünk költőink ajkán virágzik, az ő általuk lelkedzett szavakban érezzük a nyelv 
önérzetét, a szirmodzó sejtést, az élő titok színét, zamatát, azt a harangvirág-erőt, amely évezredeken át sugárzik. 

Csokonai, Berzsenyi, Vörösmarty, a lélek-szó, a szó-lélek megteremtői, a tájhazák szavainak, 
szófordulatainak, kifejezéseinek hordozói. Hozzájuk kell zarándokolnunk, hogy megérintsen minket a 
szóteremtés forrósága, amely nem engedi, hogy a szótagok megtorpanjanak az ajkak előtt, s a szó-végek 
elfonnyadjanak a szájüreg piros magányában. 

A betű, a szótag, a szó: költészet-termő hatalmára mutatunk akkor, amikor útjára indítjuk a pályakezdő, fiatal 
költők Polisz-díját, azért, hogy tisztán, érzékletesen hallják s írják le a honi hangot, a honi hangzást, és fiatal 
lelkük otthonra találjon a táj-hazai- és országhoni szavainkban, hogy mindegyikük, mint lélek- és szellemtest, 
véghez vigye a maga örök és halhatatlan szó-honfoglalását. 

 
Ács Jenő 
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A TÖRTÉNELEM  FAGGATÁSA 

Kotász Zoltán 

Jézus 
Nem ismerve, de félve hatalmát 
   (igen, apádról van szó, 
   a törvényhozóról, az arctalanról, 
   aki téged küldött ide testesíteni, 
   önmagából önmaga helyett) 
Vádollak: békét hirdettél, s orvul 
Gyilkosoddá tetted valahányt, 
Zsidókat, helytartót, katonát – 
Aramus vándorfilozófus, 
Názáreti Jázus! 
 
Ember voltál, aki embervoltát 
Hirdette, de emberi sorsnál 
Többre hivatkozva – míg egy órán 
Tizenkét gyönge tanítványt 
   (nem számítva a kurvákat, 
   testvéreidet és anyádat, 
   továbbá az átmeneti kísérőket 
   és csodavárókat, akik még 
   Jeruzsálem előtt, hosszabb- 
   rövidebb időre szegődtek melléd) 
Hagytál cserben vacsorát bontván – 
Hihetnénk neked, hiátus? 
Názáreti Jézus! 
 
Meddig tartanak a könnyfakasztó 
Csodák? Sorsot elakasztó 
Halasztás és egyszeri jóllakás? 
   (Lázár a következő hónap elején 
   újból meghalt, a kenyér 
   másnapra elfogyott, a halak 
   rögtön büdösödni kezdtek.) 
Csodákon keresztül lássuk az 
Igazad, emberhalász mágus? 
Názáreti Jézus! 
 
Hagytál parancsot nyájadra örökül: 
Szívszeretetbe egybeöleljük 
Bárányok és farkasok hadát. 
Szereteted hozott rád halált. 
Halállal alapítani vallást? 
   (Apa-komplexus. Magját 
   megszakítja, családot 
   nem vállal.) 
Önpusztító kölykös virtus! 
Názáreti Jézus Krisztus! 
 

Eszmélet 
A Csaba lépcsőn kipkopogva 
Lépdeltem vígan, bolondul, 
Leértem a Városmajorba... 
S a harang utolsót kondult. 



 
Szerelmes Isten! Ki lehet 
E világban végleg önmaga? 
Zúgásban tart a félrevert 
Álmoktól ékes öntudat, 
 
Hogy szédelegj, és elveszítsd 
Létednek minden támpontját... 
S ha megszoknád a veszejtést, 
Az Álommester újra ránt; 
 
Mert semmi mást, csak hatalmat, 
Nem tudhatsz mást, csak delelőt – 
Szőjjél csak pisla tartalmat, 
Kuporgass halott rangidőt: 
 
Egy napra szól a bizonylat... 
Meg tudod szeretni, ezzel is? 
A zúgás-verés kioltja 
Önmagát a kedvvel is, 
 
S elmúlik minden szenvedély. 
Csend tátog végül, encián. 
Vagy sajog majd a könnyű lég 
A  rezonancián? 

 

Ács Jenő 

A kamasz 
Turcsány Péternek 

 

Nem törődött mással, csak az istenekkel, 
szót se szólt a test-fáradt-lélek, 
ismét ment, mint ki utakat evett 
s városfényt ivott, s vett volna ezernyi térdet 
és csillagízű zamattávlatot. 
Földi s égi bokrok, mind kinyíltak, 
s mint az arcán, úgy hullámzott az árny, 
s mint a Hold, ha felhőből kiretten, 
úgy hökkent szemébe kert, falu, 
ódon éj tornyodzott elébe, 
mintha lenne ő régi vendége, 
s társalogtak kedveskedve, ketten. 
Földrehajlott fővel meg-megállt, 
s útnak eredt, mert sejtette, hogy 
űzi őt a vére szenvedélye: 
várják házak, erdők, patakok, 
s idegen, elhíresült várak, városok. 
S célba érni, mindig célba érni, 
s újra menni, menni szüntelen, 
vágyat nemzni, álmokat cserélni, 
s kéz-gazdagon állni, majd odább,  
s építni pupilla-palotát! 
S új s új szemhatár szélénél, 
nem megállni, csak menni tovább! 
és kutatni a szem, a szív, 



s keresni a kéz 
végső otthonát. 

_____________________ 
Ács Jenő versével és Kőbányai János fotójával köszönti szerkesztőségünk az idén március 7-én 50. esztendős POLISZ főszerkesztőt. 

 
 
 
 

Barcsa Dániel 

Alternatív magyar történelem 
 

„A bécsi udvar – csakhogy bosszantsa a magyarokat – alkotmányos rendet vezetett be. Dugig telt az 
államkincstár, s a megállíthatatlan külpolitikai sikerek is az uralkodót, Ferenc Józsefet, magabiztossá tették. 
Ezért elérkezettnek látta az időt az ellentétek további élezésére Magyarországgal. 

A nemzet válasza erre az aktív ellenállás volt. Egymást követték az összeesküvések, s a politikai 
merényletek. Megérett a helyzet egy általános függetlenségi háborúra. 

Az aktív ellenállás apostola Deák Ferenc volt. Ahol csak szikár alakja megjelent, ott izgékony jellemével, 
savonarolai hajlíthatatlanságával azonnal magasra szította a forradalmi háború tüzét. 

1865 tavaszán elmaradt a Húsvét. Így a húsvéti cikk se jelenhetett meg. A meg nem jelent cikkben a „haza 
rajongója” – érezvén a mindkét oldalon felcsapó dacos szembenállást – nem tett békülékeny, kezdeményező 
lépéseket. Körömszakadtáig ragaszkodva a negyvennyolcas törvényekhez, nem volt hajlandó azokat 
hozzáhajlítani az összbirodalmi érdekekhez. A nemzet és az uralkodó csodára várt, ám a csoda – miképpen a 
Húsvét is – elmaradt. A csalódott Ferenc József feloszlatta az országgyűlést, az arculcsapott magyarság 
fegyveréhez nyúlt, hogy megvédje jogait. Egyik oldalon Zsófia – ki magyarbarátságáról volt nevezetes – 
könyörgött császári fiának, hogy adjon a nemzetnek még egy utolsó esélyt, a másik oldalon Kossuth küldte el 
híressé lett Kasszandra levelét Turinból, melyben Deákot a minden áron való megegyezésre bíztatta. 

Hiába. A békevágy óhaját elnyomta az ágyúdörej. A meg nem indult tárgyalások ugyan gyorsan haladtak, de 
az osztrák fegyverek fényes königgratzi diadala megakasztotta a kibontakozást. A Habsburg-Lotharingiai 
dinasztia Itália után immár német földön is hegemóniához jutott, nagyhatalmi törekvéseinek elérésére nem volt 
immár szüksége Magyarországra. Így hát 1867 elején az uralkodó nem nevezte ki Andrássy Gyula grófot 
magyar miniszterelnökké, a feloszlatott országgyűlés válaszképp elvetette a kiegyezési törvénycikket, s még az 
év nyarán – fényes ünnepségek közepette – nem koronázták meg Ferenc Józsefet magyar királlyá.” 

Majd szétfeszít a jókedv, miközben szállít fölfelé a mozgólépcső. A gyorsabb haladást elősegítendő – ezt 
minap lestem el gyermekemtől – lábammal rollerozó mozdulatokat teszek. 

Gondolataimon jót derülök, ámbár tudom, eléggé gátlástalan játék ez, amit a magyar történelemmel űzök. De 
minek is bánkódnék, nem csupán az én vétkem! Hisz nemrég kértek föl egy történelem-tankönyv bírálatára, 
amely, mint ígérte „már istenigazából tükrözi a rendszerváltozást”. Mire a kézirat végére értem, nem is tudtam, 
mulassak-e, avagy inkább bosszankodjam. Aztán, természetemből következően, inkább az előbbi mellett 
kötöttem ki. 

E tankönyvféle szerzője ugyanis a legegyszerűbb utat választotta, a régi rendszerben megírt dolgozmányát 
csak úgy, egyszerűen színéről a visszájára fordította. Előjeleket változtatott, a negatívból pozitív lett, és viszont, 
ami régen jelesnek minősült, az most jelentéktelenné silányult, a hősökből árulók, az elítélt bűnösökből hősök és 
áldozatok lettek. 

Ez a tankönyv adta az ötletet új játékomhoz, s e játszódásoknak még nevet is adtam: „Alternatív magyar 
történelem”. Ha egyedül vagyok, gyakran szórakozom ezzel, kifordítok egy-egy történelmi korszakot mint egy 
bőrkesztyűt. Most épp a kiegyezés időszakára jár rá a rúd. 

„A ki nem egyezés – elutasítván a pragmatica sanctiót – a Habsburg Birodalmat egységes államként 
szervezte újjá. Ausztria bekebelezte Magyarországot, a magyarok meg kiszélesítették nemzetállamuk 
szuverenitását. Többé e két állam nem vállalt semmilyen közösséget egymással, amely által a két törvényhozás 
megspórolhatta a delegációk kiküldését a nem létező közös minisztériumok ellenőrzésére. Magyarország 
ragaszkodott önálló vámterületéhez, méltánytalanságból, nem vállalta magára az osztrák államadósság harminc 
százalékát. 1867 után Ausztriát és Magyarországot nem kötötte többé egymáshoz semmi.” 

A hangosbemondónak be nem áll a szája. Biztos fontos mondanivalója lehet, de én most önmagamra 
figyelek, s különben is, bizonyos május elsejék óta süket vagyok a jelmondatokra. 

Ám fenn, a mozgólépcső tetején derül ki, hogy baj van. Hajtóvadászat. Erélyes ellenőrök láncot alkotva 



elállják a kijáratot. Megpróbálok félrehúzódni, s miközben szisztematikusan át, meg átkutatom bérletem után 
zsebeimet, igyekszem Horatius mester tanácsait követve, a középszer álorcáját öltve, észrevétlen maradni. 

Egy csoport kerül elém, majd megszorul. E csoport hangadója emberi és kisebbségi jogokra hivatkozik, az 
ellenőrök az elmaradt üzleti haszonról óbégatnak, mint Flaubert Szalambójában a karthágói nagytanács 
kalmárkodó tagjai. A vita az egekig csap, miközben a mozgólépcső közönyösen szállítja a helyszínre az újabb 
utasokat, kik képtelenek továbbmenni. Az emberek egymásba futnak, torlódnak, nő a feszültség. Nemzeti 
egység kovácsolódik, amelyben immár befogadtatik a roma kisebbség is. Oh, mily kár, hogy az ombodsman 
nincs jelen! Nép és hatalom egymásra acsarkodik, mikor végre a tömeg megtalálja a lenini gyenge láncszemet, 
és a kordont áttöri. Nyolcan-tízen szabadulnak, az utolsók közt átcsúszom én is. Valamit kiabálnak utánunk, de 
oda se neki, csak „...fogyjon az út, társak siessünk!” 

Kiérek az aluljáróból. Jókedvem töretlen. Sőt, az előbbi gyerekes csíny után még fokozódik is. Ruganyos 
léptekkel folytatom az utam, miközben gondolataimmal visszatérek a ki nem egyezésre, sorra véve annak 
elszomorító következményeit: 

„A kiegyezés elmaradása miatt romlottak a hitelviszonyok. Lassult a belső tőkefelhalmozás, megszűnt a 
külföldi tőke beáramlása. 

A ki nem egyezés legszembetűnőbb következménye a vasútépítések leállása, és a már addig megépült 
vasutak fölszámolása volt. 1867 után akadt olyan esztendő, amikor ezer kilométeren szedték fel a síneket, 
amelyeket aztán külföldön nyersvasként értékesítettek. 

A vasúthálózat hiánya rontott a szállítási feltételeken, a vámkorlátok fennmaradása Ausztria és 
Magyarország között lehetetlenné tették a magyar mezőgazdasági termékek Lajtán-túli értékesítését. Csökkent a 
vetésterület, egyre több föld maradt parlagon. A terméseredmények a felére estek vissza, az istállózó 
állattartással szemben általános maradt a rideg állattenyésztés. 

A mezőgazdaság teljesítményének csökkenése miatt nem alakulhatott ki Magyarországon jelentősebb 
élelmiszeripar, s különösen hiányzott az országnak egy világszínvonalon dolgozó malomipar. A bányászat, 
kohászat és gépgyártás – a vasútépítkezések leállása következtében – alig-alig fejlődött. A Ganz, a Rimamurányi 
Vasmű, a Diósgyőri Állami Vasgyár, a csepeli Weiss Manfréd – nos, ezek számunkra ma, csak csupán 
ismeretlen fogalmak.” 

Elbizonytalanodva megállok. Mint aki célt tévesztett. Megbénít a sok nem e kibontakozó egyértelműsége. 
Szakadékként nyílik előttem a felismerés: nemzedékek nőttek itt fel a kiegyezések elutasításában. Egy magát 
forradalminak hirdető rendszer, dicsérő szóval csak a magunk vélt igazához való csökönyös ragaszkodást illette. 
A szatmári béke, a pragmatica sanctio elfogadása, 1867, nos, ezek mind a megalkuvás, sőt, egyenesen a 
nemzetárulás szégyenbélyegét kapták. 

Eszembe jut Veres Péternek egy nagyon mély gondolatsora. Ő, aki baloldali parasztforradalmárként konokul 
elutasította a kiegyezést és az azon létrejövő dualista rendszert, egy alkalommal mégis így írt valahol: 

A nemzetnek szüksége van önfeláldozó forradalmárokra, meg nem alkuvó mártírokra, mert életükkel, 
helytállásukkal példát mutatnak az utánuk következő nemzedéknek. 

Ám, hogy legyen következő nemzedék, szükség van Deák Ferencekre is. Mert a körülményekkel, 
lehetőségekkel számoló, a megváltoztathatatlanba való beletörődésük biztosítja a nemzet számára a túlélést. 

Mint egykor, most is a túlélés a legfontosabb. E túlélést elősegíteni ma erkölcsileg könnyebb, mert nem 
idegen elnyomókkal, legjobbjaink hóhéraival kell alkut kötnünk. Hanem egymással – önmagunkkal. Igaz, hogy 
ez talán a nehezebb... 

 

K. K. K. 
Kárpát-medencei Keresztkötődések II. Konferenciája 

2000. november 23-24. Leányfalu, Művelődési ház 

 
A Kráter Műhely Egyesület 1999-ben a Miskolci Tudományegyetemmel közösen rendezte meg Miskolcon 

az I. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferenciát. Lapunk, a POLISZ 2000 februárjában közölte az 
elhangzottakat. A jelenlévők már ott körvonalazták azt a tematikát, amelyet idén vitattunk meg: 

1. Kisebbségek, nemzetiségek önmegőrző jövőképe és a megvalósítás feltételei. 
2. Kisebbségek, nemzetiségek kulturális együttműködési lehetőségei és akadályai. 
November 23. délelőtt Adorján Istvánné Leányfalu polgármestere és Turcsány Péter, a program főszervezője 

köszöntötte a résztvevőket. 
Felolvasásra került Németh Zsolt külügyi államtitkárnak, Konferenciánk fővédnökének köszöntő levelet, 

valamint Bágyoni Szabó István költő-szerkesztő s Fehér György kultúrtörténész közös üdvözlete. 
Tanácskozásunk keretében a következő előadások hangzottak el: 
Dr. Ujlaky István, történelemkutató: Egység és függetlenség Kelet-Közép-Európa népeinél 



Dr. Makkai Béla kandidátus: Fiume jelentősége a magyar-horvát kapcsolatokban tegnap és ma 
Elmer István, író, egyházjogász: Felekezeti, nemzetiségi együttélés Kárpátalján 
Barcsa Dániel, író, történelemtanár: Székelyek integrációja a magyar nemzetben 
Székely András Bertalan, szociológus: Interetnikus, interkulturális előadások a Szent László Akadémián 

(Beszámoló a Szent László Akadémia kárpát-medencei régió tanszékének munkájáról) 
Dr. Botlik József, kisebbségkutató: Kárpátalja, mint tájnév, majd politikai-közigazgatási fogalom 
Lőrincz István, könyvtáros: A kárpátaljai magyarság kulturális helyzetének gondjai 
Balázs F. Attila, író, Szlovákia: Az AB-ART Kiadó és a Szőrös Kő folyóirat bemutatása 
Lukáts János, kutató: Lépésváltás vagy útkeresés? Tartalomelemzési kísérlet a magyarországi nemzetiségek 

könyvkiadásáról (1990-1999) 
Komáromi Sándor, könyvtáros: Irodalom, nyelv, kisebbség (magyar-német irodalmi összefonódások) 
Pardiné Mórocz Magdolna, könyvtárvezető: Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szerepe Veszprém megye 

nemzeti és etnikai kisebbségeinek dokumentum-ellátásában 
Popovics Tibor Miklós, gazdaságtörténész: A ruszin-magyar-szlovák kulturális együttműködésről 
Dr. Kótyuk Erzsébet, néprajzkutató: Interetnikus kapcsolatok a népi gyógyításban a kárpátaljai Rát 

községben 
Pomogáts Béla, a Magyar Írószövetség elnöke és dr. Viga Gyula néprajztudós-múzeumgazgató írásban 

küldte meg tervezett hozzászólását. 
A Hold Táncszínház Magyar történelmi táncjátékok című előadását tudósok, irodalmárok és Leányfalu 

apraja-nagyja együtt tekintette meg.Majd Csoma Gergely Varázslások és gyógyítások a moldvai csángó 
magyaroknál című fotókiállításának megtekintésével zárult esti programunk. 

November 24-én A nemzetiségek közötti közös pályázati lehetőségek felkutatása, tervezése és előkészítése 
címmel folytattuk közös munkánkat, amely a résztvevők közötti Együttműködési Megállapodás 
megfogalmazásával és további közös tervek kidolgozásáva fejeződött be. 

Támogatónk a NKÖM Határon túli, Nemzetiségi és Etnikai Főosztálya volt. Fővédnök: Németh Zsolt külügyi 
álamtitkár. 

 

Németh Zsolt 

Köszöntő 
A Kárpát-medencei magyarság jövőképe és együttműködése 

 
Tisztelt konferencia! 
Abban a „szerencsés pechben” van részem, hogy nap mint nap foglalkoznom kell azokkal a kérdésekkel és 

dilemmákkal, amelyekből a kiútkeresését a Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferenciája is vállalja. Azért 
szerencsés a helyzetem, mert az ember szeret hivatásszerűen azzal foglalkozni, ami amúgy is foglalkoztatja. De 
peches is ez a helyzet, mert nap mint nap tapasztalom, hogy milyen súlyos – gyakran megoldhatatlannak tűnő – 
problémák és dilemmák elé kerülnek azok, akik felelősséget éreznek a magyarság sorsáért. 

Nagyon sokat jelent az, hogy együtt viseljük ennek a gondolkodásnak a terhét. Hogy együtt gondolkodunk a 
legfontosabb dolgokról. 

Amit ugyanis Önök a mai tanácskozás témájául választottak – a jövőkép és az együttműködés – az valóban a 
magyarság két legfontosabb aktuális sorskérdése. A „lenni, vagy nem lenni” dilemmája elsősorban a jövőképen 
múlik. Tisztában kell vele lennünk, hogy ha a magyar értelmiség és a magyar politikai elit nem tud rövid időn 
belül elfogadható jövőképet nyújtani a határon túli magyarok tömegei számára, akkor a határon túli magyar 
közösségek – számos egyéni döntés mozaikképeként – a „nem lenni” opcióját fogják választani. 

És éppen ezért nagyon fontos az együttműködés, a nemzetrészek együttműködése. Reális jövőképet ugyanis 
– 80 év tapasztalatai alapján úgy tűnik – csakis a nemzetrészek gyakorlati, még gazdasági értelemben is 
gyümölcsöző együttműködése képes kínálni a magyar kisebbségeknek. 

Örömmel számolhatok be arról, hogy ez az együttműködés elindult, és egyre több síkon bontakozik ki. Ma 
már, a Magyar Állandó Értekezlet létrehozása által a politikai együttműködés mindennapi valóság. A 
státusztörvény a hétköznapi dolgokban való együttműködést teszi majd mindennapossá. 

Kérem, segítsenek Önök is abban – most is, ezen a konferencián is – hogy ez a gyakorlati – tulajdonképpen 
szürke és hétköznapi – együttműködés magtartó jövőképpé konvertálódjon.  

Budapest, 2000. november 22. 
 



Bágyoni Szabó István – Fehért György 

Megtartó „keresztkötelékeink” 
 
 
Tisztelt Kollégék! kedves Turcsány Péter! 
 
A K. K. K. II. konferenciájára szóló meghívásotok rendkívül megtisztelő gesztus, és ennél sokkal több: jele 

annak, hogy népben, régiókban, nemzetben – és egyáltalán: Európában – együtt gondolkodunk, még ha külön 
futóárkokban is. 

Megköszönve figyelmességeteket, fontosnak tartjuk kijelenteni, hogy a Kárpát-medencei Keresztkötődések 
rendezvény kigondolói, annak véghez vívői manapság a lehető legjobbat és legtöbbet teszik a Szent István-i 
egységes nemzet gondolatának a hirdetésében. A széttöredezett magyarság a maga egységesnek tűnő kultúrája 
és viselkedése ellenére Trianon óta részeire hulló gyémántdarabként fekszik Európa Kárpát-medencei asztalán: 
csoda-e, ha kéretlen kalmárok minduntalan utána nyúlnak? 

Világháborúk és nagyhatalmi békediktátumok után, úgy tűnik, a régiók „keresztkötelékei” azok – Illyés 
Gyula hajszálgyöketeinek a sugallatában –, amelyek egy majdani egységes Európában képesek lesznek 
ismételten összetartani ezt a nemzetet – ha úgy tetszik: határok nélkül. 

Tisztelt Rendezők, Kedves Előadó Kollégák! E rendezvény egyike azoknak (és a felkértek névsora szerint 
örömmel nyugtázhatjuk: az egyik legszínvonalasabb azok között) a kulturális rendezvények között, amellyel 
magyar nyelvünk, hitünk és sajátos ízű kultúránk a globalizáció átkos következményei ellen próbál védekezni. 
És teszi ezt úgy, hogy tisztában van az európaiság mindenhatóságával. Emlékeztetni szeretnénk egy köztudott 
tényre: a magyar nép, a maga sokszínű kultúrájával, hitbéli és meggyőződésbeli többszínűségével évszázadokon 
át az európai civilizáció védőpajzsa volt. A nyugati gyepűktől a Keleti Kárpátokon túli, Szeret-menti 
csángómagyar falvakig. Maga Európa volt, tehát nem kell minekünk Európába sietnünk, lévén hogy ott voltunk 
és ott vagyunk. Csupán azt a magatartásbeli, lelki és erkölcsi ficamot kell kicsontkovácsolnunk önmagunkból – 
és erre a maihoz és holnapihoz hasonló összejövetelek a hivatottak –, mely szerint érdemtelenek vagyunk az 
európai címhez! Az európai magyar megnevezéshez! 

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk sikeres együtt-gondolkodást, eredményes munkát valamennyiőtöknek – 
valamennyiünk örömére. 

Budapest, 2000. november 23, 

Ujlaky István 

Politikai egység és függetlenség Kelet-Közép-Európa 
népeinél az elmúlt évezredben 

(rövid történelmi vázlat) 
 
A 2000 folyóirat 11. évfolyamának tizedik számában jelent meg Bereznay András Civilizációk a 

világcivilizáció felé… című dolgozata, melyben a szerző egyebek mellett azt vizsgálja, melyek az európai 
Nyugatnak azok az országai, ill. alkotóegységei, amelyek már 1000 körül léteztek, s folytonosságuk napjainkig 
kimutatható. A kitűnő munka szerint hét ilyen politikai földrajzi alkotórész van: Ibéria, Franciaország, 
Németország, Brit-szigetek, Skandinávia, Lengyelország, Magyarország. 

Ebben a kis dolgozatban kevesebbre és másra vállalkoztam. Bereznay ötletét egy adott irányba tovább 
gondolva, azt szeretném megvizsgálni, hogy vajon a modern kor két oly fontos politikai értéke, az egység és 
függetlenség mennyire volt jellegzetes, mennyire tipikus, és mennyire bizonyult folytonosnak az elmúlt 
évezredben. Munkám nem szigorúan tudományos jellegű, hanem csupán egyfajta történelmi játék, afféle tétova 
kísérlet egy áttekintő vázlat készítésére. 

Nacionalista történészek és politikusok előszeretettel álmodják vissza a múltba hazájuk mai egységét és 
függetlenségét, vagy legalábbis az arra irányuló törekvést, ha a jelenlegi állapot kedvező vagy éppen követendő, 
dicsőséges múltat álmodnak, ha saját koruk nem ad okot az elégedettségre. Valójában a politikai egység és 
függetlenség megóvása egy évezreden keresztül nem nagyon sikerült senkinek. Az egyetlen olyan mai nemzet, 
amely területi-politikai egységét ezer éven át megőrizte, az angol. Persze, még a szigetlakók esetében is csak 
akkor beszélhetünk évezredes politikai egységről, ha a szorosan vett angol királyságra, és nem Nagy-
Britanniára, az Egyesült Királyságra vagy a Brit Birodalomra gondolunk. Európa egyetlen országa volt ezer 



éven át folyamatosan független: Svédország, feltéve, hogy a perszonáluniót ill. az önként kötött 
államszövetséget nem tekintjük automatikusan a függetlenség csorbításának. (A Kalmari Unió (1397-1523) 
Svédország, Dánia és Norvégia államszövetsége volt, enyhe dán dominanciával.) Némileg más a kép, ha a 
háborúk rendkívüli, abnormális időszakaitól, a háborús megszállásoktól eltekintünk, ami különösen akkor 
indokolt, ha a szóban forgó ország utóbb a győztesek oldalán került ki az ideiglenes megszállást hozó háborúból. 
Ez esetben az évezreden át független államok közé számíthatjuk Dániát, hiszen csak a II. világháború alatt állt 
német megszállás alatt. Ha a háborús megszállásoktól eltekintünk, e megengedő, tág értelemben még 
Németország és Franciaország tekinthető (a konszolidált időszakokban) folyamatosan függetlennek. Lám, még e 
meglehetősen rugalmas, tág értelemben is, a mai 42 – törpeállamok nélkül is 37 – országból csak négy őrizte 
meg többé-kevésbé függetlenségét ezer éven át. 

Kelet-Közép-Európában 1000 körül négy olyan állam volt, amelyik ma is létezik: a lengyel, a cseh, a magyar 
és a horvát. Vajon mennyire sikerült megőrizniük egységüket és függetlenségüket?  

A kérdés megválaszolása korántsem egyszerű. Mikor és meddig független egy állam? A cseh-magyar, a 
lengyel-magyar és a német-római-magyar perszonáluniók, melyek egyébként sem voltak hosszú életűek, nem 
csorbították a részt vevő államok függetlenségét. De vajon elmondható-e ugyanez a hosszú életű és 
aszimmetrikus személyi uniókról, mint amilyen a magyar-horvát vagy a Habsburg-cseh és a Habsburg-magyar 
állami együttélés volt? Függetlenségnek tekintsük-e a rendi-tartományi önkormányzatot? A felmerülő 
problémák áthidalása céljából a teljes függetlenség – viszonylagos függés (viszonylagos függetlenség) – teljes 
függés fogalomhármast alkalmazom. A fenti négy országról az alábbi áttekintő táblázatot készítettem. 

 
                                 Csehország   Lengyelország   Horvátország   Magyarország 
 
Teljes függetlenség          28 év          706 év            110 év            556 év 
Viszonylagos függés       665 év         228 év             730 év           284 év 
Teljes függés                  305 év           66 év             160 év            160 év 
(Negyedévekkel, hónapokkal, hetekkel nem számoltam. Az adatok kerekítettek.) 
 
Csehország az évezred kezdetétől 1620-ig formálisan a Német-Római Császársághoz tartozó, e keretek 

között azonban viszonylagosan önálló ország. Ez a függés a legnehezebb időkben sem jelenti a cseh autonómia 
teljes megszűntét, de az erős és de facto önálló Csehország (például a II. Ottokár korabeli cseh nagyhatalom, 
Pogyebrád György „nemzeti” királysága, a huszita háborúk cseh állama) sem formálisan független, sőt I. Károly 
korában, amikor a középkori cseh állam hatalma a legnagyobb, maga Csehország adja a német-római császárt, s 
ez az állam a birodalom hatalmi centruma. 1526-1620 között Csehország olyasmi helyzetben van, mint a kortárs 
Magyar Királyság: formálisan önálló ország, amely perszonálunióban van az osztrák tartományokkal és 
Magyarországgal, ténylegesen azonban egy nagyobb birodalom alárendelt tartománya. (A két ország helyzete 
között természetesen nem csupán hasonlóság van: Magyarország nem része a Német-Római Birodalomnak, 
Csehország viszont nincs kitéve a török háborúk miatti végtelen kiszolgáltatottságnak.) Ezt az igen hosszú 
időszakot a viszonylagos függés fogalmához soroltam, akárcsak az 1945-1990 közötti éveket. 1620 (a fehérhegyi 
vereség) és 1918 között Csehország végképp elveszítette függetlenségét, akárcsak a náci megszállás éveiben. 
Így a teljes függetlenség időszaka az 1920-1938 közötti évekre, valamint az elmúlt évtizedre zsugorodik. 

Lengyelország teljes függetlenségének kezdetét a német-római hűbér lerázásától számíthatjuk (1076) ám e 
függetlenség vége korántsem egyértelmű. A lengyel állam de jure 1795-ben szűnt meg, ám a megelőző fél 
évszázadban a szomszédos nagyhatalmak már rendre beavatkoztak a nemesi köztársaság belügyeibe, így a teljes 
függetlenség korát, némileg fiktív és önkényes dátummal, 1750-nel zártam. Ezután már csak 1918-1939 között, 
és 1989 után mondható teljesen függetlennek a lengyel állam, amely így is a térség leghosszabb ideig független 
országa. Hogy az 1076 előtti háromnegyed század, illetve az 1795 előtti fél évszázad a viszonylagos függés 
kora, az még többé-kevésbé egyértelműen eldönthető. 1807-ben Napóleon létrehozta a Varsói Nagyhercegség 
nevű aligfüggetlen bábállamot, majd a Szent Szövetség autonómiát biztosított a felosztó nagyhatalmak 
területébe visszatagozott lengyel tartományoknak. Az ún. Kongresszusi (Orosz-)Lengyelországnak saját 
parlamentje és hadserege van, de Galícia és Poznan is rendelkezik valamelyes rendi-tartományi 
önkormányzattal. De meddig számítsuk a viszonylagos függés korát? 1830 után a Kongresszusi Lengyelország 
autonómiája csökkent, 1863-mal véget ér a lengyel nemzeti szabadságharcok kora, 1871-ben megszületik az 
egységes német nemzetállam. Végül is ez utóbbi (tudom, kicsit mesterséges) dátumot választottam, mert 1870 
után a lengyel nép többsége valódi, érdemi autonómia nélkül élt, így 1918-ig inkább teljes, mint viszonylagos 
függésről beszélhetünk.  

Horvátország esetében némileg egyszerűbb a helyzet. Az önálló horvát állam csak 1102-ig állt fenn, s ezután 
csak az 1990-es években született újra teljesen független Horvátország. 1102-1918 között a horvát királyság 
hazánk társországa lett, tartományi, majd rendi jellegű autonómiával, az aszimmetrikus perszonálunió 



helyzetében. A viszonylagos függés nyolcszáz évét azonban Horvátország délkeleti részének teljes függése 
szakítja meg a török időkben, ill. az összes horvát terület teljes függése a Habsburg új abszolutizmus idején. 
(1849-1861) Viszonylagos függésnek ill. függetlenségnek tekinthető a jugoszláv föderáció keretei között 
magvalósuló horvát államiság, csakúgy, mint Pavelic fasiszta horvát bábállama is. 

Hazánk 1000 és 1526 között teljesen független államnak tekinthető, eltekintve Orseolo Péter második, 
kétéves királyságától, amikor német-római hűbéri függést szenvedtünk el, ill. az 1162-1165 közötti időszaktól, 
amelyet a bizánci befolyás és beavatkozás időszakának tekinthetünk, IV. István féléves uralkodása alatt hűbéri 
függéssel. Az 1526-1699 közötti korszak a Királyi Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség számára a 
viszonylagos függés, a török hódoltság számára a teljes függés kora. Az 1711 és 1848 közötti évtizedek 
„kivételezett függősége” (Mészöly M.) s a dualizmus kora a viszonylagos függés időszaka. A Habsburg-ház 
trónfosztásától a szatmári békéig terjedő Rákóczi-évek de jure függetlensége és 1848/1849 de jure függése is a 
viszonylagos függetlenség évei között szerepel, a debreceni trónfosztást követő rövid időszak valódi 
függetlenségével ellentétben. A XX. században kétszer is visszanyert teljes függetlenség időszakai között újból 
visszatért a viszonylagos függés időszaka, amely oly jellemző hazánk újkori történetére.(1945-1990) 

A négy országot egybevetve úgy tűnik, hogy a teljes függetlenség hossza az egyes országokban (noha 
nyilván számos hazai és nemzetközi politikai és társadalmi tényező eredője) valamelyest összefügg az egyes 
népek lélekszámával, de a német-orosz-török geopolitikai háromszögben elfoglalt földrajzi helyzetükkel is. Az is 
szembetűnő, mennyire sajátossága ennek a térségnek a viszonylagos függés állapota, amely Skandináviában, a 
Balkánon, Nyugat-Európában és Oroszországban is (ilyen mértékben legalábbis) ismeretlen. 

A politikai egység vizsgálata során a teljes egység – viszonylagos egység – széttagoltság fogalmait 
használom. Ezúttal is kezdjük egy áttekintő táblázattal. 

 
                                     Csehország    Lengyelország     Horvátország     Magyarország 

 

Teljes egység                      75 év               682 év               82 év                574 év 
Viszonylagos egység          581 év                –                        ?                     265 év 
Széttagoltság                     344 év              318 év?                ?                     159 év 
(Negyedévekkel, hónapokkal, hetekkel nem számoltam. Az adatok kerekítettek.) 
 
A teljes egység fogalma alatt nem az adott etnikum által benépesített valamennyi terület birtoklását értem, 

hiszen ebben az értelemben Európa legtöbb népe ma sem lenne egységes, az így értelmezett egység (a térség 
népeitől egyébként történelmileg nem idegen) soviniszta álmokban létezik csupán. Csehország esetében az 
egység azon áll vagy bukik, milyen a viszonya egymáshoz a szorosan vett cseh és a morva területeknek. 
Egyébként ugyanis Csehországban sem német, orosz vagy lengyel típusú feudális anarchia, sem az országot 
darabokra szakító hódítás nem volt. 1003 és 1025 között Morvaország nem volt Csehország része, akárcsak 
1173-1197 között: ezek a széttagoltság (vagy inkább: a kettészakítottság) időszakai. 1620 és 1918 között a 
Habsburg Monarchia Morvaországot Csehországtól külön kormányozta. Morvaország teljes beolvadása 
Csehországba csak a XX. században valósult meg. (1918-1939 és 1945-2000) A többi időszakban A cseh korona 
országairól, illetve a náci Cseh-Morva protektorátusról beszélhetünk. 

 1138-tól a lengyel királyság több részre szakadt. Mivel az újraegyesítés nem kapcsolható egyetlen 
évszámhoz, adataink csak tájékoztató jellegűek. A középkor közel kétszáz éves anarchiája mellett a széttagoltság 
másik időszaka az 1795 és 1918 közötti, a függetlenség elveszítésével is együtt járó korszak, amikor a lengyel 
területek Oroszország, Poroszország (1871-től Németország) és a Habsburg Monarchia között oszlottak meg. 

A legbonyolultabb Horvátország helyzete. A szorosan vett tengerparti Horvátország Dalmáciával több, mint 
400 évig, (1358-ig és 1918 után) Szlavóniával (1745 óta) 255 évig alkotott egységes államot. Csakhogy 
Dalmácia tucatnyiszor cserélt gazdát a magyar királyok és Velence, illetve Bizánc és hazánk között, emellett 
Mohács után Horvátország is török hódoltságra és a Habsburg függésű királyi Magyarországhoz tartozó 
területekre szakadt. Emellett nem felejtkezhetünk el a fokozatosan kialakított és több évszázad múltán, 1871 
után fokozatosan megszüntetett, ezért pontos évszámokhoz nehezen köthető határőrvidékről sem. Nem csoda, 
ha egységes Horvátországról 1918 előtt alig beszélhetünk. 

Nem könnyű Magyarország megítélése sem. Az 1000-1301 és 1312-1526 közötti időszakot a teljes egység 
korának tekintettem, bár tudjuk, hogy Szent Istvánnak el kellett foglalnia Ajtony és Gyula „országát” , s az a 
tartományúri rendszer, melyet Károly Róbert számolt fel, sem keletkezésének kezdetét, sem felszámolásának 
időszakát tekintve nem kapcsolható egészen pontosan a fenti évszámokhoz. 

Teljes egység jellemzi az 1848 jún. 7-től Világosig terjedő bő esztendőt és az 1861-1918 közötti évtizedeket 
is. A „három részre szakadt Magyarország” időszaka nyilván a széttagoltság másfél százada. De mikorra tegyük 
a kezdetét? Mohács? Buda eleste? Vagy 1551, Fráter György bukása az alkalmasabb dátum? Én ez utóbbit 
választottam. Melyek a viszonylagos egység korszakai? Először is az oligarchák kora. A tartományurak 



megszereznek bizonyos királyi jogokat – de a széthullás végül is nem következik be, s az egységes magyar 
királyság tudata az anarchia éveiben is fennmarad. 1699-től Magyarország túlnyomó része egyesült, de a 
Temesköz török kézen marad, majd felszabadulása után külön kormányozzák, akárcsak a teljes időszakban 
Erdélyt. A viszonylagos egység fogalmával jellemezhetjük a határrevíziók, a hongyarapítások Magyarországát 
is: az etnikai elvű revízió sikerül, a történelmi irredentizmus céljai nem válnak valóra, több, mint félmillió 
magyar az egykori történelmi Magyarország területén, de Horthy-Magyarország határain túl él. Végül a 
viszonylagos egység fogalmával jellemzem az 1945 utáni 55 esztendőt is. A Szent Istváni országhatárokról már 
csak nagyon kevesen álmodoznak, az ország az etnikai elvű revízióról is lemondott. Csaknem színtiszta szlovák, 
román, ruszin, délszláv területekről nem állíthatjuk, hogy azok Magyarország széttagolt részei. Viszont éppígy 
kétségtelen az is, hogy magyarok milliói élnek az ország határain túl a Kárpát-medencében, s minden erőszakos, 
mesterséges és természetes migráció ellenére több ezer négyzetkilométeren ma is magyar nyelvű a lakosság 
többsége. 

Érdekes, hogy azoknál a népeknél tartósabb a teljes egység (lengyelek, magyarok) amelyeknél a teljes 
függetlenség is hosszabb időszakra valósult meg. Az egység felbomlásának több oka és típusa lehet. Egyik 
jellegzetes változata a feudális széttagolódás. A királyi birtokok szakadatlan adományozása miatt az egykori 
patrimoniális királyság meggyengült, a helyi, tartományúri hatalom megerősödött. Egyes országokban ez a 
helyzet oda vezetett, hogy egy országból több ország lett. Ez történt térségünkön kívül Németországban, Kelet-
Közép-Európában pedig Lengyelországban (1138-1333). Másutt a széttagolódás egy ország keretei között 
maradt, mint Angliában. A mi régiónkban hazánkban volt ilyen típusú anarchia. Egyes országokban valóságos 
központosítás-anarchia inga működik, vagyis évszázadokon át mintegy ciklikusan váltja egymást a központi 
hatalom és a helyi szeparatista erők megerősödése. Jó példa erre Franciaország, az Elbától Keletre pedig épp a 
Magyar Királyság.  

A széttagolódást a nemzetközi politikai körülmények, a külső erők is előidézhetik. Az újkorban mindegyik 
közép-kelet-európai államban van erre példa: a magyaroknál és a horvátoknál Mohács után, a cseheknél a 
fehérhegyi vereséget követően (1620), a lengyeleknél a felosztások (harmadszorra és végleg 1795-ben) nyomán. 
A külpolitikai-katonai helyzet dominanciája mellett azonban belső tényezők is rendre szerepet játszottak, mint 
hazánk esetében a nemzetiségi kérdés centrifugális ereje 1918-1920-ban. 

Az elmúlt évezredben Kelet-Közép-Európában nem csak történelmi nemzetek éltek, mint az eddigiekben 
röviden jellemzett lengyelek, csehek, magyarok és horvátok. Voltak térségünknek történelem nélküli népei is, 
továbbá eltűnt, asszimilálódott, beolvadt népcsoportjai. Ezek rövid bemutatása már egy másik dolgozat feladata. 

 

Pálinkás István: 

Az előadás leírása 
 
A színfalak mögött a kép: 
csizmákba ráncolt ösztönök. 
Lélek botoz lélek fölött, 
reprezentál a söpredék. 
 
Elkezdődik és körbeér. 
Csak azt érzi, amit tehet. 
Úgy faggatja a képtelent, 
csizmáján foltot üt a dér. 
 
Leintik mire megered, 
s a nézőtéri fényfogó 
függönyére prüszköl a hó 
egy vérmocskos tölgylevelet. 
 

Véssey Ede 

Emlékezetemre 
 
ez az én testem és 



ez az én vérem 
egymagam vagyok csak 
hitetlen misémen 
nincs kelyhem nincs ostyám 
ministráns segédem 
 
ez az én testem és 
ez az én vérem 
testemnek múlása 
hullatja vérem 
véremnek hullása 
váltja üdvösségem 
 
ez az én testem és 
ez az én vérem 
gyáván a párnák közt 
nem a csatatéren 
elbuktam elhulltam 
talán nem is éltem 
 
ez az én testem és 
ez az én vérem 
megfordult a világ 
előre mentében 
ittfelejtett engem 
kínban és kétségben 
 
ez az én testem és 
ez az én vérem 
szétszórt javaim 
fösvényen nem mérem 
vigyétek amim van 
vissza sosem kérem 
 
ez az én testem és 
ez az én vérem 
elhagyott barátom 
elszakadt testvérem 
gyermekem sírjától 
nincsen menedékem 
 
ez az én testem és 
ez az én vérem 
bánatlan bűneim 
súlyától féltérden 
bocsánatod Uram 
többé nem remélem 
 
Szeretteim 
ha rám gondolnátok 
sajnálva szeretve 
föld felé nézzetek 
emlékezetemre 

 

Viga Gyula 



A népek közötti kapcsolatok gazdasági alapjai a 
Kárpát-medencében 

A Felföld és a Magyar Alföld változó gazdasági kapcsolatai 
 

A népek közötti kapcsolatok nem létezhetnek „általában” : azok mindig konkrét helyen, konkrét találkozási 
alkalmakkor, s konkrét tárgyi, szellemi javakban, ideológiákban valósulnak meg. Közvetítőjük, létrehozójuk 
ugyancsak konkrét csoportok, rétegek, azon belül is személyek – időszakos vagy állandó – érintkezésében 
manifesztálódik. A kultúra vizsgálatának alapvető problémáját jelenti a műveltségi elemek elterjedése, azok 
átadásának-átvételének működése a különféle kulturális arculatot mutató, de mindenek előtt más nyelvet beszélő 
csoportok között. Mindez sugallja, hogy leképezhetők ugyan az ezeket létrehozó érintkezések, kapcsolatok 
népek szintjére, a valóságban azonban egyes tájak, regionális csoportok vagy társadalmi rétegek kapcsolatáról 
van szó. Az együtt élő etnikumok érintkezései sem népek közötti kapcsolatként jelennek meg elsősorban, hanem 
a munka, a hit, a vallás, a nyelv hasonlóságának vagy másságának lokális megnyilatkozásaként, amelyeket főleg 
a polgári nemzetté válás árnyaltan összetett folyamata transzformált népek viszonyává. Vannak persze tanult 
sztereotípiák, öröklött vélekedések más népekről, ezek létrejöttében és elterjedésében azonban ugyancsak 
kimutatható a létrehozók és elterjesztők szerepe, függetlenül attól, hogy azok vélekedése öröklött, tanult vagy 
empirikus benyomásokon nyugszik. Bár a kultúra kutatója a másságot, – ma amúgy is frekventált fogalom a 
társadalom kutatásában és működésében –, az eltérő jegyeket figyeli meg előszeretettel, a közös tájhaza, az 
azonos földrajzi feltételekhez való alkalmazkodás igen sok hasonló vonást is eredményez, nem beszélve a 
polgárosodással, modernizációval járó uniformizálódás számos tényéről. 

A más nyelvet beszélő, más életmódot folytató, esetleg másfajta javakat produkáló, részleteiben vagy 
szerkezetében más kultúrájú csoportok érintkezése a műveltségük egyik legfőbb jellemzője. Az európai 
középkorban, részben a termelés színvonala és tájilag eltérő nívója, részben a társadalmi és területi 
munkamegosztás következtében ezeknek a csoportoknak az érintkezését igazából nem gátolja meg, hogy más 
etnikumhoz tartoznak. A feudális kor paraszti társadalmában csakúgy, mint a polgárosodás időszakában a 
gazdasági kapcsolatok túlmutatnak az egyes népeken. Ennek egyik fő oka a geográfiai meghatározottságuk: 
Közép- és Kelet-Európa területére jellemző, hogy az egyes népeket gyakran markáns természeti, legalább 
növényföldrajzi zónák érintkezési vonala választja el egymástól, s ezzel is magyarázható, hogy különösképpen a 
marginális helyzetű csoportok életének és műveltségének közönséges része a más etnikumhoz tartozókkal való 
találkozás. 1. lbj. 

A magyarság története és néprajza szempontjából a népi kapcsolatok problematikája a tudományos 
érdeklődés kezdeteitől meghatározó jelentőségű volt. Azzá tette részben az eredet, az őstörténet iránti érdeklődés 
valamint – gyakran az előzővel szembe is állítva – a Kárpát-medencében megtelepedett magyarságot ért 
különféle népi hatások szerepének hangsúlyozása. Az egyik tehát a magyar népi műveltség keleti hozadékának 
problematikája, a másik pedig az új környezetbe való beilleszkedés kérdése. Az életmódban ez többször is az 
ázsiai, nomád hozadék és az európai, hangsúlyosan idegen hatás szembeállításában tükröződött. A magyarság 
és/vagy európaiság dilemma egyáltalán nem új keletű, s abban a különböző népek hatása és példája egyaránt 
tükröződik. A kutatás ebben is differenciált, s nem ritkán előítéletes: vannak a művelődés története 
szempontjából pozitívnak, előre mutatónak vélt népi hatások, s vannak másodlagosak, amelyek semmiképp nem 
jelennek meg egy nép életminőségét, kulturális színvonalát előre vivő értelemben. 

Ha a Kárpát-medence geográfiai térszerkezetét és etnikai arculatát egymásra vetítjük, akkor nem kétséges, 
hogy a népi kapcsolatok alapját az eltérő adottságú tájak népének különböző életmódja, s azok sajátos gazdasági 
szimbiózisa jelenti. Erősíti a fenti vélekedést az, hogy az érintett térség a népi kultúra hagyományosnak vélt, s 
forrásokban is leginkább megragadható időszakában, a török kiűzését követően egy ország része volt, s 
organikus gazdasági rendként értelmezhető polgárosodásának, átalakulásának első nagy korszakában is, egészen 
a trianoni határok megvonásáig. 

Már Cholnoky Jenő felhívta a figyelmet arra, hogy a Szent István korában kialakult királyi vármegyerendszer 
földrajzi egységekhez igazodott, s a vármegyehatárok a legtöbb helyen természeti határokat (is) követtek. Ilyen 
módon – némi egyszerűsítéssel – a közigazgatási egységek eltérő adottságú tájakat, különféle termelési 
feltételeket kapcsoltak egybe. Különösen szembetűnő ez a Felföldön, ahol az Árpád- és Anjou-kori vármegyék 
lényegében egy-egy medencében helyezkedtek el. 2. lbj. 

A fentebb említett medencék, illetve a Kárpát-medence centrális vidékeit koncentrikusan övező medencesor 
és az erdős hegykeret gazdaságilag egymást kiegészítő területek együttműködését igényelte. Az életszükségletek 
kielégítését csak a változatos adottságú tájak összeműködése biztosíthatta, homogén vidékeké nem. Mivel már 



az Árpád-kori fejedelmi (királyi) szolgálónépek elhelyezkedésének térszerkezete sejteti, a gazdaságtörténet, s 
különösen a néprajz megszámlálhatatlan adata igazolja a különféle tevékenységekre való specializálódást, 
vagyis az alkalmazkodás különféle formáit, valamint azt, hogy a különböző adottságú tájak között évszázadokon 
át folyamatosan működött, lüktetett a megtermelt javak cseréje, ami a köznapi élet létfeltétele volt, joggal 
gondolhatjuk, hogy mindennek sajátos belső rendszere volt, amiben évszázadok és generációk tapasztalata 
összegződött. 3. lbj. A sokáig egyoldalú gabonatermesztéssel és felesleggel rendelkező Alföldet a kiegyenlített 
mezőgazdasági termeléssel, gyümölcstermesztéssel és sokféle kézműiparral bíró dombsági zóna szegélyezi, 
amihez, a marginális területek felé haladva, az erdős hegykeret illeszkedik, ahol az elégtelen mezőgazdasági 
termelés – más oldalról relatív túlnépesedés – szembetűnően igényli a kapcsolatot a mezőgazdasági térszínekkel. 
Az egyes termelési övek közötti választóvonal persze nem éles, futása az évszázadok alatt módosult. Pl. a 
folyóvölgyekben a mezőgazdálkodás alföldi formái benyomultak a dombvidékekre, de a hegységi zóna 
medencéi maguk is tagoltak. A domborzat tagolódását tükrözik a talajadottságok, az éghajlat és a növénytakaró, 
ezeknek megfelelően differenciáltak az emberi életformák is. Ahogyan Mendöl Tibor fogalmazza: „A 
gazdálkodás és település lehetőségei és valóságos fejlődése is mások belül, és fokozatosan, szinte gyűrűszerű 
átmenetekben mások a kifelé egyre magasabb peremeken. Az ilyen különbségek kiegészülésre, a javak cseréjére 
csábítanak. Ez a csere, általában az anyagi és szellemi javakra, sőt magukra az emberekre is kiterjedő forgalom, 
a tájak gyűrűire merőleges, tehát sugárirányú utakat keres. Ezeket az utakat a természet már maga kijelölte: a 
hegységkeretből valóban sugarasan futnak le a völgyek a medencerendszer feneke felé.” 4. lbj. 

A Kárpát-medence táji tagolódása kihatott a kézművesség területi megoszlására és a velük kapcsolatos 
települések formálódására is. Mint Teleki Pál és Prinz Gyula megállapítják, az ország belsejének hagyományos 
textil- és bőr háziiparát övszerűen vette körül az erdővidék – nem kis mértékben szláv – faipara. Ebben 
zárványként helyezkedett el a felföldi Érces-hegység vasipara. A kézműves városok az erdőgyűrűket lepték el a 
medencék szélén: egyes felvidéki medencékben sűrűn zsúfolódtak, a nagyobb medencékben viszont a kereskedő 
utak mentén oszlottak el. Nagy a sűrűségük az erdővidéken, ritkásak a száraz medencékben. 5. lbj. 

A fentieknek megfelelően az ország gazdasági életének a centrális zóna, különösen a magyar Alföld volt a 
központja, ahová a domb- és hegyvidékről a centripetális folyóvölgyeken áradt le – s természetesen vissza is – a 
forgalom. A Vág, a Garam, a Hernád és a Sajó, az Ung, Laborc és Latorca, a Körösök és a Maros, végül a Duna 
és a Tisza völgye valóságos kereskedelmi utak, a népi kapcsolatok országútjai. A vízi és a szárazföldi utak, 
valamint a vásárok közelsége alapvető gazdasági esélyeket teremtett, sokféle módon kihatott a települések 
fejlődésére is. 6. lbj. 

A peremterületek felé haladva a szántóföldek termőhelyi adottsága romlik, csökken a földek értéke, s mind 
nagyobb szerephez jut az erdő a települések határában. A szántóföldek is egyre nehezebben művelhetőek és 
fokozottan veszélyezteti azokat a talaj eróziója is. Mindez, s számos egyéb, lokális tényező a mezőgazdálkodás 
mellett sokféle kézműves tevékenységre ösztönzi a domb- és hegyvidék népességét. Jóllehet a mostoha 
adottságú tájakon is szemtermelésre törekszik a parasztüzem, amellett – különböző szinten – sokféle 
tevékenységet folytat. Ha helyben vagy a közelben munkát vállalva tavasztól őszig a mezőgazdaság 
foglalkoztatja, akkor ősztől tavaszig erdőt irt, fát közelít, fuvart vállal, vagy fát farag. Ha saját földje kevesebb 
munkát ad, akkor nyáron 2–4 hétre aratást vagy/és cséplést vállalt a sík vidéken, egyébként erdőn, vagy ipari 
üzemek környékén dolgozott, s a feleség, illetve a család végezte el a gyenge földecske körül a szükséges 
munkát. Miközben a síkvidék iparűzői csak igen későn, a 19. században fokozatosan szakadtak el a 
földműveléstől, illetve a mezőgazdálkodástól, s 1848 előtt a falusi és mezővárosi iparűzők zöme zsellér, vagy 
telkes jobbágy volt, aki az iparűzés mellett gazdálkodott is, addig a peremvidékek jobbágynépességének jelentős 
része az év nagy részében nem mezőgazdálkodott. Helyette erdőmunkát végzett, szekerezett, favágóként, vagy 
fuvarosként dolgozott a vashámorok, üveghuták, bányák körül, követ fejtett és faragott, talpfát, hordódongát és 
legkülönbözőbb faeszközöket készített, s a legkülönbözőbb kézműves tevékenységet végzett. A domb- és 
hegyvidéken mindez része volt a tradicionális népi műveltségnek, és rendre megjelent a feudális 
szolgáltatásokban is.  

Nincs lehetőség e rövid írás keretei között a fentiek részletes adatolására és bizonyítására, de két történeti 
metszet kitűnően alkalmas a kérdéskör átvilágítására. Az egyik az 1770-es években készült, Mária Terézia-kori 
úrbéri bevallások (investigatio) sora, amelyek közül magam Zemplén, Zólyom, Sáros, Liptó, Árva, Bars megyék 
anyagán tudjuk igazolni, hogy a feudális kor nem akadályozta a domb- és hegyvidék jobbágynépességének 
sokféle tevékenységét, sőt, ösztönözte kereskedelmét és távoli munkavállalását a portio megfizetéséhez 
szükséges pénz megszerzése érdekében. 7. lbj. (Más a helyzet persze a sík vidéken, ahol soha nem elegendő a 
jobbágymunka a földesúri birtok megművelésére.) 

A másik metszet az 1828-as regnicolaris összeírás időszaka, mely összeírás anyagán Bácskai Vera és Nagy 
Lajos mintaszerűen mutattak rá az egyes tájak termelési hagyományainak kapcsolódásaira, arra, hogy a piac- és 
vásárkörzetek miként közvetítik a történeti Magyarország termelési tájainak történetileg kialakult vonulatait. 8. 
lbj. 



Az egyes falvak, kistájak hagyománya, a szakosodás igen sok formája olykor több évszázadra nyúlik vissza, 
s generációkon át kijelöli az ott élő népesség helyét a táji munkamegosztás keretei között. Szó nincs arról 
természetesen, hogy egy-egy nép, népcsoport számára „kijelölt” hely változatlan táji-anyagi kondíciót jelentene, 
hiszen a Kárpát-medence tájai és népei közötti munkamegosztásban erőteljes cezúrák figyelhetők meg. Ilyen 
például a peremterületek, főleg a Felföld nyersanyagkincsének kimerülése. A nemesfémbányászat a középkor 
egyik legfontosabb telepítő tényezője volt, ami nem csupán a bányavidékekre vitt idegen ajkú, főleg német 
népességet, hanem sajátos feladatkört és műveltséget formált meg az általuk lakott városokban, 
bányavárosokban. A bányák kimerülésével is összefügg, hogy jelentős csoportjaik már a 16–17. századra 
elszlovákosodtak, s fokozatosan feloldódott az általuk lakott települések, kistájak egykori karakteres kultúrája.  

Hasonlóan fontos hatást gyakorolt a népi kapcsolatokra az erdős peremvidék faállományának 
megfogyatkozása. A helyenként a 15–16. századig is elhúzódó, vlach-jogú kolonizáció megszűnése (pl. árvai 
gurálok, más kárpáti pásztornépek) az egyik következmény, amivel a kárpáti térség települési folyamata, 
kolonizációja végtére le is zárul. A másik fontos hatás pedig a nagy volumenű fa- és faáru-kereskedelem 
csökkenése. Ez – a 18–19. században – erőteljesen kihat a magyarok gazdasági és műveltségi kapcsolataira a 
románokkal, ruszinokkal, szlovákokkal. (Meg kell viszont jegyeznem, hogy a 19. század derekától a 
felsőausztriai fa háziipar készítményei – új funkciókban (pl. fa gyermekjátékok) és a régi tárgytípusok új 
formáival (pl. konyhai, háztartási eszközök) – tömegesen jelennek meg a magyarországi szervezett 
kereskedelemben. 9. lbj.) 

A következő erőteljes cezúra a polgárosodás tájilag erősen eltérő folyamata, ezzel összefüggésben a közép-
kelet-európai iparvidékek és – jobbára szén – bányavidékek megszületése. Összefügg ez a mezőgazdaság 
történetével is: már a török utáni gazdasági reorganizáció során a sík vidékre mozdultak a peremterületek idegen 
ajkú csoportjai. Mindez azonban nem oldotta meg a rossz eltartó képességből fakadó gazdasági-társadalmi 
feszültségeket. Az ipar, majd – főleg a 19. század második felében – a közlekedés szív fel csoportokat, de nem 
véletlen, hogy a történeti Magyarország leggyengébb megtartó erejű északkeleti térsége lesz a legnagyobb 
kibocsátó az Újvilágba is a kivándorlások során. Ez egyaránt érint szlovák, ruszin, magyar csoportokat. 10. lbj. 

A polgárosodás folyamatának részeként értelmezem a magyar Alföld vízrendezését is, ami – köszönhetően a 
jobbágyfelszabadítás polarizáló hatásának – már nem igen érinti meg a peremterületek idegen ajkú népességét. 
A rendkívüli módon megnövekvő mezőgazdasági terület a vándoraratókat még magába szívja a betakarítás 
időszakában, 11. lbj. de a mezőgazdaság munkaerő egyenlege egyre inkább a nagytájakon belül valósul meg. 

A különböző történeti metszetek kapcsán sem kerülhető meg az a kérdés, hogy az eltérő adottságú tájak 
népének gazdasági kapcsolataiban, összeműködésében milyen szerepet kaptak/kapnak a különböző etnikumok. 
Tágabb értelemben ebbe beleértjük a magyar nyelvterület peremén érintkező, vagy együtt élő népeket is, de a 
vizsgálatok azt jelzik, hogy a magyar nyelvterületen kisebbségben élő, etnikai különállásukat különböző módon 
és fokon őrző és hangsúlyozó nemzetiségi csoportok gazdasági tevékenysége is önálló egységként illeszkedett 
be a térségi munkamegosztásba (pl. pilisi, mátrai, bükki, zempléni szlovák telepes falvak). Miközben ugyanis a 
néprajzban egyre inkább érvényesül az ökológiai szemlélet, s a kutatók többsége a táj és ember viszonyát véli 
meghatározónak a termelési technikák és rendszerek, valamint a regionális munkamegosztás területén, addig – 
éppen a már említett példák alapján is – újra meg újra felbukkan annak lehetősége, hogy a termelés egész 
rendjében, a munkatevékenység területén etnikus jegyeket ragadjunk meg. Ez a gondolat a 18. század első 
harmadától már határozottan kitapintható a magyar irodalomban és a közgondolkodásban, s meghúzódik a „kis 
Európa” elv mögött is. Kétségtelen, hogy a megfogalmazások többsége sztereotípia, az azonban aligha vitás, 
hogy az eltérő struktúrában zajló termelő tevékenység, a különböző életmód-stratégiák más-más innovatív 
készséget, másfajta értékrendet, eltérő emberi és népi-etnikus „habitust” alakít ki. (Megformálásukban a 
különböző vallásoknak döntő jelentőségük van.) 

Az eddigiekből is kitűnik, hogy magam a különböző népek, tájak, eltérő javakkal rendelkezők közötti 
érintkezés legszembetűnőbb formájának a javak cseréjét tartom, s ilyen módon ezt vélem a Kárpát-medence 
népei közötti interetnikus kapcsolatok első számú letéteményesének is. Még a szelleminek nevezhető javak 
terjedése mögött is gyakran gazdasági kapcsolatok ragadhatók meg. Ilyen kontaktus mozgatja a cseregyerek-
küldés szokását. Kereskedelmi cikkekként kerülnek el több száz kilométeres távolságra az ikonok, üvegképek, 
vallásos szobrocskák, de a különböző nyelvű nyomtatványok is. Az árucsere és a vándorlás a műveltségnek 
szinte minden rétegére kihat, nem csupán az önfenntartás, az életmód területére. A javak cseréje révén és a 
vándorlásokkal terjedő műveltségi elemek kulturális „töltése” persze nem egyforma: különböző esélyük van a 
befogadásra, s átvételük esetén is eltérő funkcióban és különböző mélységben épülhetnek be egy-egy közösség 
műveltségébe, s más-más hatást gyakorolhatnak a műveltség állapotára. Nem kétséges ma már, hogy a tárgyak, 
eszközök, testi javak mellett a folklór elemek is befogadásra leltek a más nyelvet beszélő csoportok által, a 
valódi és nehezen megválaszolható kérdés így elsősorban az lehet, hogy miért olyan végtelenül különböző az 
egyes elemek elterjedésének – történetiséget tükröző – sebessége és kiterjedése. 12. lbj. 

A fentiek alapján, tarthatatlan a vélekedés a tradicionális Kárpát-medencei műveltség változatlanságáról, 



konzervatív jellegéről, s a kapcsolatok kiterjedtsége és sokszínűsége az egykor volt generációk életminőségét is 
magasabbra emeli az újabb generációk értékítéletében. Ugyanakkor persze a táji-térségi adottságoknak 
megfelelően, eltérő életminőséget és – esélyt jelentenek – tegyük hozzá, hogy ma is, s vélhetően a következő 
generációk számára is. 

Az elmúlt két-három évtizedben a kutatás valószínűtlen tömegű adatot és összefüggést tárt fel a Kárpát-
medence területén élő népek kapcsolatairól. Még azokat a szereplőket is nehéz lenne felsorolni, ahol bizonyos 
munka, pl. a javak közvetítése, szállítása egy-egy település vagy kistáj népének több generáción át volt 
karakteres tevékenysége. A peremterületekről a sík vidékre szállító tutajosokról, – románok, ruszinok, 
szlovákok, más irányban gurálok vagy lengyelek – monográfiák szólnak. Tudjuk, milyen javakat terjesztettek, s 
hogy ez a tevékenység miként formálta saját társadalmukat és műveltségüket. Könyvtárnyi irodalma van a 
Felföld vándorárusainak és – iparosainak, tudjuk, hogy lakóhelyük adottságai miként befolyásolták 
életmódjukat. Tudjuk a vándoraratók és – cséplők mozgásának jellemzőit, s hogy mintegy 200.000-re tehető 
azoknak a vándormunkásoknak a száma, akiknek a tevékenységét – hasonlóan Európa más tájaihoz – évente a 
sík vidék gabonaföldjei igényelték. Mindezek több népet érintő, több etnikum kultúráját formáló tényezők, a 
peremterületeken kutatásuk ma is látványos sikereket ígér. Tudjuk kulturális „hozadékuk” számos összefüggését 
és jegyét is. Ismerjük e kapcsolatok szerepét tárgytípusok, eszközök terjedésében, munkatechnikák 
megváltoztatásában az aratóeszközöktől az erdőlés szerszámaiig. 13. lbj. Ott van nyelvi lenyomatuk az árvai 
gyolcsosok magyar szavaitól a nógrádi viselet szlovák kifejezéseiig, a szőlőművelés magyar szavainak 
átvételétől a szekerezés terminológiájáig. Talán jobban hiányoznak azok a modern táji monográfiák, amelyek 
mindezek szerepét – történeti beágyazottságukban – együttesen tárják fel. 

Az eltérő adottságú, más termelési hagyománnyal rendelkező tájak és népcsoportok kapcsolatrendszerét 
valamelyest konzerválta az, hogy a polgárosodás, illetve a modernizáció éppen a peremterületeken zajlott 
leglassabban. Mindez a magyar és a közép-kelet-európai néprajzok kialakulásához adott rendkívüli lehetőséget 
és lendületet. Megítélésem szerint feladatkijelölésükre máig rányomja a bélyegét, hogy születésükkor egy lassan 
változó, de sok részletében rendkívül archaikus műveltség hagyományait kutathatták, így például a magyar 
néprajz gyakran ma is elsősorban archaikumot keres a trianoni határokon kívül rekedt csoportokban. 
Felerősítette mindezt, hogy a domináns paraszti társadalom kultúrája az egész nemzeti műveltség 
letéteményesének tűnt, s a változás, a modernizáció sokak számára valami tiszta, romlatlan állapot felbomlását 
sejtette. 

 
A fentiekben a problémakör történetiségére, s főleg a változások folyamatára igyekeztem irányítani a 

figyelmet, de nem lehet elhallgatni, hogy a kérdés ma, az európai integráció, a regionális együttműködés új 
formáinak kialakítása kapcsán vissza-visszaköszön. A multikulturális térségek regionális együttműködése – az 
általam leginkább ismert történeti Északkelet-Magyarország, a botladozva szerveződő Kárpátok-Eurorégió 
területén – az elmúlt évek konferenciáin, kiadványaiban a legérzékenyebb problémakör. Mindebben újra 
hangsúlyozódik a Kárpát-medence Trianon előtti táji-népi kapcsolatrendszerének számos eleme, az egyes népek, 
népcsoportok hely- és helyzetkijelölése visszatükrözi a polgárosodás, a modernizáció ellentmondásait és a 
műveltség egész állapotát. Amennyire hiba nem tudomásul venni a térségben, az egyes utódállamokban Trianon 
után történteket, s azt gondolni, hogy a népi kapcsolatok korábbi struktúrája ma is változatlanul leképezhető, 
éppen annyira tévedés nem tekintetbe venni a korábbi évszázadok tapasztalatait, a térség adottságait. Tekintettel 
a most zajló társadalmi-gazdasági folyamatokra, megítélésem szerint a társadalom- és kultúrakutatásnak 
közelebb kellene húzódnia a mai valósághoz, s nem szabad megállnia vizsgálataiban a hagyományosnak vélt 
állapotnál. Mindezek vizsgálata egy árnyaltabb, ilyen módon hitelesebb magyar és közép-kelet-európai 
műveltségi képet formálhat meg, rámutatva annak mai állapotára, a hagyományos elemekre és a változásokra, 
vagyis a tradíció és a modernizáció sajátos összefüggéseire is. 
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Dr. Makkai Béla: 

Fiume szerepe a magyar-horvát kapcsolatok 
alakulásában (múlt és jelen) 

 
Fiume évszázadok óta jelentős szerepet játszik a magyar külkereskedelmi forgalom bonyolításában. A 

kikötőváros gazdasági jelentősége miatt hovatartozásáról, fejlesztésének módjáról és mértékéről heves politikai 
viták zajlottak a reformkortól kezdődően. A XIX. századi osztrák-magyar, ill. magyar-horvát érdekellentétek 
ellenére mégis megállapítható, hogy a város modern út- és vasútvonallal történő összekapcsolása a Közép-Duna-
medence gazdasági régiójával a kevert etnikumú térség minden lakójának együttes érdekét szolgálta. E 
gazdasági-politikai egymásrautaltság történeti viszályokon túlmutató sorsszerűségét jelzi a napjainkban 
lendületet nyerő Alpok-Adria regionális együttműködés is. 

Az 1366-tól hűbérként birtokolt Fiumét a Habsburgok 1776-ban Horvátországhoz csatolják. Mária Terézia 
1779. április 23-án kiadott diplomája szabad kereskedelmi várossá nyilvánítja, egyúttal megszünteti a Zágrábbal 
fennálló közjogi viszonyt. 

A város először az 1807. évi IV. tc. értelmében lesz Magyarország részévé, ám 1809-től Napóleon hadai 
szállják meg. 1814 és 1822 között közvetlenül Bécsből kormányozzák, majd egy emberöltőnyi időre ismét 
Magyarország birtoka lesz. Ekkor – Ürményi József és Nemeskéri Kiss Pál kormányzók alatt – kezdődik a 
kikötőmeder bővítése. Kossuth ekkoriban adja ki a később szállóigévé lett jelszót: „Tengerre magyar!” A 
magyar tengerhajózás alapjait azonban a forradalom viharai közepette aligha lehetett lerakni. 

A soknemzetiségű Magyar Királyságban a nacionalizmusok heves összecsapásainak nyitányát jelenti a 
horvát szábor 1848 tavaszán hozott határozata, amellyel a király személyének közösségén kívül minden közjogi 
kapcsolatot felmond Magyarországgal. Bécs szándékainak megfelelően a tárgyalásos megoldás helyett – Fiume 
hovatartozása kérdésekben is –  a fegyverek döntenek.  

A Magyar Tengermellék Horvátországhoz csatolását azonban az újonnan kinevezett kormányzó, gróf Erdődy 
Nepomuk János Nemzeti Gárda szervezésével igyekszik meggátolni.1 A horvát tengerben elszigetelten álló –  

                                                           
* A tanulmány a Klebelsberg Kuno Ösztöndíj támogatásával készült. 
1 A felállított zászlóalj javarészt olaszokból és horvátokból(!) állt, de tisztikarában néhány magyar név is 
fellelhető. – Horváth Lajos: Fiume és nemzeti gárdája 1848-ban = Horvátországi Magyarság, 6.évf. 3/4.sz. 
(1999), p. 47-48. 



egyébként is délszláv helyőrségű –  várost végül 1848. augusztus 31-én foglalták el Jelačić csapatai (alig két 
héttel később a Dráva túloldalán is kezdetét veszi a forradalmi Magyarország elleni katonai intervenció.) 

A történelmi közhelyt, hogy a nemzetiségek azt kapták jutalmul, amit a magyarok büntetésül, az 
önkényuralmi korszak osztrák gazdaságpolitikai gyakorlata is alátámasztja: a Sziszek-Zágráb-Steinbrück vasúti 
fővonal 1855-ös átadásával a magyar és horvát területek áruforgalmát a trieszti kikötőbe terelték, ami Fiume 
(átmeneti) gazdasági hanyatlását okozta. 

A dualista rendszer szerves részét képező 1868. évi magyar-horvát kiegyezéssel (XXX. tc. 66. §.) a 
kikötővárost és közvetlen környékét –  mint külön testet –  Magyarországhoz csatolják. Horvát részről a 
fájdalmas amputációnak tekintett elcsatolást a három szlavóniai megye (Verőce, Szerém és Pozsega) fejében, s 
csak átmenetileg fogadják el. A magyar politikai elit a kiegyezési tárgyalásokon elvben, illetve a kiegyezési 
törvény rendelkezéseivel jogilag is elfogadta a horvát területegyesítés programját, igaz, csupán a katonai 
határőrvidékre és Dalmáciára vonatkozóan. A csupán nagy nehézségek árán megszülető egyezséget azonban a 
horvát politikai közvélemény az első perctől elutasította, s követelte az összes horvát lakta terület, így Fiume és 
a Magyar-Horvát Tengerpart (továbbá Muraköz, Isztria, sőt Bosznia-Hercegovina) bekebelezését. Fiume 
tekintetében a vitát ha meg nem is szünteti, de mindenképpen csillapítja az 1870. július 28-án elfogadott 
átmeneti szabályozás, az ún. Fiumei provizórium, amely a várost és közvetlen környékét Fiume és a Magyar-
Horvát Tengerpart néven egy a király által kinevezett magyar kormányzó igazgatása alá rendelte. Fiume megye 
Buccari kikötőjével viszont Horvátország birtokában maradt. 

A magyar kormány hosszas tárgyalások után 1872-ben hagyta jóvá a széles önkormányzatot biztosító városi 
statútumot, amely megerősítette kiváltságos helyzetében (ld. olasz közigazgatási nyelv) a dualista alkut ekkor 
még feltétlenül támogató olaszokat. (Az autonómia szélsőséges értelmezése azonban a későbbiekben számos 
hatásköri, illetve nemzeti jellegű konfliktus előidézője lesz).  

A kiegyezés előtt a városban még túlnyomó többséget képező délszláv (horvát és szlovén) népesség a 
dualizmus időszakában mindinkább visszaesett, s az 1910-es népszámlálásra az ötvenezres városnak már csak 
minden 4. lakója volt horvát (s szláv is csak minden 3.). Az ugyancsak őshonos olaszok voltak csaknem abszolút 
többségben. Sorrendben (6.493 fővel) ekkor már a magyarság volt a harmadik legnépesebb etnikum. Részben a 
zsidó lakosság jóvoltából Fiume minden ötödik polgára beszélte az államnyelvet is.2 

A „nyelvek Bábelé” -ben kereskedők, turisták és kivándorlók tömege fordult meg, különösen a Károlyváros-
Fiumei vasút 1873-as megnyitása után, ami látványos gazdasági fejlődést nyitányát jelentette. A hátrányos 
megkülönböztetés politikájával még inkább ellenzékivé hangolt horvátság bírálatai több tekintetben csakugyan 
megalapozottak voltak. Közismert, hogy a Magyar Államvasutak visszás tarifapolitikája következtében a 
Szlavóniából a gabonát drágábban szállíthatták a tengerpartra, mint a távoli fővárosból (már amikor a tengelyen 
szállítás egyáltalán lehetővé vált, hiszen Budapest hosszú ideig figyelmen kívül hagyta a Kelet-Nyugat irányú 
vasútépítési elképzeléseket, s így a horvátok számára létfontosságú Zimony-Zágráb vonal csak a nyolcvanas 
évek végén készült el.) 

A kortársak által gyakran lekicsinyelt, de az utókor számára mégis meggyőző gazdasági eredményeket nem 
csupán a korabeli Európa egyik legkorszerűbb kikötőjének megépítése, a gátak, mólók, több mint tízezer vagon 
áru befogadására alkalmas raktárépületek, a 100 km-t meghaladó ipari vágány, a szükséges rakodó kapacitás és 
villamos világítás megteremtése igazolják, hanem a frissen alapított, vagy adókedvezmények, állami hitelnyújtás 
és – megrendelések jóvoltából ekkor felfutó vállalatok fejlődése is. (Ld.: a személy- és áruszállításban az 
„Adria”  Rt., az Ungaro-Croata, a fiumei Lloyd, valamint a kőolaj-finomító, a légszesz(gáz)gyár, a Whitehead-
féle torpedógyár, a Smith-Meynier-féle papírgyár, a rizshántoló, a Ganz Danubius Rt., [ahol a drámai véget érő 
Szent István csatahajó és Horthy ellentengernagy otrantói győzelemének vezérhajója, a Novara is készült]).  

A magyar kormányzás időszaka a pezsgő életű kikötőváros építészetében ugyancsak maradandó nyomokat 
hagyott. Mindenekelőtt a kikötői objektumok épültek meg: a Baross Gábor fakikötő, a Haditengerészeti 
Akadémia kikötője, valamint a hajógyár dokkjai és medencéi. Sok vitától kísérve ekkor szabályozták a horvát 
Sušakot és Fiumét elválasztó Fiumara/Rječina-folyócskát, s épült ki a csatorna partján a platánfákkal övezett 
sétány. Felépült a város talán ma is legnagyobb középülete, az „Adria”  Magyar Királyi Tengerhajózási 
Részvénytársaság palotája csakúgy, mint a Hauszmann Alajos tervezte –  s reneszánsz szépségével ma is szemet 
gyönyörködtető –  kormányzói palota. (Az építés körüli pénzügyi bonyodalmak emléke mára már feledésbe 
merült.) A jeles budapesti építész tanítványa, Pfaff Ferenc tervezte a pályaudvar épületét, melynek hasonmásai 
megtalálhatóak szerte a Kárpát-medencében. Olasz mesterek keze nyomát viseli a Casino épülete, ahol a városi 
intelligencia adott találkozót nap mint nap egymásnak, sokoldalú nyelvtudással hidalva át a társasági élet útjában 
tornyosuló nyelvi akadályokat. 

A társasági- és közéletre jellemzően a „Mária”  Jótékony Nőegylet választmányában jól megfért egymással a 
magyar kormányzó arája az olasz podesta (polgármester) feleségével és a horvát hajótulajdonos vagy a német 
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evangélikus lelkész nejével. S feltehetően nem zavarta sem politikai, sem az eltérő szokásokból eredő ellentét az 
alpinista-, vadász- vagy tornaegylet sokszínű tagságát. A Riva Szápáry, vagy a mediterrán hangulatú Korzó 
kávéházainak közönsége persze szívesen vitázott a több mint fél tucat városi napilap által (három nyelven) kínált 
híreken, ám a nézetkülönbségek az olasz autonómista mozgalom és a nagyhorvát trialista propaganda 
erősödésével egyre kifejezettebbé váltak. A kormányzat által szubvencionált magyar lapok3 (és esetenként 
Budapestről sugallt olasz nyelvű publicisztikák4) azonban hiába igyekeztek népszerűsíteni a magyar 
állameszmét, kidomborítva a magyar kormány rendkívüli erőfeszítéseit a kikötőváros felvirágoztatásra,5 az 
egyébként kedélyes fiumánók a világháború előestéjén már gyanakvóan méregették egymást… 

A felnőttek ideges hangulata csakhamar átragadt a diákokra is, akik között egyre többen ízlelték meg a 
szélsőséges nacionalisták által kiprovokált iskolai vagy utcai verekedések6 avatási rítussal felérő élményét. Az 
állami, azaz magyar (vagy legalábbis magyarul is tanító) intézmények vezetői hiába próbálkoztak (politikai és 
nemzeti szempontból is megbízható tanári kar összeállításával7 és a fegyelemsértések következetes 
megtorlásával)8 a politikai agitációt távol tartani a leginkább veszélyeztetettnek számító magyarok 
környezetéből. Az elcsatolás ez ideig tudatalattiba szorított fenyegetése mindinkább ránehezedett a város magyar 
polgárságára. Ennek a szorongásnak egyfajta kivetülése Kankovszky Ferenc kormányzó helyettesnek egy 1912-
ben papírra vetett tervezete, amely a magyar politika „mulasztásainak”  jóvátétele szándékával sürgette egy 
magyar kultúrcentrum és információs bázisintézmény felállítását. Meglátása szerint „Bárki megerőltetés nélkül 
elhitetheti akárkivel, hogy Fiume Olaszország vagy akár valamely Balkánállamnak egyik kikötője, s 
Magyarországnak semmi köze hozzá.” 9 A magyarság összefogására szólított fel a másfél ezres protestáns 
gyülekezet templomépítési adakozási felhívása is, amely a fiumei magyarok közérzetéről és politikai 
törekvéseiről a következőképpen vallott: „Az ezeréves Magyarország legféltettebb pontján, ahol a nemzeti 
erőgyűjtés szent kötelességünk, a magyarságnak egy új erődöt akarunk emelni az ősi Frangepán vár [Trsat] 
tövében. Magyar világító tornyot a magyar Adriára, mely két tengerre szórná sugárait: a szép Quarneróra s a 
maroknyi magyarság körül hullámzó, morajló délszláv áradatra.” 10 

A mindvégig lojálisnak tartott olaszok favorizálása –  a városi rendőrség reformja11 és a nehezen kiharcolt 
magyar helyőrség12 állomásoztatása mellett is –  a századfordulóra mérges gyümölcsöt termett: a trieszti 
irredenta költő, Rosetti agitációjára a város olasz polgárai már magyar- és horvátellenes jelszavakat 
skandáltak… (a Sušakról mind sűrűbben átjáró nagyhorvát tüntetők pedig a változatosság kedvéért magyar- és 
olaszellenest). Az ez idő tájt megszülető, s eltérő hangsúlyokkal megírt Fiume-történetek13 (pl. Giovanni 
Kobleré, Franjo Račkié és Fest Aladáré) a nemzeti elkülönülés, sőt szembefordulás korhű dokumentumai. 
Sajnálatos, hogy a fiumei Frano Supilo által kezdeményezett magyar-horvát ellenzéki együttműködés (az 1905-
ös Fiumei rezolúció) ígéretes távlatai ellenére nem volt hosszú életű, sőt, a hamarosan hatalomra kerülő magyar 
koalíció a MÁV új szolgálati szabályzat-tervében a horvát vonalakon is kötelezővé próbálta tenni a magyar 
nyelv használatát, durván megsértve ezzel a horvát autonómiát. 

A világháború kataklizmája –  átmenetileg –  kiseperte a nyelvi-kulturális tarkaságban is harmonikus 

                                                           
3 Hegyi Jenő, a Magyar Tengerpart főszerkesztőjének 1900. júl. 28-i levele Széll Kállmán miniszterelnökhöz, 
amelyben a 800 forintos szubvenció radikális növelését kéri. – Državni arhiv – Rijeka, a továbbiakban: DAR, JU 
– 5 Eln. ir. 30. cs. 99/1900. és uo. 31/1900. 
4 A kormányzó kultuszminiszterhez írt kitüntetési felterjesztésében utal Fest Aladár főgimnáziumi igazgató olasz 
nyelvű cikkeire, melyek a kormány intencióit követték. – DAR, JU – 5. Eln. ir. 30. cs. 52/1900. 
5 DAR, JU – 5 Eln. ir. 30. cs. 52/1900.  
6 Zichy * kormányzó 1872. Máj. 26-i levele az állami felsőbb középtanoda igazgatóságához a kődobálással és 
késeléssel (olasz és horvát diákok között) lezajlott verekedés ügyében. – DAR, DS – 3, 2. cs. 149/1872. 
7 Zafféry főgimnáziumi igazgatónak a  kormányzóhoz intézett 1881. szept. 26-i levele, amelyben a tanári kar 
illojális tagjainak pályázati úton történő lecserélését javasolja. – DAR, JU – 5. 1157/1881. 128. asz. 
8 Zichy * kormányzó 1872. május 26-i llevele a fiumei állami felsőbb középtanoda igazgatóságának Carlo 
Catalinich tanuló fegyelmi eltávolításáról. – DAR, DS – 3. 2. cs. 149/1872. 
9 A Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára, a továbbiakban: RZsL, 2.f. külügyi ir. 99. d. sz.n. 
10 RZsL 2.f. külügyi ir. 99. d. sz.n. 
11 A Szápáry *kormányzó 1878. máj. 19-i dátummal készült levéltisztázata Tisza Kálmán belügyminiszterhez. – 
DAR , Ju – 5. Eln. ir. 8.cs. 43/1878. 
12 Zichy J.* kormányzó levéltisztázata a m. kir. honvédelmi minisztériumhoz 1871. dec. 2-i dátummal, amelyben 
a szlovén legénységű krajnai vadász század helyett megbízható magyar katonaság Fiuméba helyezését kéri.. – 
DAR, Ju – 5. Eln. ir. 1. cs. 114/1871. 
13 Fest Aladár: Fiume. – Bp. 1912. ill. 1918. Hornyánszky [Uránia Népszerű Tudományos felolvasások. 47.] 
Kobler, Giovanni: Povijest Rijeke (preveo: Oscar Kršić). – Opatija, 1995. Preluk [hasonmás kiad.] és Raćki, dr. 
Franjo: Politička povijest grada Rijeka, 1907. 



együttélésre képes fiumano életérzést és szolidaritást. A „Nautica”  (Tengerészeti Akadémia) soknyelvű, de 
jóban-rosszban összetartó növendékei közül sokan idegen lobogók alatt hajóztak, s ha a sors úgy hozta, akár 
tüzet nyitottak egymásra. Az olasz autonómizmus, a horvát irredentizmus és a magyar unionizmus látványos 
etnikai konfliktusok formáját csak ritkán öltő ütközéseinek eredménye Gabriele D’Annunzio feketeingeseinek 
1919. szeptemberi bevonulása. A Rapallói szerződéssel rövid időre szabadállamként elismert Fiume 1923-ban 
olasz fennhatóság alá került. 

A két háború közötti korszakban –  a javarészt vegyes házasságokban –  helyben maradó magyarok kaszinót 
és segélyegyletet is fenntartottak,14 s líceumuk is a világválságig működött.15 Az egyre halványuló nemzeti érzést 
az augusztus 20-i Szent István-ünnepségek16 s (egészen 1942-ig) az anyaországi református legátusok 
igehirdetései ápolták a tengermellékiekben,17 akik a szövetségi kapcsolatok ellenére osztozni kényszerültek a 
város ugyancsak elcsatolt horvát-szláv lakóinak sorsában: viselték a névolaszosítás18 és a valdens egyház 
beolvasztó törekvéseinek19 terhét. Mindezek ellenére az anyaországból érkező, főként középosztálybeli turisták 
gyakori vendégek maradtak Fiuméban és a szomszédos Abbáziában (mint a jacht-tulajdonos és szenvedélyes 
vitorlázó filozófus, Pauler Ákos, vagy az író Herczeg Ferenc).20  

A második világháború után Jugoszláviához csatolt városba a sztálini időszakot követően ismét megindult a 
legközelebbi tengeri kikötőt kereső magyar árutömeg, majd a turisták újabb és újabb hullámai. Mindez azt 
jelenti, hogy a sok évtizede történt különválás ellenére ma is természetes érdekek és megannyi láthatatlan 
kötelék kapcsolják a magyarságot a Quarnero-öböl nagyvárosához –  Rijekához. 

Napjainkban az önálló nemzeti lét kivívásában hatékony magyar segítséget kapott horvátok a legmagasabb 
szintű kapcsolatokra törekednek hazánkkal.  

A fiumei/rijekai kikötő hosszú távú fejlesztésében –  az aláírt szándéknyilatkozat értelmében –  ismét 
szerepet kaphat a hajógyár egykori anyavállalata, amihez mondhatni „történeti előjogokkal”  rendelkezik a nagy 
múltú Ganz-gyár. A magyar tőke és szakértelem hasznosításának konkrét lehetőségeiről október 19-20-án a 
horvát államfő személyesen tárgyalt Budapesten.21 

Az együttműködésnek a kulturális kapcsolatok terén is tág lehetőségei vannak. A rijekai Egyetemi Könyvtár 
tízezer kötetes magyar gyűjtemény birtokában 1998-ban elindította hungarika-programját,22 szoros 
együttműködésben az Országos Széchényi Könyvtárral.  

Az Állami Levéltárban még gazdagabb a kínálat. A dualizmus korának több száz folyóméternyi forrásaival 
azonban évtizedek óta hiába várta a magyarországi kutatókat, noha a döntően magyar nyelvű iratanyag nélkülük 
holt anyagnak számít.  

A XIX. század ma már kicsinyesnek ható nemzeti konfliktusain túlmutató együttműködést erősítik a 
szülőföldjüket védő, illetve a polgárháborút horvát oldalon végigharcoló magyar önkéntesek, akik közül nem 
kevesen Rijekában találtak menedéket, vagy megélhetést. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 
Tengermelléki Fennsíki megyei szervezete igyekszik őket is integrálni. A két-háromszáz aktív tagot számláló 
szervezetben a város összmagyarságát mintegy 1500-2000 főre becsülik, ám a lakóházak névtábláin és a 
telefonkönyvben még magyar nevek százait találhatjuk, igaz, már horvát keresztnévvel…  

A Millenium évében további három névvel gyarapodott hivatalosan is a fiumei magyarság: Hauszmann 
Alajosról teret neveztek el közvetlenül az általa tervezett kormányzói palota szomszédságában. Pfaff Ferenc 
domborművét a pályaudvaron, a kikötő építő „vasmininiszter”  Baross Gáborét a Jadran hajózási vállalat 
épületén leplezték le horvát és magyar miniszterek, politikusok jelenlétében.  

A mediterrán város jelmondata: Indeficienter! Ennek szellemében fáradhatatlanul építkezik régiók és 

                                                           
14 Muzsnai László 1931. dec. 29-i levele a Konventi Elnökséghez. – RZsL, 2. f. külügyi ir. 100. d. 287. – 1932 
Lásd még a trieszti magyar konzul 1935. júl. 5-i, külügyminisztériumnak címzett levelét. –  MOL K 28 
Külügymin. 153. cs. 304 1935 A/15779 
15 Református Élet, 3.évf. 18.sz. (1936. máj. 5.), p. 165. 
16 Muzsnai László, fiumei legátus 1934. ápr. 5-i levele a Konventi Elnökséghez. – RZsL, 2. f. külügyi ir. 100. d. 
1671. – 1934 
17 Ld.: Makkai Béla: A fiumei protestáns misszióegyház (1911-1942) = Protestáns Szemle, (62.) 9.ú.évf. 3.sz. 
(2000) 
18 Ld.: Parovel, Paolo: Izbrisani identitet : na silno potalijančivanje prezimena, imena i toponma u „Julijskoj 
krajini”, od 1919 do 1945. – Pazin, 1993. 
19 Muzsnai László, fiumei legátus 1930. dec. 31-i levelében a református Konventi Elnökségnek azt jelentette, 
hogy a fiumei magyar iskolás korosztály nyelvállapota „érezhetően olaszosító munká”-ra utal. – RZsL, 2. f. 
külügyi ir. 100. d. 39. – 1931 
20 Ludwig Károly: Fiume – Rijeka, IX. = Horvátországi Magyarság, 7.évf. 5/7.sz. (2000), p. 56-57. 
21 Ld. Klauški, T.: Riječka luka i pruga – Mađarski i Hrvatski interes = Novi List [Rijeka], 2000. október 20. 
22 Valerjev, N.: Mađari svoju povijest istražuju u Rijeci = Novi List, 2000. szeptember 17. 



kultúrák találkozási pontján, s a sok évszázados hagyományoknak megfelelően ismét vállvetve az együtt élő és 
szomszédos magyarsággal. 

(A tanulmány a Klebelsberg Kuno Ösztöndíj támogatásával készült). 
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Elmer István 

Hitélet és nemzetiségek Kárpátalján 
 

A kárpátaljai római katolikus apostoli kormányzóság vallási szempontból sajátos képet mutat: mintegy 
modellezi azt a nemzeti és vallási (felekezeti) sokszínűséget és bonyolultságot, amely a Kárpát-medencét 
egyébként is jellemzi. A vallási – rítusbeli – hovatartozás és az ennek megfelelő nemzetiségi megoszlás 
vizsgálata pedig – éppen Kárpátalja esetében – továbbgondolásra érdemes és szükséges szempontokat vethet föl. 

Ahhoz, hogy a mai helyzetet kellőképpen értsük, szükséges a históriai áttekintés. A szatmári püspökség 
megalakítása előtti időszak az 1804. március 23-át megelőző kort öleli föl. Az 1009-ben létrejött erdélyi 
püspökséghez tartozott Kárpátalja egészen 1346-ig, attól kezdve az egri egyházmegye része lett. A tizennégy-
tizenötödik században ötvennél is több római katolikus templomot találunk ezen a vidéken. 

A szatmári püspökséget az első világháborúig kilenc püspök kormányozta, s Boromissza Tibor 
ordináriussága idején – Triananon következményeként – az egyházmegye földarabolódott. Mivel Boromissza 
iurisdictiója kiterjedt a Csehszlovákia területére eső egyházközségekre, ezért fölállitotta az Ungvári Apostoli 
Kormányzóságot. Kezdetben az új országhatár ellenére szinte zökkenőmentesen irányíthatta a magyarországi és 
a kárpátaljai területeket is. 

 Közben a Szentszék 1929. július 7-én megkötötte a konkordátumot Romániával, amely az erdélyi 
magyar katolikusokra nézve számos sérelmet tartalmazott. E naptól megszűnt a szatmári ordinárius joghatósága 
az egyházmegye magyarországi része fölött, melyet 1923. október 1-től külhelynök segítségével vezetett. A 
szatmári egyházmegyének is ekkor szűnt meg fennhatósága a kárpátaljai részek fölött is, amelyet 1923. március 
8-a óta ugyancsak külhelynök, dr. Tahy Ábris irányított. A kárpátaljai részből 1930-ban jött létre a már említett 
apostoli kormányzóság Ungvár székhellyel, Szvoboda Ferenc vezetésével. 

Az első bécsi döntést (1938. november 2.) követően azonnal megkezdődött az elcsatolt területek 
egyházkormányzati helyzetének rendezése. Az Apostoli Szentszék egyesítette a szatmári egyházmegyének 
Csehszlovák-Kárpátaljáról ismét Magyarországra került plébániáit a magyar területen lévő Márki Apostoli 
Kormányzósággal, és 1939. július 19-én kiadott bullájával a kassai püspök, Madarász István joghatósága alá 
rendelte. Röviddel ezután – a második bécsi döntést követően (1940. augusztus 30.) Partium nagy része és 
Észak-Erdély visszatért az anyaországhoz. 1940. július 23-án – még a második bécsi döntés előtt – a Szentszék 
szatmári és nagyváradi püspökké nevezte ki a jezsuita Napholz Pált. A kinevezett püspök az új – és a 
határmódosítások ismeretében képtelen – helyzetben felajánlotta lemondását, amit a Szentszék el is fogadott, s 
az egyházmegyék kormányzását Márton Áronra bízta. 

Két és fél évig tartó széküresedés után, 1942. május 17-én Scheffler János vette át a szatmári Egyházmegye 
vezetését – Kárpátaljával együtt – megyéspüspöki minőségben. A háború vége felé a Rómából kapott 
utasításnak megfelelően végigjárta az egyházmegye valamennyi részét, s megtette a várható nehéz időkre szóló 
intézkedéseket: meghatározta, ki legyen a következő általános helynök, ha megnehezedik vagy lehetetlenné 
válik a kapcsolattartás a püspökkel, illetve a vikáriust letartóztatják. 

Az 1944-es összeomlás és szovjet megszállás után Scheffler János Pásztor Ferenc beregszászi főesperest 
nevezte ki Kárpátalja egyházkormányzására. Két másik helynököt is megnevezett, akik Pásztor, annak utána a 
másik személy esetleges akadályoztatásakor irányították volna az egyháztartományt. E két – az új hatalom 
szempontjából titokban kinevezett – püspöki helynök Bujaló Bernét és Szegedi Jenő volt. 

Az 1947-es párizsi békeszerződés a szatmári egyházmegyét négy részre darabolta: Csehszlovákiában 13, 
Magyarországon 27, Kárpátalján 4O, Romániában pedig 55 plébánia maradt. A szovjet terror a kárpátaljai római 



katolikus egyházat sem kerülte el, azzal a megjegyzéssel, hogy még mindig jobb helyzetben volt a görög 
katolikus egyháznál. Tudvalevő, hogy Kárpátalján az 1642-es, úgynevezett ungvári únióval tért vissza az addig 
ortodoxokhoz tartozó vallási csoport Róma hűségére, megőrizve rítusbeli szokásaikat. 1944 után ezért a 
Szovjetunióban is – a cári időkhöz hasonlóan – államvallás szerepét betöltő ortodoxia – –az állami elnyomó 
szervek segítségével – a görög katolikus egyház teljes megsemmisítését határozta el. Akik hajlandók voltak az 
ortodoxia iránti hűségnyilatkozatot aláírni, azok szabadon maradhattak, immár ortodox lelkipásztorokként, akik 
ellenben nem, azokat koncentrációs táborokba hurcolták, sokan közülük ott pusztultak el.  

Amikor a terror némi enyhülésével – Sztálin halálát követően, a XX. kongresszus légkörében – több római 
katolikus pap hazatért a koncentrációs táborokból, a Magyarországon is ismert módszer szerint az ottani állami 
egyházügyi hivatal vette át az egyház ügyeit. Ehhez – mint más, hasonló sorsú területeken is – sikerült 
megnyerniük néhány papot, akik kollaboránsként, állami hatalmuknál fogva irányítottak a kárpátaljai egyházat: 
1956 után előbb Mészáros János, majd 1985-ig Závodnyik Tibor vikárius. A viszonylagos enyhülés idején 
Galambos József huszti plébános rövid vikáriussága után – állami akaratból ugyan, de a papság által is 
elfogadottan – Csáti József munkácsi plébános lett az általános helynök. Majd 1989 végén Magyarországról 
érkezhettek papok és szerzetesek a negyvenöt év alatt papságát szinte teljesen elvesztett Kárpátaljára.  

1992. március 28-án a Szentszék Antonio Franco érseket, Ukrajna Apostoli Nunciusát nevezte ki a 
Kárpátaljai Római Katolikus Egyház ordináriusává. Ő még azon év nyarán megerősítette Csáti atyát általános 
helynöki hivatalában. 1993 márciusában – Csáti József halála után – Hudra Lajos, aknaszlatinai plébánost 
nevezte ki a nuncius vikáriussá, majd nyelvterületenként papi tanácsot, illetve helynököket nevezett ki. A 
magyar anyanyelvű hívek helynöke ekkor lett Majnek Jenő Antal magyarországi ferences szerzetes. 1993. 
augusztus 14-én jött létre a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság, amely az első lépés volt az önálló egyházmegye 
létrejöttéhez. 1995. december 9-én II. János Pál pápa a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság segédpüspökévé 
nevezte ki Majnek Antalt. 

Időközben – az önálló ukrán állam létrejöttével – állami részről is születtek az helyi egyház életét 
befolyásoló, illetve szabályozó törvények. Az Ukrajnában jelenleg is hatályos vallási törvény eredetileg még a 
Szovjetunió idején született, ezt valamelyest átdolgoztak, ám mára világossá vált, hogy nem felel meg a kor 
követelményeinek. Több mint egy esztendeje ezért új vallási törvényen dolgoznak, amelyhez kikérték 
valamennyi történelmi egyház szempontjait.  

A római katolikusok számára fontos, hogy ne tekintsék őket Ukrajnában idegen vallásnak, hasonlóképpen a 
frissen érkezett felekezetekhez vagy szektákhoz. Elég ha arra gondolunk, hogy ezer esztendeje már szervezett 
keresztény közösségben éltek itt az emberek. 

A katolikus egyház – összhangban az európai normákkal – azokat a jogokat kéri, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy hívei vallásukat szabadon élhessék meg. Szeretnék, ha a missziós – tehát külföldről érkezett – 
papoknak könnyebb lenne a mozgás a határon vagy országon belül, ugyanis egyes helyeken csak három hónapra 
kapnak tartózkodási engedélyt. Kárpátalja ebből a szempontból jobb helyzetben van, mert itt hat hónapra szól a 
papok engedélye, sőt az is előfordul, hogy egy-két évre adják meg a folyamatos tartózkodást. 

Szeretnék, ha az új vallásügyi törvény engedélyezné egyházi iskolák alapítását. A reformátusok ma „ kerülő 
úton”, alapítványi formában működtetik három gimnáziumukat. 

Az egyház-finanszírozás ismeretlen Ukrajnában, bár minden megyének rendszeresen juttatnak bizonyos 
állami pénzösszeget az egyházak támogatására. Ezt azonban eddig kizárólag az ortodox egyház kapta. Másfél 
éve ebből az alapból – a tiltakozások nyomán – a katolikus egyháznak is jut némi összeg. 

Az új egyházi törvénnyel a katolikus egyház is szeretné visszakapni volt ingatlanait. 
Ez az egyik legnehezebb kérdés, mert ebben az esetben a görög katolikusoknak is át kellene adni ortodox 

kézen lévő templomaikat, habár a jelenleg hatályos törvényben is szerepel: a kultikus helyeket vissza kell 
szolgáltatni. 

A római katolikusok Kárpátalján valamennyi templomunkat visszakapták, a lembergi egyházmegyében 
ugyanezt nem mondhatják el. Harmincöt templomukból még egyet sem vehettek birtokba, illetve az ortodoxok 
és a görög katolikusok kapták meg a római templomokat. 

 A katolikus hivők többsége az országban lengyel, magyar, szlovák, német. Az ukrán nemzetiségűek 
többsége ortodox, illetve görög katolikus. Tény azonban, hogy ötven esztendő alatt igen sokan elukránosodtak, 
igy a fiatalság körében – különösen Belső-Ukrajnában – számos ukrán nemzetiségű római katolikust is találunk. 

A vallási viszonyokat jellemzi – s nem nemzetiségi ellentét húzódik meg emögött –, hogy abba a három 
templomba, amelyet régen a görög katolikusokkal közösen használtak a római katolikusok, s most a 
pravoszlávok birtokolják, az ortodoxok a római katolikusokat beengedik (ezeken a településeken, főként a 
hegyvidéken, szórványban élnek a római katolikusok), ugyanakkor vannak templomok, ahová a görög 
katolikusok nem engedik be a rómaiakat, miközben a római katolikusok huszonkét templomban adnak helyet 
időről időre a görög rítusnak. A görög katolikusok azzal érvelnek elutasító magatartásuk miatt: a 
pravoszlávoktól tértek vissza az 1944-45-ös erőszakos szovjet áttérítés után, s még erősen él bennük a 



katolikusellenesség, a rómaiaktól való félelem. 
A pravoszlávok és a görög katolikusok viszonya rendkívül feszült. A görögök követelik vissza 

templomaikat, van ahol békésen, másutt kevésbé békésen. Néhány pap belátta, hogy erőszakkal nem lehet 
templomot visszakövetelni, s ezért építkezni kezdtek. A nyugat-európai római katolikus egyház ebben anyagilag 
bőségesen seggit nekik.  

Kárpátalja mintegy 1,3 millió lakosának többsége ukrán és ruszin. Tizenöt-tizenhét százalék a magyar, egy-
két százalék a szlovák, sokkal kevesebb a német. Néhány évvel ezelőtt még két-három százalékot tettek ki, de 
mára a tömeges kivándorlás miatt egy százalék alá csökkent a számuk. Azok a templomok, amelyek a missziós 
papok érkezésekor, 1989-ben még tömve voltak német hivőkkel, ma üresek. Kivétel a Munkács környéki 
néhány templom, ahol még vannak hívek: Váralja, Várpalánka (ahol magyar és német nyelvű misét mutatnak 
be), Pósaháza, de Kucsovát, Várkulcsát, Lányfalvát és Szinyákot már német szempontból kihaló 
egyházközségnek nevezhetjük. Az egyik helyen azonban, ahol a német pap elindította a vegyes, ukrán-német 
liturgiát és hitoktatást, újból megtelt a templom.  

Szinte eldönthetetlen kérdés, ki a ruszin és ki az ukrán. Tény, hogy az emberek többsége a falvakban 
ukránnak vallja magát, a városi intelligencia ellenben megőrizte és büszkén viseli ruszin voltát. Ők azt mondják, 
ezeregyszáz éve élnek itt, az ukránok pedig csak a legújabb időkben telepedtek meg a térségben. 

A görög katolikus hittankönyv első oldalán az olvasható: aki ukrán, az görög katolikus, miközben  az 
ukránok többsége Kárpátalján ortodox.  

Protestáns keresztények – a nagy számú reformátusok mellett – ezen a vidéken a baptisták, adventisták – 
Kárpátalján százötven-kétszáz százalékkal nőtt a számuk a legújabb időkben, míg a jehovistáké még nagyobb 
arányban: kétszázötven százalékkal. 

A római katolikusok nemzetiségi megoszlása a következő képet mutatja: a mindösszesen hatvanöt-
hetvenezer hivő nyolcvan-nyolcvanöt százaléka – nehéz pontosan megmondani, mert van, aki beszél magyarul, 
de ukrán vagy szlovák, esetleg fordítva – magyar. Nyolc-tíz százalékuk szlovák, a maradék német és ukrán 
nyelvű. Román és lengyel katolikus minimális számban fordul elő ebben az egyházmegyében. 

A liturgia és a hitoktatás ennek megfelelően négy nyelven folyik: magyarul, németül, szlovákul és ukránul. 
A vegyes nyelvű liturgiával nem veszít a magyarság. Ott, ahol néhány éve az ukrán nyelvű katolikusok a 

magyar templomokba tértek be, nem lesznek a magyarok ellenségei. Ellenkezőleg: eszükbe jut, hogy apjuk, 
nagyapjuk talán magyar volt. 

A vallási és nemzetiségi hovatartozás a katolikus egyházban igen vegyes képet mutat. Hiszen például 
előfordulhat ruszin és ukrán származású egy családon belül. Van, aki közülük ragaszkodik görög katolikus 
vallásához, a másik családtag azonban pravoszláv liturgiára jár, bár tudja, hogy anyja és apja görög katolikus 
volt. 

A görög katolikusok körében mindmáig vita, hogy önálló részegyház maradjanak-e, vagy csatlakozzanak az 
össz-ukrajnai görög katolikussághoz. Ennek a két irányzatnak a két püspök a megtestesítője. Két-három éve 
csökkent az ezzel kapcsolatos feszültség.  

A magyarul értő, beszélő görög katolikusok ötven esztendeig a római templomokba jártak, a többiek – főleg 
a hegyvidéki falvakban – maradtak templomaikban, de ennek az volt az ára,  hogy át kellett lépniük a pravoszláv 
vallásba. A római katolikusok összejöveteleiket – lelkigyakorlatokat, a lelkiségi mozgalmak programjait – 
közösen hirdetik meg a görögökkel. Nyolc évvel ezelőtt hitoktató képző tanfolyamot indítottak, amelyre görög 
katolikusok is járnak, négy éve pedig az ukránul és szlovákul értőknek is megindították ugyanezt a tanfolyamot. 

A szlovák és a magyar katolikus hívek kapcsolatának megértéséhez előbb a térség szlovák katolikusságának 
történetébe szükséges bepillantanunk. Ma is bizonytalan, hol húzódik a ruszin-szlovák nyelvhatár. Így volt ez a 
korábbi századokban is, amikor legtöbbször az egyházi, illetve vallási hovatartozás volt ebben a mérvadó. 
Elkülönülten, egy tömbben a szlovákok csak a XVIII. század első felében jelentek meg a mai Kárpátalján. Hitük 
alapján egységesek voltak: a római katolikus egyházban éltek. A Schönborn család is telepített szlovákokat 
Munkács környékére. Ezek a telepesek 1827 táján vándoroltak át Gömör megyéből Munkács mellé. Ma szlovák 
anyanyelvű római katolikus hívek az Ung megyei Őrdarmán, Nagybereznán, Dolhán, Perecsényben, 
Szerednyén, illetve Ungváron élnek. Számuk rohamosan csökken, részben a gazdasági nehézségek miatt, 
részben pedig az ukrán-szlovák államszerződésben foglalt hosszú távú „repatriálás” következtében. A legújabb 
statisztikai adatok szerint – amennyiben ezek megbízhatóak – 7329 szlovák római katolikus lakosból közel 
2000-en magyarnak vallották anyanyelvüket, s ennél is nagyobb számban ruszin-ukránnak. Legjelentősebb 
lelkipásztori központjaik Ungváron, Munkácson, Őrdarmán, Frigyesfalván, Dolhán és Perecsényben vannak. 
Szlovák hívek élnek még Hután, Turjaremetén, Onokócon, Mélyúton és Klacsnóban. 

Kárpátalján korábban jelentkeztek feszültségek a magyarok és a szlovákok között, különösen akkor, amikor 
az előző nuncius, Antonio Franco bevezettette a szlovák nyelvű szentmiséket Munkácson és Ungváron, 
mondván, hogy ők nem értenek már magyarul. Ez egyébként a fiatalabbakra igaz is volt. 

A vallási köntösben jelentkező nemzetiségi feszültségeket egy kisebbség szította, az emberek többsége 



békességben él egymással, hiszen egy-egy családon belül akár két-három nemzetiség és ugyanannyi vallási 
(felekezeti) hovatartozás jelen lehet. 

A katolikusok körében a nemzeti feszültségek kiváltója a Himnusz kérdése volt. A magyar Himnuszt az 
előző nuncius kizárólag állami himnusznak gondolta, s az állami himnusz éneklését megtiltotta a templomokban. 
Munkácson a plébános kihirdette a nuncius rendelkezését, a hívek azonban mégis énekelni kezdték a Himnuszt.  

Akadt néhány hangadó a szlovák, ukrán és német katolikusok között, akik kifogásolták: miért csak a 
magyarokért imádkozzanak, amikor a templomban a hívek fele nem magyar. Ezt alátámasztja, hogy a görög 
katolikusok, ha magyarul beszélnek is, ruszinnak vallják magukat. Végül a nuncius megértve, hogy a Himnusz a 
magyarok nemzeti imádsága, végül ott, ahol magyar hívek vannak többségben a templomban, ünnepi 
alkalmakkor engedélyezte a Himnusz eléneklését a liturgia végén. A szlovák misék – a nyelvi asszimiláció miatt 
– egyre inkább ukrán nyelvűekké válnak.  

A papok többsége ma még külföldi Kárpátalján. Összesen huszonhatan vannak, a külföldről érkezett tizenhét 
pap többsége magyarországi, s a Szatmárból érkezett lelkipásztor is – bár valamennyi testvére németként 
Németországban él – magyarnak vallja magát. Szlovákia három missziós papot küldött, rajtuk kívül még két 
németországi német plébános szolgál. 

Korunk eszméinek hatása is némileg másként csapódik le az egyes nemzeti, illetve vallási közösségek 
körében. A liberalizmus több csatornán – főként Magyarországon át – gyűrűzik be. Demográfiai szempontból ez 
úgy jelentkezik, hogy amíg negyven esztendeje három-négy gyerek volt az átlag a római katolikusoknál, a 
görögöknél még több, addig ma egy, jobb esetben két gyermek születik. A ruszinok, ukránok, illetve a hegyi 
falvakban élő emberek (például a huculok) azzal vádolják a magyarokat, hogy ők vezették be az egyke szokását. 

A kivándorlás a határszéli falvakban hatalmas méreteket ölt. Ungvár, Beregszász: ebből a két városból 
távozott el a legtöbb tanár és orvos. Többnyire magyarok, de magyar-ruszin származásúak is. Aki csak teheti, 
menekül Magyarországra, de Németországba is. Ott még ma is elégséges az innen érkező házaspárnak, ha az 
egyik fél bizonyítani tudja, hogy Kárpátalján keresztelték, s ennek alapján mindketten megkapják az 
állampolgárságot. 

Kérdés ezek után, hogy a maradék katolikusok asszimilálódnak-e, vagy ahogyan manapság kisebbségi 
kérdésekben Európában szemérmes szalonképességgel fogalmaznak: integrálódnak-e? Ahol integrációról 
beszélnek – s ez alól nem kivétel Nyugat-Európa sem – valójában mindig asszimilációra gondolnak. Ezen 
közben vajon nemcsak nemzetiségüket, hanem vallásukat is elveszítik-e az emberek?  

Vallási vezetők, lelkipásztorok állítják, hogy az integrációval vagy asszimilációval az emberek vallásukat 
nem veszítik el. Példa lehet erre Hogalevica és Klucsárki, Várkulcsa esete. A valaha ott élt németek 
nemzetiségüket asszimiláció folytán elveszítették, de római katolikus hovatartozásukat nem. Ha a családok 
legalább fele vagy negyed részben római katolikusok voltak, ragaszkodnak ahhoz, hogy a liturgiát és a 
szentségeket római pap mutassa be, illetve szolgáltassa ki. 

A születendő gyermekek vallásukban általában – mint nemzetiségükben is – az anyát követik. De a követés 
függ egyéb tényezőktől is: a család társadalmi pozíciójától, a gyermek baráti körétől, attól, hogy milyen nyelvű 
iskolába jár.  

A magyarok körében hat-hét év óta mintha megállt volna az elukránosodás, sőt, ha magyar iskolában tanul 
olyan gyermek – Kárpátalján mintegy száz magyar iskola működik – -, aki alig beszél, vagy a Felső-Tisza 
vidéken alig ért magyarul, valamiképpen a magyarsághoz tartozik. Ennek nyilvánvalóan gazdasági okai vannak, 
amit mutat, hogy arrafelé az első nyugati nyelv a magyar. De az is lehet, hogy származásukban őrzik a magyar 
gyökereket, s létezik a magyarság iránti rokonszenv-szimpátia is. 

Kárpátalja vallási-nemzetiségi viszonyaira, a légkörre jellemző az egyházmegye védőszentjének, Tours-i 
Szent Mártonnak napján, november 11-én megtartott  egyházmegyei búcsú. A Nikola Eterovic pápai nuncius 
által celebrált szentmise öt nyelven folyt. A latin mellett – ez volt a szentmise törzsszövege – ukránul, magyarul, 
szlovákul, németül hangzottak föl az egyes miserészek. S természetes volt, hogy az ukrán szövegre magyarul 
válaszoltak a hívek, vagy a magyarra ukránul, vékonyan szlovákul vagy németül. Mintha csak azt a bibliai 
igazságot mintázták volna: egy az Isten, de sokféle nyelven szólnak azok, akik hisznek benne. 

 

Botlik József 

Kárpátalja, mint tájnév, majd politikai-
közigazgatási fogalom 

(Mítoszok és valóság) 
 



Az 1920. június 4-i trianoni békediktátumtól, az elszakított Ung vármegyének csak az Ung folyótól nyugatra 
eső keskeny sávjáig, a jelenlegi szlovák–ukrán államhatárig terjedő részét számíthatjuk Kárpátaljához, a hajdani 
Bereg vármegyéből a déli táj, Csonka-Beregként Magyarországhoz tartozik. Az akkor Csehszlovákia és 
Románia között megosztott Ugocsa és Máramaros vármegyéket napjainkban Ukrajna és Románia birtokolja. E 
dolgozat szerzőjének egységes magyar történelemszemlélete a trianoni békediktátumig nem használja a 
„Kárpátalja” fogalmat, hiszen az, a mai értelemben nem létezett. Ha a terület, azaz a hajdani Ung, Bereg, Ugocsa 
és Máramaros vármegyék históriájával foglalkozik – melyek 1920-ig a történeti Magyarország Északkeleti-
Felvidékének szerves részét alkották –, akkor nem vetíti vissza a mai politikai határokat olyan időszakokba, 
amikor azok nem léteztek. Egyébként ezt a gyakorlatot követte és követi a korábbi szovjet, illetve a mai ukrán, 
sőt a korábbi magyarországi marxista történetírás is. Ez utóbbi képviselői 1990 óta – kevés historikus kivételével 
–, napjainkban liberálisnak vallják magukat, és az előbbi kérdésben is ragaszkodnak mára túlhaladott 
nézeteikhez. 

A korábbi szovjet, illetve ukrán, valamint a mai ukrán historiográfia Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros 
vármegyék történetét már a legrégibb időktől az 1920. évi trianoni békediktátum által kijelölt határokon belül 
tárgyalja, illetve mutatja be térképeken. Így már az ókor, majd az Árpád-kor, és az azt követő évszázadok 
történetével kapcsolatosan közölt térképeken Kárpátalja „területi határainak”szomszédjaként Cseho-
Szlovacscsina (Cseh-szlovákia), /az idézett könyv nyomdai munkálatakor még nem vált ketté az ország/, 
Uhorscsina (Magyarország), Rumunijá (Románia) jelenik meg, a Kárpátok gerincén húzódó ezeréves magyar–
lengyel történeti határ keleti oldalán pedig lvivszka, illetve ivano-frankivszka oblaszt, azaz a lvivi és az ivano-
frankivszki megye.  

E téves nézetek egyik iskolapéldája a Nariszi isztoriji Zakarpattjá. Z najdavnisih csaszi do 1918 roku című 
1993-ban Ungváron megjelent  vaskos mű első kötete, amelynek szerzői az Ungvári Állami Egyetem   „tudós 
professzorai”. A könyv címének fordítása: Kárpátontúl vázlatos története, a kezdeti időktől 1918-ig. Sajnálatra 
méltóan, a magyarországi történészek, földrajzosok, demográfusok egy része még mindig nem szabadult meg az 
előbbi évtizedek szemléletétől, és tudománytalanul az 1920 előtti időszakra is visszavetíti Kárpátalja mai 
határait.  

Itt kell szólnunk a de facto 1919. évi impériumváltozás után a korábbitól más értelmezést kapott Kárpátalja 
fogalomról, amelyet a vidéken élők akkor már évtizedek óta ismertek. A szó 1889. október 27-én tűnt fel először 
nyomtatásban a Munkácson induló Kárpátalja című politikai és társadalmi hetilap fejlécén. Az 1. számban nem 
volt magyarázat a névvel kapcsolatban, a 2. számban azonban értelmezték, amikor Cserszky Antal – az 1860-as 
években Bereg vármegye főügyésze, 1873-ban a Szent Bazil Társulat másodelnökévé választották – azt írta a 
szerkesztőnek: „ne foglalatoskodjunk mindig csak kárpátaljai városunkkal (ti. Munkáccsal), épp oly fontos és 
közeli nekünk, a mi régi kedves Bereg vármegyénk”. Ekkor az itt élő magyarság a Kárpátalja szót a 
Hegyaljához, Mecsekaljához stb. hasonlóan képzett tájnévként használta és csak a Kárpátok alján elterülő alföldi 
részt értette rajta.  

A XIX–XX. század fordulójától azonban a fogalom területileg fokozatosan bővült és politikai-közigazgatási 
tartalmat is kapott. 1918–1919 fordulóján került előtérbe nemzetiségi vonatkozása, amikor a magyar kormányzat 
az Északkeleti-Felvidék központi részén, Munkács székhellyel létrehozta Ruszka-Krajnát. E rutén (ruszin) 
területi autonómiát, azaz önkormányzatot a nemzeti önrendelkezés alapján építették ki. A történeti Északkeleti-
Felvidéken már a XIII. század derekától ruténeknek hívták az oklevelek a Kárpátok keleti oldaláról betelepült 
szláv nyelvű népet, amelynek az önmegnevezése a ruszin volt.  Az utóbbi csak 1918 végén vált hivatalossá, 
amikor december 10-én a pesti vármegyeházán lezajlott tanácskozáson – mely a „Ruszin nemzet programjá”-t 
fogalmazta meg a magyar kormányzat számára – döntöttek arról, hogy a nép megnevezése ezután „nem rutén, 
hanem ruszin”. a Az 1919 májusától csehszlovák, illetve román megszállás alatt álló mai kárpátaljai területet 
csak több mint egy év múlva, az 1920. június 4-i trianoni békediktátummal csatolták de jure, végleg, nemzetközi 
jogilag is Csehszlovákiához. 

Kárpátalja területét azonban a cseh hatóságok már 1919 szeptemberében kijelölték: nyugati határa a Csap–
Ungvár közötti vasúti pálya, onnan az Ung folyó vonala lett. Ekkor kapta cseh nyelven a Podkarpatská Rus 
(Kárpátaljai Oroszország), illetve a Rusinsko (Ruténföld) nevet. Ung vármegye 3230 km2 területének mintegy 
fele az új állam szlovákiai országrészéhez, a keleti oldala Kárpátaljához került. A vármegyéből 
Magyarországnak mindössze 13 km2 maradt, a nagykaposi járáshoz tartozott 1231 lakosú Záhony és a 258 lelket 
számláló Győröcske községgel. Kevéssé ismert, hogy a 4637 km2 területű Szabolcs vármegyéből 69 km2-t 
Kárpátaljához rendeltek, amely három színmagyar községet – Eszeny, Szalóka és Tiszaágtelek – érintett. 
Ezeknek az 1910. évi népszámláláskor összesen 3479 lakosa volt (Közülük a legnépesebb Eszeny 2013, Szalóka 
791, Tiszaágtelek 675 fővel). A 3786 km2 Bereg vármegyéből 3327 km2-t csatoltak át Csehszlovákiába, 
hazánknak 459 km2-t hagytak, a mai Csonka-Bereget.  

A történeti Magyarország legkisebb vármegyéje (1213 km2), Ugocsa teljesen elkerült a hazától – mindössze 
0,1 km2 lakatlan része maradt itt –, és területének mintegy 60 %-át Csehszlovákia, a többit Románia kapta. 



Ugyancsak nem köztudott, hogy Szatmár megyéből szintén Kárpátaljához csatoltak egy színmagyar (1910-ben 
1252 lélek lakta) községet, Nagypaládot, több mint 10 km2 területtel. A 9716 km2 területű Máramaros vármegyét 
kettévágták, északi, nagyobb része Csehszlovákiához, a kisebb, déli fele Romániához került. 1922 végén a 
csehszlovák hatóságok megerősítették, hogy Kárpátalja nyugati határa változatlan maradt, és a hajdani Ung 
megye e mögött fekvő 30 (más adatok szerint 32) községe továbbra is Szlovákia része.  

A mai Kárpátalja területe az eperjesi, az ungvári, illetve a máramarosszigeti ruszin néptanácsból megalakult 
Központi Rutén Ráda kívánságára került Csehszlovákiához. Az ungvári vármegyeházán – melyet a nyomaték 
kedvéért csehszlovák légionárius katonaság vett körül – 1919. május 8-án tartott gyűlés kinyilvánította a 
Ruténföld csatlakozását az új országhoz, de nem határozott a két legfontosabb ügyről: az önkormányzat tartalmi 
részéről és Kárpátalja határáról Csehszlovákia kebelében. Mindkét kérdés a következő két évtizedben – az 
ország felbomlásáig állandó feszültségek forrása lett. Néhány hónap múlva, a szeptember 10-i Saint-Germain-
en-Laye-i szerződéssel csatolták a mai Kárpátalja területét Csehszlovákiához. Ekkor nyugati határaként a Csap 
és Ungvár közötti vasutat, onnan a lengyel határig az Ung folyó vonalát határozzák meg. (Érdekességként 
említjük, a vasúttól keletre fekvő Kisrát, Nagyrát és Tiszaásvány községek viszont a szlovákiai országrészhez 
tartoztak az 1920-as években.) A viták abból eredtek, hogy Podkarpatská Rus területéből így kimaradtak a volt 
Zemplén, Sáros és Szepes vármegyékben élő rutének. A másik sarkalatos kérdés az önkormányzat, amelyet 
minden csehszlovák–rutén egyezmény hangsúlyozott, sőt a saint-germaini szerződés II. fejezetének 10–13. 
cikkelyei is kötelezték Csehszlovákiát arra, hogy Kárpátalja területén autonóm rutén tartományt és kormányt 
hozzon létre. 

A prágai kormányzat 1919. november 18-án adta ki Podkarpatská Rus alkotmánylevelét, az ún. Általános 
Szabályzatot, amely tartalmazta a saint-germaini szerződés alapvető cikkelyeit is, de ennek a dokumentumnak az 
előírásait sem tartották be. Ez a csehszlovák uralom a két évtizede alatt, 1938-ig nem valósult meg, az önálló 
rutén nemzetgyűlés, a Szojm egyszer sem ülésezett, sőt a vidéket elárasztotta és kizsákmányolta a cseh 
kolonizáció. Csak Csehszlovákia felbomlásának idején, az első bécsi döntés előtti hetekben, 1938. október 9-én 
alakult meg két évtizedes hitegetés után az autonóm kormány Kárpátalján. Élére Bródy Andrást (1895–1946) 
állítják miniszterelnöknek, akit 25-én Prágában letartóztattak és bebörtönöztek, mert a közös minisztertanácsi 
ülésen népszavazást követelt arról, hogy Kárpátalja népe maga dönthessen állami hovatartozásáról. Utóda már 
másnap, Volosin Avgusztin, azaz Ágoston (1874–1945) görög katolikus kanonok, az ukrán irányzat vezetője, 
aki a Szics-gárda terrorjára építi fel hatalmát. Podkarpatská Rus nevét Karpatszka Ukrajinára változtatja. 
Kárpátalja ekkor mint autonóm országrész – elméletileg – Csehszlovákiának, mint föderatív államnak a 
harmadik egyenrangú tagja a cseh és szlovák országrész mellett. A két évtizeddel korábban felbomlasztott 
Osztrák–Magyar Monarchia mintájára a kül-, a had- és a pénzügy csehszlovák közös ügy maradt, az ország alig 
fél év múlva, 1939 márciusában bekövetkező teljes felbomlásáig. 

Az első világháború után az új közigazgatási egységet a Kárpátokon túl, illetve kívül élő oroszok 
Zakarpatszká Rusz-nak (Kárpátontúli Oroszföld), a ruszinok Podkarpatyjá-nak (Kárpátalja), a helyi ukránok 
Pidkarpatyjá-nak (Kárpátalja), az ukrán nacionalisták Zakarpatszká Ukrajina-nak (Kárpátontúli Ukrajna), vagy 
egyszerűen Zakarpatszká-nak (Kárpátontúl) nevezték. A két világháború közötti trianoni Magyarországon az 
általánosan használt Kárpátalja megnevezés mellett, a cseh Rusinsko név „magyarosított” változataként, gyakran 
Ruszinszkó-nak említették, a Felvidéket meg Szlovenszkó-nak.  

A sokféle elnevezés azt bizonyítja, hogy a többnyire politikai töltésű Kárpátalja szó, mindenekelőtt 
nemzetiségi, közigazgatási tartalmú tájnév. Ezt erősíti meg, hogy amikor a terület egy része az 1938. november 
2-i első bécsi döntéssel Csehszlovákia, déli több mint 600 km hosszú, magyarlakta sávjával együtt visszatért 
Magyarországhoz, annak tiszaháti – azaz kárpátaljai, 1896 km2-nyi területét – is Felvidékként, illetve annak 
legkeletibb részeként emlegették. (Egyébként a történeti Bereg vármegyében, 1920 előtt a Munkács–Beregszász 
vonaltól északkeletre húzódó járást, Felvidéki járásnak nevezték, a székhelye Ilosva volt.) A Kárpátalja 
megnevezés – a nevével ellentétben –, 1938 és 1944 között csak a hegyvidéki, a túlnyomórészt rutének 
(ruszinok) által lakott tájra – másként a Ruténföldre – vonatkozott. A hegylánc alatti vidék, a magyarlakta terület 
kirekesztődött belőle. 

Amikor 1939. március 15–17. közötti, három napig tartó  katonai akcióval a hegyvidéki rész is visszatért 
hazánkhoz, Teleki Pál (1879–1941) miniszterelnök és a magyar kormányzat folytatta az ezredéves magyar 
fennhatóság utolsó hónapjaiban, 1918–1919 fordulóján megkezdett rutén autonómia kiépítését. A terület déli, 
tiszaháti, magyarlakta részén újra kialakították a korábbinál jóval kisebb Ung, illetve Bereg-Ugocsa 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyét. Kárpátalját (Ruténföldet) – miután azt az 1939. április 23-i egy 
napig tartó hadművelettel nyugat felé, Szlovákia rovására a Viharlátó(Vihorlat)-hegység közepéig 1056 km2-rel 
kibővítették Ungvár városa, valamint az Ung-völgye, a Csap–Ungvár–Uzsoki-hágó út-, illetve vasútvonal 
biztosítására –, három, ún. „közigazgatási kirendeltség”-re, az ungira, a beregire és a máramarosira osztották. E 
Kárpátaljának, Ruténföldnek vagy Ruszinföldnek nevezett területen a ruténok széles körű közigazgatási 
önkormányzatot kaptak. A magyar hatóságok megvalósították a hivatalos magyar–rutén kétnyelvûséget: 



kétnyelvû, egyforma betûnagyságú közúti jelzõtáblák, település és vasútállomás megnevezések, feliratokat 
helyeztek ki, kétnyelvû postabélyegzõket alkalmaztak, megteremtették a ruszin anyanyelvû ügyintézés, az 
oktatás és mûvelõdés feltételeit. 

Az 1940. augusztus 30-i második bécsi döntés – ekkor Észak-Erdély és a Székelyföld 43 591 km2 területe 
tért haza Magyarországhoz, 2 185 546 lakossal (ebből magyar 51,4, román 42,1 %) – után a magyar kormányzat 
Ugocsa vármegyét is újjászervezte. A visszatért észak-erdélyi és székelyföldi területek közigazgatásáról 
intézkedő 7800/1940. M. E. sz., október 23-án kelt rendelet Kárpátalját is érintette. Az újból megyeszékhellyé 
nyilvánított Nagyszőlős és a nagyszőlősi járás az újjáalakított Ugocsa vármegye része lett. Ugyanekkor egyes 
Tisza jobb parti – huszti, técsői és rahói járásbeli – községeket az addig teljes egészében a Tisza bal partjától 
délre elterülő Máramaros vármegyéhez csatolták. A rendezéskor a técsői járást taracvölgyinek keresztelték át. 
Ezután a magyarlakta sávon Ung, Bereg és Ugocsa vármegyék terültek el. 

Az itt élő magyarok, rutének és más nemzetiségek azonban mindezt nem vették figyelembe, Kárpátalján 
mindig a hegyvidéket és előtte elterülő alföldet (a Tiszahátat) értették. A visszacsatolás utáni hónapokban 
bizonytalan volt a terület névhasználata – Kárpátalja, Ruténföld (Ruthénföld), Podkarpatszka (Podkarpatszko), 
Ruszinszkó, Ruszinföld, sőt Magyarországi Ruszinszkó – , amelyeket a magyar hatóságok és a sajtó hoztak 
forgalomba. A névhasználat hamarosan állandósult, amikor a magyar kormányzat létrehozta a hegyvidéki 
ruténlakta terület, a Ruténföld autonómiáját, és a területet a már említett ungi, beregi és máramarosi 
közigazgatási kirendeltségre osztotta. Hivatalosan a Kárpátalja, illetve a Ruténföld elnevezés honosodott meg a 
hegyvidékre. A ruszin népet pedig újra ruténnek nevezték hivatalosan, ennek oka: Lengyelország német és 
szovjet feldarabolása után hazánk éppen Kárpátalján határos lett a Szovjetunióval. A magyar kormányzat ezért 
visszanyúlt a latinos népformához, mert a ruszin szó az oroszra emlékeztetett. 

Kárpátalja újabb sorfordulója 1944. szeptember 27-én kezdődött, Ungvártól több mint 250 km-re a Tatár-
hágónál, ekkor tört be területére a szovjet hadsereg. Október 28-án Ungvár elfoglalásával gyakorlatilag 
megtörtént a vidék teljes szovjet katonai megszállása Csap kivételével, amelyet november 29-éig tartottak a 
magyar honvédség alakulatai. A ruszin lakosság többsége a jobb élet reményével fogadta a vörös hadsereg 
bevonulását, az új hatalom a magyarság számára üldöztetést, a fasizmushoz hasonló módszereket hozott. Már a 
háborús események következtében mintegy 25 000 magyar a trianoni Magyarország területére menekült.  

 1944 november 13-án a 4. ukrán front törzse parancsot adott ki arról, hogy a Kárpátalján élő német és 
magyar nemzetiségű, 18 és 50 év közötti férfiaknak három napon belül jelentkezniük kell a legközelebbi szovjet 
katonai parancsnokságon. Előző nap, november 12-én  ülésezett a 4. ukrán front katonai tanácsa, amely a 
kollektív bűnösség elve alapján a 0036. számú határozatában elrendelte: „Számtalan településen katonaköteles 
magyar és német nemzetiségű személyek élnek, akiket csakúgy mint az ellenség katonáit is, le kell tartóztatni, és 
fogolytáborba kell küldeni!” A határozatot azonnal végrehajtották, és a következő napokban listák szerint, 
NKVD-alakulatok kíséretében hurcolták el az embereket a szolyvai gyűjtőhelyre. A szovjet hatóságok a 
háromnapos „kicsi munkát”, a „málenykij robot”-ot hadifogságra változtatták. A magyar férfiak első gyalogos 
menetoszlopait 1944. november 18-án indították útra szigorú katonai biztosítással a szolyvai gyűjtőtáborba. A 
mai napig nem pontos adatok szerint, innen több mint 40 ezer kárpátaljai magyart és néhány ezer svábot vittek 
tovább ukrajnai, majd szibériai lágerekbe, és az elhurcoltaknak több mint kétharmada odahalt. Csak 1945. 
nyarán adtak ki a járási népi bizottságok körlevelet, amelyek a férfilakosság hollétéről követeltek kimutatást a 
falvaktól.  

A kárpátaljai magyarság elhurcolásával egy időben, 1944. november 19-én megalakították Kárpát-Ukrajna 
Kommunista Pártját, amely határozatot fogadott el „Kárpát-Ukrajna újraegyesítéséről Szovjet-Ukrajnával”. 
Ennek értelmében egy hét múlva, november 26-án a Munkácson, a városi moziban az NKDV felfegyverzett 
osztagának jelenlétében összeült a vidéken, az előző napokban sebtében megszervezett kárpátaljai népi 
bizottságok 663 küldöttje, akik határozatban kimondták „Kárpátontúli Ukrajna újraegyesülését” Szovjet-
Ukrajnával. A magyar, a román és a németek lakta településekről azért sem jelenhettek meg küldöttek, mert 
gulagokra hurcolták a férfilakosságot, illetve háborúban, vagy hadifogságban voltak. Szovjet adatok szerint 
1945. január 1-ig több mint 250 000 kárpátaljai lakos írta alá „önkéntesen” az „újraegyesülést” kérő Munkácsi 
manifesztumot.  

Az Ukrajnában napjainkban is hivatalosan használt „vozjednanjá”, „újraegyesítés”, „vozjednannij”, 
„újraegyesült” fogalom kezdettől fogva politikai-ideológiai töltésű, híjával van minden logikának, hiszen a mai 
Kárpátalja területe soha nem tartozott Ukrajnához, még határos sem volt azzal. (Mintha Magyarország például 
Svájccal „egyesülne” újra!) Még a magyar királyság megalakulása előtt sem volt semmilyen államalakulat része. 
A szláv kontinuitás jegyében egyes ukrán kutatók mégis amellett kardoskodnak, hogy a történeti 
Magyarországból nemcsak a mai Kárpátalja, hanem annál nagyobb terület volt a Kijevi Rusz befolyási övezete. 
Szerintük a magyar honfoglalók leigázták az itt élő szlávokat, akikkel és a mai ukránokkal (egyesek szerint az 
Ukrajna által ma hivatalosan el nem ismert ruszinokkal) genealógiai azonosságot és folyamatosságot tételeznek 
fel. Erre alapozzák az ősi szláv földek ún. „újraegyesítésének”, „újraegyesülésének” ideológiáját. Idézet: „A 



magyar feudális állam keleten az óorosz állam legtávolabbi földjeivel  – a Kárpáti Russzal – volt határos. Ez a 
határ a Tokaji hegyektől a Tiszáig, onnan pedig a(z Ecsedi-) lápig húzódott, azután a Szamos és a Kraszna felé 
kanyarodott. A XII. század nyolcvanas éveinek végén Magyarország elfoglalta Kárpátontúlt (a terület neve 1945 
óta, Kijev, illetve Moszkva  felől nézve!), és a Kárpátokig tolta ki határát” – szögezte le a Sljáhom do scsasztjá,  
Nariszi isztoriji Zakakarpattjá. Magyarul: A boldogság felé, Kárpátontúl vázlatos története című munka, amely 
1974-ben Moszkvában díszoklevelet nyert a szovjet Ismeretterjesztő Társulat országos tudományos-
ismeretterjesztő irodalmi pályázatán. (A mű a következő évben magyar nyelven is megjelent Uzshorodon, azaz 
Ungváron, a Kárpáti Könyvkiadó gondozásában.) 

Egyes ukrán történészek szerint kb. egy évszázad kellett ahhoz hogy, a magyar királyok a honfoglalás után 
elfoglalják „Karpatszka Ruszt” vagy „Rusz Okrajna”-t („Oroszország peremé”-t), ahol különböző szláv törzsek 
éltek. Ezt a nézetet képviseli a mai hivatalos ukrán történetírás, így „Kárpátalja” históriáját a kezdetektől, 1918-
ig tárgyaló, több szerzős Nariszi isztoriji Zakarpattja (Kárpántontúl vázlatos története) című kötet. A könyvet 
1993-ban adták ki Ungváron, ukrán nyelven. Szerzői az ungvári egyetem „tudós professzorai”. A mű egyes 
„tudományos megállapításainak” alaptalanságát és tarthatatlanságát már többször igazolták régészeti, 
antropológiai, nyelvészeti, néprajzi stb. adatokat feldolgozó írások, monográfiák, de a hatalom és a hivatalos 
ukrán történettudomány körömszakadtáig ragaszkodik az „újraegyesülés” téveszméjéhez.  

Mindez kísértetiesen hasonlít a két évezredes múltat tudománytalanul és makacsul hangoztató dákoromán 
kontinuitás elméletéhez és a magyar államalapításnál négy évszázaddal korábbi Samo-féle kezdetleges, 
úgymond „szlovák” állam létéhez. Egyébként egyik felfogásnak sincsenek régészeti bizonyítékai. A lényeg az, 
hogy a mai gazdák szerint ők már a magyar honfoglalás és államalapítás előtt évszázadokkal birtokolták azokat a 
területeket, amelyekhez csak az igazságtalan és kegyetlen, 1920. évi trianoni békediktátummal jutottak. Az 
ukránok pedig csak 1945-ben, a szovjet–csehszlovák szerződéssel kapták meg Kárpátalját. Cáfolhatatlan tény 
viszont, hogy a mai Kárpátalja területe 1920-ig a történeti Magyarország szerves része volt, azután pedig két 
évtizedig Csehszlovákiához tartozott. A valódi újraegyesülést jelentette az a két esemény, amikor 1938. 
november 2-i első bécsi döntéssel, illetve az 1939. március 15–17. közötti katonai akcióval Kárpátalja visszatért 
Magyarországhoz.  

Az 1945 után hivatalosan meghonosított, Kárpátalja Ukrajnával való „újraegyesülésének” téves 
ideológiájához az új uralom a kívánatos szót is kölcsönözte. A fogalom Kárpátalja újbóli magyar korszaka alatt 
tűnt fel egy 1942-ben Ungváron, a Vaszilijány könyvnyomdában napvilágot látott, rutén nyelvű tudományos 
kiadványban. A mű címe: Isztorijá podkarpatoruszkoj literaturü, azaz A kárpátaljai ruszin irodalom története. A 
mű 63. oldalán kezdődő fejezet címe: Poszle vozszojegyinyenyijá z Uhorscsinoju, azaz „A Magyarországgal 
történő újraegyesülés után”, vagyis amikor 1939. márciusában Kárpátalja ismét az anyaország részévé vált. A 
fejezet a már említett, a magyar kormányzat által 1939-ben teremtett és 1944 őszéig működtetett rutén/ruszin 
kárpátaljai területi autonómia egyik fontos színterét vázolja. A Kozma Miklós (1884–1941) kormányzói biztos 
által kezdeményezett, és 1941. január 26-án, Ungváron megalakított, kétnyelvű egyesület munkáját ismerteti. A 
Kárpátaljai Tudományos Társaság, Ungvár – Podkarpatszkoje Obscsesztvo Nauk, Ungvar, a kárpátaljai 
ruszinok nyelvének és helyi nemzeti irodalmának a fejlesztését tűzte ki célul. Három szakosztályban –  
tudományos, művészeti és néprajzi, valamint ruszin nyelvi és irodalmi – tevékenykedett. A társaság ezen kívül 
Zorja–Hajnal címmel  negyedévente folyóiratot  adott ki, és több tudományos, illetve népszerű könyvsorozatot 
indított. 

Kárpátalja 1944 őszi szovjet megszállása után a hatóságok felszámolták a magyar kormányzat által 
létrehozott rutén területi autonómiát, és annak közigazgatási, gazdasági, oktatási és művelődési 
intézményrendszerét. Sőt a rutén identitást is betiltották, és egy rendelettel a ruszinokat ukránoknak 
minősítették. A terület autonómiája csak a Szovjetunió felbomlásának idején kerülhetett újra napirendre. Az 
önkormányzat igényét mind a magyarság, mind a ruszinság megfogalmazta. Az ukrajnai országos 
referendumhoz kapcsolódva 1991. december 1-jén Kárpátalján népszavazást tartottak a terület különleges 
önkormányzati státusáról, a döntően magyarlakta beregszászi járásban pedig egy magyar autonóm körzet 
létrehozásáról. A különleges önkormányzatra a választók 78 százaléka voksolt, a beregszászi járásban, ahol a 
szavazati jogú polgárok 85,4 százaléka élt a lehetőséggel, a választók 81,4 százaléka egy magyar autonóm 
körzet létrehozására szavazott. A magyar autonóm körzet azóta sem valósult meg. A Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség, a KMKSZ 2000 januárjában a kárpátaljai magyarlakta területekből indítványozta egy új 
közigazgatási egység megalakítását Tiszamelléki magyar járás néven. A beregszászi, a munkácsi, a nagyszőlősi 
és az ungvári járásból szervezett, összesen  1500 négyzetkilométer területű új közigazgatási egységben, a 
kárpátaljai magyarság háromnegyed része élhetne önkormányzati keretek között, 94 településen. A KMKSZ 
tervezete a Tisza melléki, magyar többségű járás létrehozására, a hatalom kemény ellenállásába ütközött. Az 
ukrán hatóságok ellenkezését alaposan megtámogatta a helyi – főként a beregszászi tömbmagyarságot 
„képviselő” – magyar nemzetiségű posztkommunista, közigazgatási garnitúra egy csoportja, amely irtózik 
mindenféle autonómiától, de legfőképpen a gondolkodó, felelősen cselekedni akaró emberektől. 



Összefoglalva: Kárpátalja fogalma tehát az 1920 utáni nyolc, s benne az 1945 utáni fél évszázadban, de 
napjainkban is inkább politikai, mint földrajzi jelentésű. A szovjet megszállás után a vidéket Ukrajna egyik 
megyéjévé szervezték át. Oroszul Zakarpatszkaja oblaszty-nak, ukránul Zakarpatszka oblaszty-nak, azaz 
Kárpátontúli terület-nek nevezve, természetesen Moszkvából és Kijevből (újabban: Kijiv) tekintve. A 
magyarság számára azonban, a korábban, egy ezredévig magyar föld, a honfoglalók bejövetelének színhelye, s 
kapuja, a Vereckei-hágó, 1920 után mindig Kárpátalja volt, maradt és az is marad a jövőben. 

 

Dr. Kótyuk Erzsébet 

Magyar-ruszin együttélés és hatása a népi gyógyító 
hagyományokra 

 
A történeti Magyarország északkeleti része, a mai Kárpátalja vidéke a népvándorlás „felvonulási területe” 

volt. A terület kora-középkori lakossága többségében magyar volt, a ma itt élő szlovákok és ruszinok (rutének, 
magyar-oroszok, ukránok, kárpát-ukránok) ősei az 124l/1242. évi tatárjárás után telepedtek le az elpusztított, 
illetve erdőrengetegekkel borított területekre.i 

A ruszinok egyik legnagyobb raja Koriatovics (Korjátovics) Tódor podóliai herceg vezetésével 1397-ben 
Zsigmond király idejében érkezett a mai Kárpátalja területére, ahol a király Munkács várát adományozta a 
hercegnek. A hagyomány szerint ő alapította a munkács-csernekhegyi ortodox kolostort.ii  

A betelepülő ruszinok pravoszláv vallásúak voltak, papjaik a Kárpátok túloldalán fekvő premisli (mai 
Przemysl, Lengyelország) püspökségből érkeztek. A XVII. sz. elején Kárpátalján is megindult az uniós 
mozgalom, melyek eredményeként 1646-ban a munkácsi keleti szertartású püspökség egyesült Rómával, így jött 
létre a görögkatolikus egyház, illetve annak püspöksége Munkácson.iii  

A XVI-XVIII. sz. folyamán Kárpátalja népességét jelentékeny veszteségek érték, részben a szabadságharcos 
mozgalmak, részben a betörő tatár csapatok pusztításai révén. Ezekről az időkről nincsenek népszámlálási 
adataink, mivel az 1773-ban készült helységnévtár az úgynevezett Lexicon locorum számsorai hiányosan 
őrződtek meg. A modern polgári népszámlálások megkezdéséig legmegbízhatóbbnak tartott II. József-kori 
népszámlálás (1784-87) sem volt tekintettel a felekezeti illetve etnikai-nyelvi viszonyokra, csak a zsidók számát 
adta meg megyénként, városonként és korcsoportonként, ezért Fényes Elek műveinek megjelenéséig, vagyis a 
XIX.  sz. közepéig nincsenek népességi adataink a mai Kárpátalja területéről.iv  

A vidék a történeti Magyarország egyik legszegényebb tája volt. Ez volt az egyik fő oka annak, hogy a XIX-
XX. század fordulóján a lakosság jelentős számban vándorolt ki elsősorban Észak-Amerikába. A nemzetiséget 
illetően történeti statisztikai összehasonlításra ebből az időből csak Bereg vármegye területén van lehetőségünk, 
ahol 1891-ben 179 455 lakost számláltak össze, amelyből ruténnak 81 907 (45,6%), magyarnak 76 051 (42,4%) 
vallotta magát, a többi román és szlovák nemzetiségű volt.v  

Az 1910. évi népszámlálás szerint a vizsgált terület lakosságának száma 848 160 fő volt, ebből 
 magyar 262 555 (30,9%), 
 ruszin (ukrán) 356 533 (42,1%), 
 román 94 608 (11,2%),  
 német 93 289 (11%),  
 szlovákok 38 027 (4,5%)  
 a többi egyéb nemzetiségű volt.vi 
Kárpátalja mint földrajzi és politikai fogalom az első világháborút lezáró 1920. június 4-i trianoni 

békeszerződés után terjedt el a köztudatban, lényegében a történeti Magyarország azon négy vármegyéjének – 
Bereg, Máramaros, Ugocsa, Ung – összefoglaló neveként, amelyeket 1919 elején az újonnan alakult 
Csehszlovákia bekebelezett. A hajdani Észak-keleti Felvidéket, Kárpátalját a két háború közt Podkarpatska 
Rusnak, illetve Ruszinszkónak nevezték. (Máramaros vármegyének a Tisza folyó vonalától délre eső területét 
Romániához csatolták.) Kárpátalja lakossága 1930-ban a Csehszlovák népszámlálás adatai szerint 733 475 fő 
volt, ebből:  

 ruszin 450 484 (62%)  
 magyar 122 477 (16,5%)  
 zsidó 95 587 (13%)  
 cseh 22 000 (3%) 
 szlovák 13 242 (1,7%) 
 román 12 777 (1,7%) 
 német 13 828 (1,8%)vii 



A magyarság arányának drasztikus csökkenése abból következik, hogy a csehszlovák hatóságok külön 
nemzetiségként tüntették fel a zsidóságot, ellentétben az előző népszámlálás gyakorlatával.  

Két évtizedes csehszlovák uralom után, 1938 november 2-án az első bécsi döntést követően Kárpátalja 
döntően magyarlakta déli sávja, a Tiszahát, visszakerült Magyarországhoz, majd 1939. márciusában az egész 
területet az anyaországhoz csatolták. Az 1939 júniusi népösszeírás szerint a 12 146 négyzetkilométer területen 
67l 962 lakos élt. A terület hivatalos nyelve a magyar és a rutén volt. A törvényeket, rendeleteket a Kárpátalja 
hivatalos lapjában a Kárpáti Közlönyben (Karpatszkij Visztnik) magyar és rutén nyelven tették közzé. A magyar 
kormány 1940. július 23-án törvényjavaslatot nyújtott be a Kárpátaljai Vajdaságról, amely széles körű 
önkormányzat megvalósítását irányzott elő a rutén (ruszin) nemzetiség számára.viii 

1944. novemberében a IV. ukrán front csapatai megkezdték Kárpátalja megszállását, amelyet az 1945. június 
29-én Moszkvában megkötött szovjet-csehszlovák szerződés alapján a Szovjetunióhoz csatoltak, később a 
moszkvai Legfelsőbb Tanács Elnökségének 1946. január 22-én kelt rendelete alapján az Ukrán SZSZK 
Kárpátontúli területévé szervezték át. A hivatalos szovjet felfogás szerint a Szovjetunióban ruszin – a korabeli 
szóhasználat és a hivatalos elnevezés szerint rutén – nemzetiség nem volt, ezért 1946-ban a hatóságok 
valamennyi korábban magát ruszinnak valló személyt ukránná minősítettek. Ettől az időtől kezdve több mint 
négy évtizedig a Kárpát-medencében élő ruszinokra – a volt Jugoszláviában élők kivételével, akik a ruszin nevet 
tartották meg – hivatalosan a kárpát-ukrán megkülönböztető elnevezést használták. 1949-ben felszámolták a 
ruszin irányvonalat képviselő munkácsi görögkatolikus püspökséget, híveit a pravoszláv egyházba 
kényszerítették, papjait bebörtönözték és Szibériába hurcolták. A sztálini, majd a brezsnyevi nemzetiségi 
politika elsősorban a magyarság elnyomását szolgálta Kárpátalján, de lehetetlenné tette a ruszinok nemzeti 
érzéseinek megnyilvánulásait is. 

Ebben az időben a lakosság nemzetiségi összetétele a következőképpen alakult:ix 
TÁBLÁZATOT KÉREK KÉZIRAT SZERINT’! 
                             1959        (%)        1979          (%)             1989              (%) 
össz.                     920 173                1 155 800                      1 245 600 
ebből: 
magyar    146 247   15,9    158 400    13,7 155 700   12,5 
ukrán  686 464   74,7    898 600    77,7 976 700    78,4 
orosz    29 599   3,2    41 7003,6    9 500 4,0 
román  18 346   2,027 2002,4    29 500    2,4 
szlovák12 289   1,3  8 2000,97 300 0,6  
 
A magyarság napjainkban Kárpátalján elsősorban a Tiszahát alföldi jellegű vidékét lakja, de jelentős a száma 

a városokban – Ungvár, Munkács , Nagyszőlős, Técső – is. Az egyetlen túlnyomóan magyar többségű város a 
hajdani Bereg vármegye székhelye, Beregszász.  

A ruszinok elsősorban a hegyvidéken élnek és nyelvjárásuk szempontjából közösségeket alkotnak. A bojkók 
Perecseny, a lemkók Szolyva, a huculok Rahó, a dolisnyákok Ilosva és Nagyszőlős környékén laknak. A 
hatóságok csak 1990-ben engedélyezték újra a ruszin elnevezést, ekkor alakult meg a Kárpáti Ruszinok 
Szövetsége. Azóta a galíciai nacionalista gyökerekből táplálkozó ukrán és kárpátaljai ruszin irányzat képviselői 
között éles politikai vita alakult ki. Az előbbi nem ismeri el a ruszinokat önálló nemzetiségnek, és nyelvüket az 
ukrán nyelv egyik dialektusának tartja. A Ruszin Szövetség síkra szállt nemzetisége és nyelve elismeréséért, 
valamint Ukrajnán belül Kárpátalja autonóm státuszának visszaállításáért.x Az utóbbi érdekében 1991. 
december elsején népszavazást tartottak, ahol a választópolgárok 78%-a szavazott a terület önkormányzatára. 
Ugyanakkor a beregszászi járás polgárainak túlnyomó többsége (81,4%) pedig egy Magyar Autonóm Körzet 
létrehozására tette le a voksát. Az államhatalom látszólag pozitív hozzáállása ellenére Kárpátalja 
önkormányzatának megvalósítása érdekében ez idáig semmi érdemleges lépést nem tett.xi 

A magyarsággal két évszázada érintkező ruszinok saját történeti utat jártak be. Számukra a külvilág felé való 
kapcsolatok tájékozódási pontjai Buda (később Budapest), Pozsony, Bécs és Prága voltak. Műveltségük, 
nyelvük, tárgyi és szellemi kultúrájuk kitapinthatóan más, közép-európai, és számos tekintetben eltér a Kárpátok 
túlsó oldalán élő ukránokétól. Joggal állapítja meg Viga Gyula, hogy „Trianon népeket és kutatásokat 
szétparcellázó hatása ellenére alapvető megállapításokat eredményez a ruszinság története, kultúrája, nyelve 
vonatkozásában. Annak ellenére, hogy Trianont követően folyamatos kísérletek voltak – mind a volt 
Szovjetunióban, mind Csehszlovákiában – a korábbi együttélés tényeinek meghamisítására, a magyarság és a 
szomszédos népek szembeállítására. A történeti tényeknél erősebb érvek voltak azok, amelyek az ezer éves 
magyar elnyomásról szóltak, s a ruszinságot nem csupán vallásától fosztották meg, hanem nyelve és műveltsége 
ki lett szolgáltatva a szovjet birodalmi és az ukrán nagynemzeti törekvéseknek.”xii  

A magyar-ukrán (ruszin) interetnikus kapcsolatokat alapvetően meghatározták a geográfiai és történeti-
politikai tényezők. A Kárpátok nyugati oldalán, lényegében a Kárpát-medence peremterületén élő ruszinság 



egyértelműen kötődött a síkvidékhez, elsősorban magyar Alföldhöz. A két nép kapcsolata mindenekelőtt a 
gazdasági egymásrautaltságból következett, esetünkben a mostoha éghajlati körülmények között, a hegyvidéken 
élő ruszinok munkaerejüket és kézműves-, illetve háziipari termékeiket cserélték el a síkvidéki magyarság 
élelmiszer-, és főleg gabonafeleslegére. A ruszin aratók évszázadokon át lejártak tavasszal a magyar Alföldre, 
ahonnan az aratás és a cséplés befejeztével gabonával tértek haza a hegyvidékre.  

A széleskörű gazdasági kapcsolatok, a „munkaerő vándorlások” emlékét megőrizte a ruszin nyelv is, 
amelynek szókészletében mintegy negyven kifejezés jelzi például a Tokaj-Hegyalján végzett szőlőmunka 
emlékét (csutka, murca, hordov, dugov, lopov stb.) Egy másik szócsoport tanuja a magyar szekerezés hatásának 
a ruszin népnyelvben (kocsi, kocsis, hintó), és a ruszinok által ma is használt tehén-, ló- és kutyanevek jelentős 
része is magyar eredetű.xiii Külön meg kell említenünk a ruszin vándorlás sajátos formáját: Máriapócson 1749-
től működő kegyhelyen évenként tartott tíz-tizenöt búcsú egészen 1920-ig, az addigi államhatárok 
megváltozásáig különösen fontos szerepet töltött be a ruszinok társadalmi életében, az itt működő bazilita 
kolostor pedig a művelődéstörténetben.xiv  

A közös magyar-ruszin múlt emlékeiben napjainkig megőrződött, hogy a ruszinok Rákóczi népe, „gens 
fidelissima”, a „leghűségesebb nép”. Hodinka Antal kutatásaiból tudjuk: a fejedelem kuruc zászlói alá ezrével 
álltak a Bereg vármegyei falvakból. A ruszin társadalom még a XVIII. században sem formálta meg a saját 
feudális osztályát vagy polgárságát, ennek következtében a ruszin anyanyelvet és kultúrát a görögkatolikus 
egyház ápolta és terjesztette. 

Intézményes ruszin történeti és néprajzi kutatás az elmúlt évszázadokban Kárpátalján sem folyt, viszont egy-
egy tudós munkásságában korszakos jelentőségűt alkotott. Legelsőként a már említett Hodinka Antal (1864-
1946), aki történészként és szlavistaként nemcsak a ruszinok, hanem a Kárpát-medence interetnikus kapcsolatait 
is kutatta. Lehoczky Tivadar (183O-19l5) Bereg vármegye monográfiáját írja meg. Sztripszky Hiador (1875-
1946) a ruszin irodalom és folklór gyűjtésében alkotott maradandót. Az 1918 decemberében Budapesten 
felállított ruszin minisztérium élén álló Szabó Oreszt A magyar oroszokról (Rutének) címmel írott munkája ma 
is a ruszin népélet egyik kézikönyvének számít. A két világháború közötti magyar történetírók közül Bélay 
Vilmos, Szabó István és Bonkáló Sándor foglalkoztak a kárpátaljai ruszinok, illetve a velük együtt élő 
magyarság településtörténetével és népéletével. A trianoni Magyarországon élő ruszin szórványok kutatása az 
elmúlt évtizedekben kezdődött, amiben Baleczki Emil, Bartha Elek, Paládi-Kovács Attila és Udvari István értek 
el fontos eredményeket.  

Kárpátalján a vidék soknemzetiségű jellegéből következően fontosak az interetnikus kapcsolatok. Az itt élő 
népek évszázadok óta élnek együtt, és ez kölcsönös hatással van kultúrájukra, életmódjukra, sőt egyes esetekben 
szemléletük alakulására is. A magyarság, illetve a magyar nyelv a ruszin, rutén, rusznyák népnevekkel 
megkülönbözteti ezt a népcsoportot a Kárpátok keleti oldalán túl valamint a Galíciában élő ukránoktól. A 
megkülönböztetés nem véletlen, hiszen már a XVII. században a ruszin egyházi értelmiség szóhasználatában 
kimutatható a szándék: önmegnevezésükre az uhrorusszkij kifejezést alkalmazzák, amelynek tükörfordítása a 
magyarorosz.xv 

 
Az interetnikus kapcsolatok és kölcsönhatások vizsgálatára és tanulmányozására – mint már említettük –, jó 

terep a soknemzetiségű Kárpátalja. Különösen jó lehetőség kínálkozott mindezekhez a magyar nyelvterület 
szélén fekvő, korábban színmagyar község, Rát (oroszul Rátovci, ukránul Rátivci). A község az ungvári 
járásban, Magyarország északkeleti országhatárától nyolc, Ungvártól délnyugatra 12 km-re terül el. Kiss Lajos 
szerint: „Rát helynév: puszta személynévből keletkezett magyar névadással. Az előzményül szolgáló 
személynév egy Rátony féle sz.n. rövidült változata lehetett.”xvi 

A mai település két község, Nagy-, és Kisrát egyesülésével jött létre. Nagyrátot az Árpád-kor végén 1284-
ben említik először az oklevelek. Birtokosai gyakran váltották egymást. A lakosság számáról nincsenek 
adataink, mindössze annyit jegyeztek fel a források, hogy 1600 elején 37 ház adózott a községben. Ez időben a 
Bocskay család tulajdona volt, és Rákóczi fejedelem 1606. december 19-én bekövetkezett halála után még hat 
esztendeig birtokolták. Ekkor, 1612-ben a Habsburg-házhoz való hűtlenség címén Nagyrátot a famíliától 
elkobozták és 1675-től 1725-ig ismeretlen okokból lakatlan terület, ekkor telepítették be magyar jobbágyokkal, 
akiknek származási helyéről nem találtunk adatokat. xvii 

Fényes Elek leírása szerint 1851-ben Nagyráton 26l római, 284 görögkatolikus magyar, 20 református és 44 
zsidó lakott, „gabonájuk, szénájuk, fájuk elég.” A településnek 1869-ben 614, 1900-ban 567 lakosa volt.xviii A 
két világháború közötti un. csehszlovák korszakban a falu lakosainak a száma 590, akik közül 575 magyar, 1 
német, 3 szlovák, 11 rutén. Felekezeti megoszlás szerint: 249 r.kat., 269 g.kat., 61 ref., 11 izr. Lakosainak 
főfoglalkozása őstermelés Az 1941. évi újbóli magyar népszámláláskor Nagyráton 565-en laktak.xix  

Kisrát népessége a tatárjárás előtt 11 jobbágy- és 10 zsellércsalád volt. Forrásokban 1427-ben szerepel 
először különálló községként. Az évszázadok során a Csapy-, majd az Eszenyi-család birtoka. Ezt követően a 
Dobó, a Demelky-családé, végül Ráthy Imréé lett zálogjogon. A források szerint 1720-ban 21 család lakott a 



községben. Lakosainak száma 1833-ban 661, 1864-ben 614, 1870-ben 600, 1900-ban 597, 1920-ban 541. Az 
1939. évi népszámlálás szerint 580 körüli a lakóinak száma, két rutén nemzetiségű kivételével magyar 
anyanyelvűek. Vallási megoszlás szerint: 146 r.kat., 65 g.kat., 361 ref., 1 izr.xx Az 1941. évi népszámláláskor a 
községben 598-an éltek. Ez időben egy-egy római katolikus, illetve református népiskolája volt a falunak, az 
utóbbi felavatásáról Haraszy Károly tesz említést: „1788-ban fel is lett szentelve a templom... A templommal 
egyidőben épült fel a lelkészlak, meg az ‘oskolaház’ is, összes épületeivel.”xxi Rát azon kevés községek közé 
tartozik, ahol ma is három működő templom található. 

Kisrát, illetve Nagyrát községek 1918-ig Ung vármegye részeként a történelmi Magyarországhoz tartoztak, 
majd a két települést Csehszlovákiához csatolták, ahová 1938 november 2-ig tartoztak. Ez időtől 1944. 
novemberéig a két település ismét Magyarország része. 

A két községet az 1940-es évek végén a falvak kolhozosításakor Rát néven egyesítették, közös tanácsot 
hoztak létre. Rát lakossága 1969-ben 1209, 1982-ben 1372 lélek volt. 1991. augusztus 24-én a kijevi parlament 
kikiáltotta Ukrajna függetlenségét, így Rát lakossága újabb államkeretbe került. A legfrissebb adatok szerint a 
falu lakóinak száma: 

1991-ben 1470 fő, ebből magyar 1240, ukrán (ruszin) 230 azaz 15,7% xxii 
1992-ben 1450 fő, ebből magyar 1070, ukrán (ruszin) 380 azaz 25,9%xxiii 
A ruszinok század harmincas éveiben már napszámosként dolgoztak a helyi gazdák földjein, de ekkor 

közülük csak néhány család telepedett le a faluban. Az 1960-as évektől, tömeges betelepülésüktől, 
beilleszkedésük nem volt zökkenőmentes. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a hatóságoktól olyan 
privilégiumokat kaptak, – ingyenes építési telek, kedvezményes építőanyag stb. – amelyhez a magyarok nem 
juthattak hozzá. Kezdetben az őslakosság azért sem vette tudomásul létezésüket, mert a falu szélén létesített új 
utcában építették fel házaikat. A két etnikum közeledése nehezen indult meg, a hűvös viszony oldódását 
elsősorban a helyi gazdaságban közösen végzett munka segítette elő. A falu értékítélete két részre osztotta a 
jövevényeket: a magyarokhoz hasonlóan szorgalmas ruszinokkal fokozatosan megbarátkoztak, a falu erkölcsi 
normáit el nem fogadókkal viszont gyakorlatilag nem vállaltak közösséget. A beilleszkedni szándékozó ruszinok 
igyekeztek a magyarság közé költözni, de az első vegyes házasság csak a nyolcvanas évek legvégén jött létre a 
faluban. 

Mindezeknek bizonyára az volt az oka, hogy a falu magyarsága napjainkig szívósan őrzi nemzeti 
identitástudatát, hagyományait. A két nép együttélése viszont szükségképpen magával hozza „az egymástól 
tanulást”, vagyis a mindennapi élet gyakorlati teendőinek, szokásainak átvételét. Ez nemcsak a közösen végzett 
munka egyes fogásainak kölcsönös „eltanulásában” nyilvánul meg, hanem az életmódban is. Nem véletlen, hogy 
a falu napjainkig fennmaradt népi gyógyító hagyományai a betelepült ruszinok ilyen jellegű szokásainak egyes 
elemeivel is gazdagodott.  

Kutatómunkánk elsődleges célja a község magyar lakossága népi gyógyító hagyományainak feltárása, az 
egyre halványodó gyógyító praktikák lejegyzése volt. Természetesen eközben szólunk az újonnan bekerült, 
ruszinoktól átvett, a magyarok gyógyító gyakorlatában meghonosodni látszó ilyen jellegű tapasztalatokról, 
eljárásokról és hiedelmekről is. 

Mint minden község, úgy az általunk vizsgált falu is megteremtette a maga gyógyítóit, akik „jó szóért” 
elmulasztották a bajokat és megfeleltek azoknak az elvárásoknak, erkölcsi követelményeknek, amelyeket a 
környezete megkívánt tőle. A betegeket elsősorban a bábának, esetleg a papnak mutatták meg. A bábák fúrták ki 
a lánygyermekek fülét, ők javasoltak gyógymódokat a menstruációs görcsök enyhítésére, a női betegségek 
kúrálására. A cédulás bába Futóné, és a parasztbábák, Gudi nanó és Budri Anna személyéhez boszorkányos 
hiedelmek is fűződtek. Az 1940-es évektől a faluban működő okleveles bába, Kulcsárné munkájával kivívott 
tekintélyének köszönhetően, az elődeihez kötődő rontással kapcsolatos hiedelmek szinte teljesen háttérbe 
szorultak. Az utóbbi évtizedekben a bábát már kizárólag gyógyítónak tekintették a községben.  

A községnek három foghúzója volt: Iván János, Kiss Lajos és Sass János. Ingyen húztak fogat, egyesek egy-
egy üveg borral honorálták fáradozásukat. Említették még Baloghné nevét, aki fekélyekre jó gyógyírt kevert, 
Jankuné a szembe esett szennyeződés eltávolításához értett, Dancsné pedig ügyesen helyre rakta a kificamodott 
végtagokat. Ágnes néni viaszöntéssel gyógyította az ijedést, ő volt az, aki vállalkozott a kelevények, tályogok 
gyógyítására is. Ezek az asszonyok napjainkban már nem élnek, a falu emlékezete azonban őrzi őket.  

A közösségnek jelenleg két ismert gyógyítója van. Mindkettő viaszöntéssel diagnosztizál, és gyógyít. Az 
egyik református vallású, a gyógyító műveletet az anyósától tanulta, aki ruszin származású volt. A másik öntő 
görögkatolikus, a fiatalabb korosztályhoz tartozik (1955-ben született), és a nagynényjétől leste el az öntés 
tudományát. Az utóbbi mintegy két évtizeddel ezelőtt a saját, akkor még kiskorú gyermekein kezdte az ijedést és 
az igézetet – a népi gyógyítás hiedelmeiben oly gyakran előforduló betegséget – gyógyítani. Munkájukért ezek 
az asszonyok sem kérnek fizetséget, minden segítségre szoruló páciensüknek önzetlenül segítenek.  

A falu lakossága jó gyógyítónak tartja a ruszinokat vagy – ahogy a faluban nevezik őket –, a tótokat, 
mondván, mindig jobban tudtak babonálni. A faluban élők ruszinok között ugyan nem található ilyen egyén, de 



a betelepültek elhozták a hírét az otthon maradt gyógyítóiknak. A közeli ruszin falvakban ugyanis néhányan 
foglalkoznak gyógyítással. Idézzük az adatközlőket: Őrdarmán van egy Olga néni nevű jósnő, ű jós is, és 
gyógyít is. (F.L-né) A kincsesi asszony is ruszin vót, aki gyógyított. (Á.F-né) Domonyán vót egy ember, vittík 
hozzá a gyermeket. De ű csak ránízett a gyermekre, mán olvasta rulla lefele, hogy mi van: ugyi sír a gyermek, 
ugyi nem alszik? Ű jobban tudta, mint az anyja, hogy mi van. Hogy ezek ezeket hol tanulták nem tudom, de 
vótak ijenek. Azt szokták mondani, hogy ezek jártak a kereszt útra tanulni a nem tiszta lelkektűl. Vót, aki 
megijedt, oszt nem ment. De vótak akik mentek itt a faluba is. (Sz.V-né) A gyógyulás reményében a betegeket 
távoli falvakban lakó ruszin gyógyítókhoz is elvitték. Poroskőre kellett vinni a gyermeket. Két órát kell menni a 
hegyekbe. Háromszor vittük a gyermeket.(F.L-né) 

Ha meg akartak szabadulni a betegségtől, elsősorban mégis öngyógyítással próbálkoztak. A gyógyító szereik 
leginkább környezetükből kerültek ki. Az előző nemzedékek megfigyeléseinek eredményeként beigazolódott 
gyógyhatású szerek, s a hozzájuk fűződő hiedelmek miatt tartották és tartják ma is hatásosnak a különféle 
emberi, állati, növényi vagy ásványi eredetű anyagokat. Egy-egy orvosló szer az alkalmazások során több-
kevesebb mágikus elemmel – általánosan, vagy kevésbé ismert – ráolvasó szövegekkel, esemény-sorozatokkal 
gazdagodott.  

Rát község magyar lakosságának népi gyógyítását kutatva megállapíthattuk, hogy a magyar és a ruszin 
etnikum viszonylag rövid együttélése ellenére a szokások egymásra hatása már jól érzékelhető. Mivel a két nép 
együttélésének időpontja jól behatárolható, következtetéseket vonhatunk le a szokások és hiedelmek kölcsönös 
áramlásának mélységéről, erejéről és intenzitásáról. A tanulmányban azokról a kimutathatóan ruszin eredetű 
elemekről szólunk, amelyek a magyar közösség gyógyító tevékenységében már fellelhetők. 

Lássunk néhány példát a két etnikum gyógyító hagyományainak közeledésére, keveredésére. A magyar népi 
medicinában – így Ráton is –, a női bajok elhárításának, valamint a havi vérzés megindításának (terhesség 
megszakításnak) számos módja ismeretes. Napjainkban azonban az említett településen recens anyagként már 
fellelhető – az adatközlők állítása szerint – a ruszinoktól eltanult módszer: forralt vörös borral aszpirin tablettát 
vesznek be, majd forró fürdőbe ülnek. Mindezt egy héten át – hét napig –, lefekvés előtt alkalmazzák. 
Tapasztalataik azt bizonyítják, hogy igen hatásos eljárás. A hétszeri ismétlés minden bizonnyal a számmágiával 
magyarázható, hiszen más gyógyító műveletek esetében is megfigyelhető a hármas, a hetes és a kilences számok 
ilyen jellegű kapcsolódása. Elképzelhető azonban az is, hogy ez az időtartam orvosilag indokolt és 
megmagyarázható. Ennek vizsgálata azonban már nem a néprajzos feladata. 

Ha a ruszin szokásokat vizsgáljuk, a hármas szám mágikus erejébe vetett hitre példaként említhetjük, hogy 
az anyajegy elmulasztásának műveletében a gyógyító, a cselekménysorozatot három egymást követő napon 
megismétli. Háromszor érinti nyelvével a nem kívánt jegyet, háromszor köp át a beteg feje fölött. Mindezt 
napszálltakor végzi, mert hitük szerint a nap elviszi magával a foltot. A hármas szám mágiájához kötődik egyik 
szólásuk is: az Isten a hármast (háromságot ) szereti. (Boh trojicu ljubit) 

Hozhatunk példát a számmágiára a magyar hagyományokból is. A szemmel vert gyermeket például vízbe 
vetett kilenc darab parázsból készült ún. szenesvízzel mossák le. A szemen lévő árpát háromszor kerekítik, azaz 
köröző mozdulattal gyógyítják. A rontás gyógyítására az öntés műveletét háromszor három, azaz kilenc napon át 
megismétlik. Mint az imént felsorolt példák is igazolják, a számmágia fontos szerepet játszik úgy a magyar mint 
a ruszin nép gyógyításban. Ez idővel szükségszerűen magával hozza a számokhoz kötődő gyógyító, mágikus 
műveletek keveredését, kölcsönös átáramlását és a szokásokba való beépülését.  

Mindkét etnikum hiedelmében megegyezik, hogy a terhes asszony sohasem tagadja le a terhességét. Nem 
beszél róla, de ha rákérdeznek, nem titkolja állapotát. A magyar és a ruszin kismama kizárólag félidő után – 
vagyis miután már megmozdult a magzat –, kezdi el gyűjteni a kelengyét. A magyar hagyományokban a 
szoptatós asszonyokat általában leves ételekkel – leginkább rántott levessel – táplálták, mert úgy hitték, hogy 
attól sok teje lesz. A ruszinok úgy tudják, hogy a tejes tea fogyasztása a leghasznosabb, ettől lesz elegendő teje 
az anyának. Tiszta tejet nem javallanak, mert attól besül a tej a szoptatós asszony mellébe. Az említett 
táplálkozási szokások már mindkét hagyományban meghonosodtak, igaz, még tudnak azok idegen eredetéről.  

A magyar népi gyógyító hagyományban az újszülöttek gyulladt szemét elsősorban anyatejjel mosták ki, ez 
volt a gyógymód. Az említett közösség magyar tagjai is hasonlóképpen cselekedtek. Ha az anyának nem volt 
teje, néhány évtizeddel ezelőtt még másik szoptatós asszonyhoz vitték gyógyítani az apróságot. Ma már a 
ruszinoktól tanult módszert alkalmazzák: orosz tea langyos főzetével mossák a beteg szemeket. A felnőttek 
gyulladt szemét az imént említett teafű üledékével borogatják. 

Hasonlóan terjed a magyar lakosság körében, a gyermekek köhögésének gyógyítására, a ruszinok által 
alkalmazott módszer. Lefekvéskor a kis beteg harisnyájába mustárport szórnak, így alszik el a gyermek. Úgy 
vélik, hogy a mustár melegíti a gyermek talpát, és ezért elmúlik a köhögése.  

A másik, ma már mindkét nép gyógyító hagyományában általánosan ismert, preventív, azaz megelőző 
módszer a hülés, a nátha, az influenza ellen: a gyermek nyakába kis zacskóban három megtisztított gerezd 
fokhagymát kötnek. A hármas szám előfordulása számmágiával magyarázható. Hiszik, hogy a fokhagyma 99 



féle betegségre jó, így nem véletlen, hogy a betegség-megelőzésnek egyik igen fontos szere. Ez annál is inkább 
érthető, mivel az orvostudomány már bebizonyította a növény gyógyító hatását. A magyar néphitben is felelhető 
a fokhagyma mágikus erejébe vetett hit, amely szerint: ha a kulcslyukba fokhagymát tömnek, az távol tartja a 
háztól a boszorkányokat. 

A két kultúra babalátogatási szokásai is közelednek egymáshoz. A magyaroknál az enni hordás fokozatos 
elhagyása a szokások korszerűsödésével magyarázható. A korábbiakban a hagyomány szerint a gyermekágyas 
asszonyt hat hétig a szűkebb, illetve a tágabb rokonság látta el étellel és itallal. Természetesen a rokonsági fok 
meghatározta a felsoroltak értékét: minél közelebbi rokon, annál nagyobb volt az ajándék értéke. Ma már 
általában virágot, italt, a újszülöttnek ruhát vagy játékot visznek mind a magyar, mind pedig a ruszin 
babalátogatók. 

A gyermek szoptatásának befejeztével – általában egy évig táplálják anyatejjel a kicsiket, de van ennél 
hosszabb laktációs időszak is –, a tej elapasztására a már meglévő receptekhez újakat vettek át a ruszinoktól. A 
magyarok diófalevéllel vagy keserűlapuval, esetleg mézzel, sós vízzel való mellborogatással segítették elő a tej 
termelődésének megszűnését. Új, hatásosnak mondott a ruszinoktól tanult módszer: a szoptatós asszony régi, 
használt seprűnyelet dug át hátul a hóna alatt. Ez után egyenes, megfeszített háttal, hátrafeszített vállakkal járkál. 
Ebben az esetben fájdalom nélkül, és nagyon hamar elapad a tej.  

Az említett seprű alkalmazása mágikus elemnek tekinthető. A hiedelem az eszköz takarító funkcióját emelte 
át analóg módon a gyógyító folyamatba, magyaroknál és a ruszinoknál egyaránt. Nem meglepő ez, hiszen a népi 
gyógyításban összefonódnak a racionális, azaz valós, valamint a mágikus, vagyis hiedelmeken alapuló elemek, 
amelyek közösen szolgálják a bajba jutottak gyógyulását.  

Mindkét etnikum hisz a színmágiában. A szemmel verés megelőzésére a magyar és a ruszin újszülöttek 
csuklóján ott díszeleg a piros szalag, vagy az apró gyöngyökből fűzött karkötő. Nemcsak az újszülötteket 
igyekeznek óvni ilyen módon, hanem a háziállataiktól is piros színnel tartják távol a gonosz szándékot. A jól 
tejelő, zsíros tejet adó tehenek farkába piros szalagot fonnak, vagy a szarva köré piros rongyot kötnek, hogy az 
irigy, rontó tekintetektől megóvják.  

A népi gyógyítás és a népi hiedelmek kutatója, Berde Károly a következőket írta a népi gyógyító szokások 
lényegéről: „Amit mi népi orvoslásnak nevezünk, az nem csak eszközeiben és módszereiben, hanem főként 
alapelemeiben különbözik a természettudományos orvostantól. Különbözik még akkor is, ha egy-egy gyógyító 
műveletének keresztülvitele, pl. fürdő, kötés, borogatás stb. külsőségeiben azonos menetű a tudományos 
orvostan hasonló műveleteivel. Más benne a szellem. Más a betegség eredetéről, és lényegéről vallott felfogás, 
más a gyógyszerek és gyógyeljárások hatása felől vallott hit, de természetesen egészen mások maguk a 
gyógyítás céljára igénybevett eszközök, módszerek, gyógyeljárások is.”xxiv 

A vizsgálódások azt bizonyítják, hogy Ráton nemcsak a mindennapok teendőinek egy részében, hanem már 
a hagyományok terén is megfigyelhető a szokások keveredése és összemosódása. Egy-egy új gyógyító eljárást 
vagy hiedelmet átvéve, a megszokott mágikus elemekkel kibővítve teszik azt kölcsönösen magukévá. Így válik 
napjainkban egy, még közismerten idegen szokás idővel magyarrá vagy ruszinná, színesítve, gazdagítva ezzel a 
népi gyógyító hagyományok tárházát. 
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Pomogáts Béla: 

Katolikus autonómia Erdélyben 
 

A történelmi magyar egyházak Erdélyben hagyományosan vállalták az anyanyelvi kultúra védelmét és 
gondozását, és mindezt vállalniuk kell a jövőben is, minthogy a magyarságnak nincsenek olyan autonóm 
intézményei, amelyek a nemzeti művelődés és oktatás fenntartásáról megfelelő anyagi eszközök birtokában 
gondoskodni tudnának. Addig is tehát, amíg a magyar nemzeti autonómia jogi kereteinek és 
intézményrendszerének létrehozása késedelmet szenved, meg kell alapozni, ki kell terjeszteni és tartalommal 
kell megtölteni az egyházak autonómiáját. Az egyházi autonómia ugyanis bizonyos mértékig a nemzeti 
autonómia kerete lehet, hasonlóan ahhoz az önkormányzati rendszerhez, amelyet a kiegyezés utáni 
Magyarországon, egészen az első világháború végéig és a történelmi országterület feldarabolásáig a nemzetiségi 
egyházaknak sikerült létrehozniok, kiépíteniök. 

Ebben az időben ugyanis az egyházak és leginkább a nemzetiségi egyházak megfelelő autonómia birtokában 
nemcsak a hitélet és az egyházi intézményrendszer fenntartásáról tudtak gondoskodni, hanem a kisebbségi 
kultúrák, így például az iskolák, művelődési intézmények: folyóiratok, társaságok fenntartásáról is. A szerb és a 
román görög-keleti egyház önkormányzata is ilyen módon a szerb és a román nemzetiség bizonyos 
önkormányzatát is lehetővé tette, minthogy ezek az egyházak iskolákat tartottak fenn, tanítókat és tanárokat 
fizettek, közművelődési intézményeket hoztak létre, és az általuk szedett egyházi adó vagy a számlájukra 
juttatott államsegély nemcsak szigorúan vett egyházi célokat szolgált, hanem szerb és román nemzeti-
nemzetiségi célokat is. 

Sőt mindkét egyház időnként (kormányzati jóváhagyással és támogatással) úgynevezett „nemzeti-egyházi 
kongresszusokat” hívott össze, és ezeken nemcsak a papság, hanem a világi hívők képviselői: tanárok, írók, 
újságírók, orvosok, üzletemberek, földbirtokosok is megjelentek, és módjuk volt arra, hogy befolyást 
gyakoroljanak az egyházak által kézben tartott nemzetiségi intézmények tevékenységére. A „nemzeti-egyházi 
kongresszusok” mintegy a „kvázi-parlament” szerepét töltötték be, és a nemzetiségi autonómia intézményes 
szervezeteivé váltak, sőt mint ilyenek nem eredménytelen küzdelmet folytattak a magyar állameszme ellen, 
előkészítve és szervezve azokat a nemzetiségi mozgalmakat, amelyek azután a magyarországi nemzetiségek 
elszakadási törekvéseit irányították. 

A magyar egyházak is bizonyos autonómia birtokában szervezhették tevékenységüket, ez az autonómia 



korántsem volt olyan teljes és hatékony, mint a nemzeti egyházaké (a századfordulón például komoly küzdelmek 
folytak a katolikus egyházi autonómiáért, ezek mindazonáltal nem értek el számottevő sikert). A trianoni 
kényszerbéke-szerződés után pedig a magyar, így az erdélyi magyar egyházak még kevésbé tudták kivívni saját 
autonómiájukat, minthogy a bukaresti (prágai, belgrádi) kormány jól tudta, hogy a széleskörű egyházi autonómia 
a nemzetiségi önvédelem és önkormányzat szerve lehet. 

Mindazonáltal most már maradjunk Erdélynél és ott is elsősorban a római katolikus egyháznál, ennek az 
autonómiának a létrehozása állandóan napirenden volt, az egyházi hatóságok, a vallásos közösségek szüntelenül 
szorgalmazták kialakítását és jogainak törvényes elismerését. Tulajdonképpen a romániai jogrendben és 
jogalkotásban benne is rejlettek ennek az egyházi autonómiának a lehetőségei. Nézzük meg röviden, melyek 
voltak azok az „alaptörvényként” említhető jogforrások, amelyek az egyházi autonómiát lehetővé tették volna. 

1. A gyulafehérvári román nemzeti gyűlés Határozatai, amelyek a megnagyobbodott Románia területén 
minden nemzeti kisebbség és minden egyház számára belső autonómiát és autonóm fejlődést helyeztek 
kilátásba. A Határozatok III. szakaszának 1. és 2. pontja a következőket mondta ki: „ 1. Teljes nemzeti 
szabadság az együttlakó népek számára. Minden népnek joga van a maga neveléséhez és kormányzásához saját 
anyanyelvén, saját közigazgatással, saját kebeléből választott egyének által. A törvényhozó testületekben és az 
ország kormányzásában való részvételre minden nép népességének számarányában nyer jogot. 2. Egyenlő jog és 
teljes autonóm felekezeti szabadság az állam összes felekezetei számára.”  

2. Az antant-hatalmakkal 1919-ben kötött kisebbségi szerződés, amely ugyancsak a nemzeti kisebbségek és 
az egyházak széleskörű autonómiájáról rendelkezett. Ennek a szerződésnek a 10. és 11. cikkelye a következőket 
mondta ki: „Azokban a városokban és kerületekben, ahol jelentékeny arányban laknak faji, vallási vagy nyelvi 
kisebbségekhez tartozó román állampolgárok, ezeknek a kisebbségeknek méltányos részt kell biztosítani 
mindazoknak az összegeknek élvezetéből és felhasználásából, amelyek a közvagyon terhére állami, községi 
vagy más költségvetésekben nevelési, vallási vagy jótékony célra fordíttatnak. Románia hozzájárul ahhoz, hogy 
az erdélyi székely és szász közületeknek a román Állam ellenőrzése mellet, vallási és tanügyi kérdésekben helyi 
önkormányzatot engedélyezzen.”  

3. Románia 1923-ban elfogadott és kihirdetett alkotmánya, amely az állam polgárainak „ faji, nyelvi vagy 
vallási különbségekre való tekintet nélkül, teljes jogegyenlőséget ígér, emellett 22. paragrafusában tételesen is a 
következőket mondja ki: „A lelkiismeret szabadsága korlátlan. Az állam az összes vallásfelekezeteknek egyenlő 
szabadságot és védelmet biztosít, amennyiben gyakorlásuk nem ütközik a közrendbe, a jó erkölcsökbe és az 
állam szervezeti törvényeibe (legilor de organizare ale Statului).”  

4. A római Szentszékkel 1927-ben megkötött és 1928-ban közzétett Konkordátum, amely a római és a görög-
katolikus egyház számára teljes szabadságot, ezen belül iskolaállítási szabadságot helyezett kilátásba.  

5. Az 1928-ban elfogadott úgynevezett „kultusztörvény” , amely ugyancsak megerősítette a hitfelekezetek 
szabadságát és egyenjogúságát. 

6. Románia 1938-as alkotmánya, amely az 1923-as alkotmánytörvénnyel teljesen összhangban (annak 
szövegét megismételve) rendelkezett az egyházak szabadságáról és jogegyenlőségéről. 

A két világháború közötti korszaknak ezek a törvényei, szerződései és rendelkezései mindazonáltal 
ellentmondásos helyzetet teremtettek, és igazából nem voltak alkalmasak arra, hogy az egyházi autonómiák 
kiépülését elősegítsék. Egyrészt a Gyulafehérvári Határozatokat, amelyek Erdély bekebelezésének 
alkotmányjogi megalapozását jelentették a bukaresti nemzetgyűlés sohasem emelte törvényerőre, nem 
cikkelyezte be, és a román kormányok sohasem fogadták el. Ugyancsak elmulasztották végrehajtani a nyugati 
hatalmakkal kötött kisebbségi szerződés rendelkezéseit. A román alkotmányok – vallásfelekezetek 
egyenjogúságának rögzítése mellett és ezzel tulajdonképpen ellentétesen – külön előjogokat adtak a görög-keleti 
ortodox egyháznak, mint „ uralkodó egyháznak” és bizonyos mértékig ugyancsak előjogokkal ruházták fel a 
görög-katolikus egyházat, mint amelynek „ elsőbbsége van a többi felekezetek előtt” . Emellett (francia példára) 
mind a Konkordátum, mind a kultusztörvény tárgyalása során elutasították azt, hogy az egyházaknak „ jogi 
személyiséget” , azaz valóságos autonómiát adjanak. Ilyen joggal csak az egyházak különféle intézményei: a 
szerzetrendnek, az alapítványok, stb. rendelkezhettek. A romániai jogrend ilyen módon messze elmaradt a 
korábbi magyarországi alkotmányosság mögött, amely a román és a szerb nemzeti egyháznak széleskörű jogi 
személyiséget, következésképpen önkormányzatot adott.  

Az egyházi autonómiának adottak voltak a jogi alapjai, és tulajdonképpen adottak voltak intézményi keretei, 
hiszen az erdélyi történelem évszázadai során mind a római katolikus, mind a protestáns egyházak építettek fel 
olyan intézményeket, amelyek a belső önkormányzat szervei voltak, és teljesebb közületi autonómia birtokában 
meg tudtak volna alapozni legalább valamilyen részleges nemzetiségi-kisebbségi autonómiát. Ilyen 
intézményeknek tekinthetők a református egyház kerületi zsinatai, amelyek a világi híveket is hagyományosan 
bevonták az egyházkormányzás munkájába, és ilyen volt az erdélyi magyar jogfejlődés és egyházkormányzat 
különleges történelmi produktuma: az Erdélyi Római Katolikus Státus, amely évszázadok alatt fejlődött 
rendkívül korszerű húszadik századi egyházszervezetté: a katolikus autonómia igen nagy lehetőségeket kínáló 



intézményévé. 
A katolikus Státus az erdélyi fejedelemség idején jött létre, midőn Erdély „ államvallásává” a református 

vallás vált, és Naprágyi Demeter gyulafehérvári püspök 1601-ben száműzetésbe kényszerült. Ezután az erdélyi 
egyházmegye püspöki széke hosszú időn keresztül betöltetlen maradt, és az egyházkormányzat élére vikárius 
került. I. Rákóczi György 1640-ben Erdély „ katolikus státusainak” engedélyt adott arra, hogy a gyulafehérvári 
vikárius személyére javaslatot tegyenek. Ezek a „ statusok” az államigazgatásban vezető helyet betöltő főurak 
voltak, a rendi országgyűlést alkotó felső- és alsóház, vagyis a „ karok és rendek” hivatalos elnevezése később 
és Magyarországon is ez volt: „ status et ordines” . Az erdélyi római katolikus kormányzatot ilyen módon a 
(protestáns) fejedelem állította fel, a katolikus főurak, a katolikus közjogi méltóságok javaslata nyomán. 

II. Rákóczi György 1653-ban alkotta meg az erdélyi alkotmányosság legfontosabb alaptörvényét: az 
Approbata Constitutiót, ez a római katolikus vallást a református, az evangélikus és az unitárius vallással 
egyetemben a fejedelemség négy „ bevett” vallása között helyezte el, ugyanakkor fenntartotta azokat a 
korlátozásokat, így a jezsuita rend kitiltását, amelyet a korábbi protestáns fejedelmek elrendeltek. Ezt az 
alaptörvényt egészítette ki az 1653 és 1669 között alkotott egyházügyi törvénykezés, amely a Compilata 
Constitutio keretei között helyezkedett el. Ezek a törvények adtak jogi keretet a Római Katolikus Státus 
számára, amely intézmény dogmatikai és erkölcstani kérdésekben nem, egyházkormányzati, tanügyi, gazdasági 
és alapítványi ügyekben azonban igen nagy hatáskörrel rendelkezett, és mint ilyen, a gyulafehérvári (erdélyi) 
egyházmegye irányító szervezetévé vált. Ahogy a protestáns hitfelekezeteknél a kerületi, illetve országos zsinat, 
úgy a katolikusoknál a „ státusgyűlés” gyakorolta a joghatóságot, és ez a gyűlés többségében már világiakból 
állt, sőt a későbbi rendelkezések az egyháziak (papok) és a világiak képviseletét egyharmad-kétharmad arányban 
szabták meg. Ezzel adva voltak az erdélyi katolikus önkormányzat keretei.  

A Római Katolikus Státus Intézménye fennmaradt Erdélynek a Habsburg-birodalomba történő betagozódása, 
majd az 1867-es kiegyezés után is. A státus szervezetével foglalkozó törvények beépültek az erdélyi 
alkotmányosságba, és mind konkrétabb módon rögzítették az önkormányzat intézményes működésének 
feltételeit. Az egyházi autonómiának ez az intézménye fennmaradt a trianoni korszakban is, egészen 1945-ig, 
amidőn a bukaresti kormány megszüntette ezt az egyházi autonómiát. Igen nagy szerepe volt abban, hogy Erdély 
kisebbségi helyzetbe taszított magyarsága fenn tudta tartani a maga nemzeti intézményeinek egy részét, így 
azokat a katolikus iskolákat, például a kolozsvári piarista gimnáziumot, a marosvásárhelyi, a székelyudvarhelyi 
és a csíkszeredai középiskolákat, amelyek a hasonló protestáns kollégiumok mellett az anyanyelvű és nemzeti 
szellemű nevelés műhelyei voltak. 

A státus intézményének helyreállítása igen fontos lenne a közeli jövőben: a katolikus egyházi autonómiának 
ez a fontos intézménye ugyanis egyrészt eleget tesz azoknak a követelményeknek, amelyeket a II. Vatikáni 
Zsinat fogalmazott meg akkor, midőn szorgalmazta a világiak bevonását az egyház ügyeinek intézményeibe, 
másrészt az egyházi önkormányzat keretében lehetővé tenni a nemzetiségi-kisebbségi autonómia bizonyos 
mértékű érvényesítését. Éppen ezért Erdély magyar katolikus vezetőinek, papjainak és világi hívőinek arra 
kellene törekedniök, hogy az egyházi önkormányzatnak ez a nagy hagyományokra visszatekintő intézménye újra 
élő valóság legyen. 

Demeter József 

Kutyavilág 
Mért ugatnak úgy a kutyák az 
Udvaron, kérded, és kilépsz 
Az udvarra. Mért ugatnak úgy 
A kutyák a kert alatt, kérded, 
És hátramész a kertbe. Mért 
Ugatnak úgy a kutyák a falu 
Határában, kérded, és kimész 
A faluból. Házamban a kutyák! – 
Ugatod, és a másik feledre for- 
Dulsz 
 

Önmarcangolósdi 
 

Kutyák marcangolják az éjszakát, 
Hús-vér-rések mögött kutyák. 



Kutyák nyalják az utolsó jósasszony 
Vérző mutatóujját. Kutyák őrzik a 
Reggelt a kutyáktól, minden szem 
Téged figyel, téged – hogyan 
Marcangolod le önmagadról 
Húsoddal együtt a sötétséget. 
 

Körforgás 
A veszett kutyák nem ugatnak, 
Csillagokig csorog az álmuk... 
A vizet messze elkerülik, holott a 
Napot is kiinnák. A veszett kutyák 
Állkapcsa görcsös, de nyálukkal 
Harapás nélkül is fertőzhetnek – 
Nukleáris szérumtalanságunkban. A tele- 
Hold szemükbe csorbult. Csontjaikban tél 
Parázslik. Ösztönük megbomlott. A veszett 
Kutyák nem ugatnak. Csillagokba csorog 
A nyáluk. Rémálmukban mi ugatunk. 
Kiinnák belőlünk a sötétséget, csakhogy 
Bűneinkben tétlenül miért lebzselnének. 
Öntudatlan tudatosság – volt hűségesék 
Zsigereiben. A veszett kutyák nem ugatnak. 
Messze elkerülik az embert. A kutyákat. 
Minket. Velőtrázó egyedüllét kínoz: 
Félévszázad-falka. A táj görcsös állkapcsában 
Már senkit sem ugatok meg. Tüdőből húz az 
Ősz, de csillagokból csurog a nyála/m/. 
 

Nagy Mihály Tibor 

Intermezzo 
 

Ő nem indult 
soha tovább. 

 
Messzeségekkel 
megkötözöttek: 

 
borzongva hallgattuk 

szíve zaját. 
 

Életem: 
 

két 
pont között 

a legrövidebb végtelen... 
 

Balázs F. Attila 

Magyar lap- és könyvkiadó Szlovákiában 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 



Nem szólhatok az AB-ART Kiadóról anélkül, hogy röviden ne érinteném a rendszerváltást követő szlovákiai 
magyar könyvkiadás és irodalmi élet egészét. Ezután kiadónk alakulásának körülményeit szeretném felvázolni, 
szót ejtve kiadványaink fogadtatásáról, a kiadó célkitűzéseiről, az általunk kiadott irodalmi-művészeti folyóirat 
jelentőségéről, végül pedig arról szeretnék szólni, milyen jelentőséggel bírnak erőfeszítéseink az irodalmi élet 
vonatkozásában. 

Az 1990-ig monopolhelyzetben lévő Madách Kiadó mellé már a rendszerváltás utáni első években 
felzárkózott a Kalligram, szerkesztői gárdáját elsősorban a Madách nehézkességét gátlónak érző „ rebellisek” és 
az ún. „ bársonyos forradalom” aktivistái alkották. A következő években alakult formációk közül a lapkiadással 
bíbelődő Nap és a cserkészmozgalom mellett alakult Lilium Aurum is belevágott a könyvkiadásba. Ezek a 
kiadók mind az akkor rendkívül előnyösen megalakítható kft társulási formát választották. 

1993-ban a Madách-Posonium menedzsere lettem. Ám ötleteim rendre meghiúsultak az elmúlt korszak 
ritmusához szokott vezetőség obstrukciója miatt. Ez késztetett arra, hogy 1994 végén létrehozzam saját 
kiadómat, magánvállalkozásként. Vakmerő vállalkozás volt, mert akkoriban a nem pártok vagy szervezetek 
mellett létrejött kiadók sorra tönkrementek, vagy évi egy-két könyvvel észrevétlenek maradtak a szakmában. 
Ráadásul a hatalomra került V. Mečiar kormánya kezdetben negyedére csökkentette majd teljesen megszüntette 
a könyvkiadási támogatásokat,. A felsorolt kiadók addigra már megizmosodtak, én pedig elkezdtem spórolni az 
első számítógépre. Nem vagyok lobbizó és siránkozó típus, ezért a kiadó egész gépparkját önerőből izzadtam ki. 

Időközben az irodalom sokszínűségéből minden talpon maradt kiadó kiválasztotta a neki legjobban 
megfelelő színeket.  

A Kalligram nemzetközileg elismert kiadóvá fejlődött, nemcsak az egyik legjelentősebb magyar kiadó, 
hanem a legelismertebb szlovák kiadók egyike is lett, például a legprogresszívebb szlovák társadalmi lapot adja 
ki, maga köré gyűjtve a társadalomtudományokkal foglalkozó gondolkodók jelentős részét. Alapítványt is 
működtet, amely a nyugati egyetemeken való továbbképzés lehetőségeit keresi. 

A Lilium Aurum fő profiljává a pedagógusok igényeinek kiszolgálása vált: Katedra címen adnak ki lapot, 
alternatív tankönyveket szerkesztetnek.  

A Nap kiadói tevékenysége háttérbe szorult ugyan az immár három járást átfogó Csallóköz című hetilap 
kiadása mögött, de ha kis számban is, jelentet meg fontos irodalmi, irodalomtörténeti munkákat.  

Legáldatlanabb a nagy múltú Madách-Posonium helyzete: túl sokféle lap gazdája próbál lenni, amelyek egy 
része önállóan már talán jobban megállná a helyét, más részük mesterséges életben tartására pedig nincs már 
igazán szükség. Könyvkiadásuk mára sajnos elveszíteni látszik hagyományos profizmusát, régen rukkoltak elő 
izgalmas kiadvánnyal. 

Az AB-ART Kiadó ebben a „ szellemi területfelosztásban” látszólag a könyvkiadás leghálátlanabb szeletét 
vállalta fel: a kortárs felvidéki magyar szépirodalmat és képzőművészetet.  

Ma már szinte hihetetlennek tűnik az az erőfeszítés, amivel fel tudtuk építeni a kiadót, amely 5 év alatt több 
mint száz címet jelentetett meg, és közben 1997-ben elindította a fiatal nemzedék által megálmodott Szőrös Kő 
című irodalmi és művészeti folyóiratot. A kiadó menedzselése, a nyomdákkal és a szerzőkkel való 
kapcsolattartás, a kiadáshoz és működtetéshez szükséges anyagi fedezet biztosítása az én feladatköröm, 
feleségem a kiadó irodalmi-művészeti vezetését végzi, amelynek része a kéziratszerkesztés, könyvtervezés, 
korrigálás és a nyomdai előkészítés; sőt az ő feladata még a könyvelés és a megjelent kiadványok sajtóbeli 
bemutatása is. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy érzékeltessem: az AB-ART úgy tartozik az öt 
legjelentősebb szlovákiai magyar kiadó sorába, hogy mindössze két emberrel nyújtja azt a teljesítményt, amelyet 
az előnyösebb gazdasági feltételekkel rendelkező kft-k jókora apparátussal. 

Már az indulás évében felvállaltuk a pályakezdő írók sorozatban való indítását. A Start könyvek sorozat 
Juhász Katalin verseskötetével indult 1994-ben. Az eltelt 6 év alatt 16 fiatal szerzőt indítottunk a sorozatban és a 
sorozaton kívül. Többségük irodalmunk elismert személyiségeivé nőtték ki magukat: Németh Zoltán Madách-
díjat kapott, Polgár Anikó az Irodalmi Alap nívódíját és a Tokaji Írótábor díját nyerte el, Pénzes Tímea két 
kisregényt tartalmazó első prózakötete, az Egy férfi/A férfi, valamint Szűcs Enikő saját művészi aktfotóival 
illusztrált verseskönyve az Ünnepi Könyvhét sikerkönyve lett.  

De idősebb szerzőink művei is évről évre versenyben vannak az irodalmi díjakért: Monoszlóy Dezső a 
Szlovák Írószövetség Nagydíját, Bereck József Madách-díjat, M. Csepécz Szilvia Kicsi, kisebb, legkisebb című 
meseregénye az 1999-es év legjobb szlovákiai gyermekkönyve címet nyerte el erős mezőnyben, Juhász Katalin 
és Z. Németh István szintén nívódíjasok lettek.  

Az idősebb nemzedékből stabil szerzőnknek számít Monoszlóy Dezső és Gál Sándor, akinek életművét pazar 
kivitelű sorozatban adjuk ki. A középnemzedékből a korán elment Mikola Anikó, Ardamica Ferenc, Bereck 
József, Bettes István, Tóth László, Kövesdi Károly és Hizsnyai Zoltán művei láttak napvilágot kiadásunkban. De 
két alapmunkával is dicsekedhetünk: a szép kivitelű és gazdag képanyagot tartalmazó Szlovákiai magyar 
népviseletekkel és Szeberényi Zoltán Magyar irodalom Szlovákiában 1945–1999 c. munkájával, amelynek első 
kötete az idei Ünnepi Könyvhétre látott napvilágot, második kötete pedig a jövő év elején jelenik meg. 



Megemlíteném még a Képünk c. albumot, amely 50 szlovákiai magyar képzőművészt mutat be életrajzi 
adatokkal és műveik reprodukciójával. 

Kellő képet kaphatunk a kiadó profiljáról oly módon is, ha megvizsgáljuk az elmúlt év termését.  
Az AB-ART műhelyéből közel harminc kötet került ki, ebből huszonkettő szépirodalmi, irodalomtörténeti 

munka, gyermekkönyv, illetve képzőművészeti kiadvány.  
Az idei 71. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján 6 kiadványunk szerepelt. 
Szépirodalmi kiadványaink közül „ listás” volt Monoszlóy Dezső Vasárnap illata, Mizser Attila Hab nélkül 

és Szűcs Enikő Angyal című verseskötete. Monoszlóy valószínűleg azért lett „ kiválasztott” , mert bár szinte a 
kezdetek óta ugyanazt a plasztikus, groteszk és ironikus elemekkel fűszerezett versnyelvet használja, ma is 
modern és izgalmas a költészete, hiszen olyan témákkal foglalkozik, amelyek az ember belső világába 
kalauzolnak el, s ez mindig érdekes. Mizser Attila elsőkötetesként jelenleg vezető helyen áll a kiadó eladási 
listáján, folyamatosan foglalkozik vele a sajtó. Szűcs Enikő izgalmas költői világával talán nehezebben 
barátkozik meg a kritika, mindenesetre a művészi aktfotókkal illusztrált kötet – mint már említettem – sikert 
aratott. Tallósi Béla Kakaserdőn kukorékfa c. gyermekvers-kötete bizonyára nemcsak ötletes címével nyerte el a 
zsűri tetszését, hanem amiatt is, mert ritkán jelentkezik ebben a műfajban új, érett szerző, hiszen a gyermekvers-
írás látszólagos könnyedsége ellenére az egyik legnehezebb mesterség.  

Szeberényi Zoltán Magyar irodalom Szlovákiában 1945–1999 c. munkája hiánypótló munka, rendkívül 
fontos, hogy a könyvtárakba is eljusson, a könyvheti szereplés ezt kívánta elősegíteni. Gál Éva a debreceni 
egyetem doktorandusa, kutatási területe a két háború közötti felvidéki magyar irodalom, ebből az anyagból 
elsőként Darkó István életével és munkásságával foglalkozó tanulmányát tette közzé. 

„ Listán” kívül jelent meg a könyvhéten, mert számunkra rendkívül fontos M. Csepécz Szilvia Magház és 
Németh Zoltán A szem folyékony teste című verseskötete, valamint Pénzes Tímea Egy férfi/A férfi c. 
prózakötete, amelyből az egyetemista korosztály világát ismerhetjük meg. Az írónő maga sem marad kívül a 
szövegen, jócskán vall az alkotás folyamatairól és személyes eredményeiről is kutatási területén, amely maga a 
férfi. Bemutattuk Szaszák György Kassai műtermek című, műhelybeszélgetéseket és művészportrékat, színes 
képzőművészeti reprodukciókat is tartalmazó kötetét is, amely párhuzamosan szlovák nyelven is napvilágot 
látott, egy fiatal szlovák fordító hölgy munkájának eredményeképp. 

Kiadónk ugyanis megalakulása óta tudatosan törekszik a pályakezdők felkarolására, inspirálására, első 
megjelenésük biztosítására. Meggyőződésünk ugyanis, hogy az első kötetnek az író első szárnypróbálgatásai 
után meg kell jelennie ahhoz, hogy a kritika tükrében lemérhesse, jó felé tart-e, sikerült-e figyelemfelkeltőt 
alkotnia. Elvégre ha valaki csak harmincas-negyvenes éveiben jut első kötethez – ahogy ez a fordulat előtt 
általános volt –, már nehezen nevezhető ígéretes kezdőnek. 

Az első kötetet természetszerűleg meg kell előznie a lapokban való rendszeres publikálásnak, mert csak ez 
garancia arra, hogy a kritika által is komolyan vett, szerencsés esetben elismert kötettel debütáljanak. Ezt a 
folyamatot megkerülni irodalmi öngyilkosság: a magánkiadásban megjelenő, illetve a nem szépirodalmi kiadók, 
nem ismert szakemberek keze nyomát viselő kötetek csak elvétve kerülnek be az irodalmi körforgásba, 
köztudatba. Irodalmi jelenlétét csak az a szerző biztosíthatja, aki vállalja a rendszeres megméretést. 

Ennek lehetőségét biztosítja a Szőrös Kő című negyedévente megjelenő irodalmi-művészeti folyóirat. 
Megkötések nélkül ad helyet mindenfajta irodalmi, képzőművészeti, kritikusi próbálkozásnak, semmiképpen 
sem próbál ízlés- vagy stílusdiktatúrát alkalmazni; a közölt anyag nyelvi minőségére azonban szigorúan ügyel.  

Sikerének titka egyfelől az, hogy hiátust tölt be: indulásáig ugyanis a pályakezdőknek nem volt irodalmi 
lapjuk, a hetilapok megszűnésével, illetve átalakulásával mindenfajta publikációs lehetőségük megszűnt, a 
meglévő irodalmi lapokba nem volt módjuk bekerülni. Ma már ötvenre rúg azoknak a pályakezdőknek a száma, 
akiket a Szőrös Kő rendszeresen megmozgat és publikál, sok közöttük a középiskolás, az egyetemista fiatal. De 
szívesen publikálnak a lapban elismert szakemberek is. Mindenféle irányzat és az egész magyar nyelvterület felé 
nyitott, vannak szerzői a Vajdaságból és Erdélyből is. Novellapályázatunkra is szinte az egész magyar 
nyelvterületről érkeztek pályaművek. Sokféle irodalmi és képzőművészeti ízlés találkozik tehát a lap hasábjain. 
Örülünk, hogy sokan gyűlnek a lap köré, ám annak is, ha egy-egy szerzőnk befut és keresett lesz más lapoknál 
is. Ha „ felnevelt” szerzőinket idővel elszippantják, az is sikernek számít, jó, hogy nem kell kizárólag amolyan 
háziszerző-gárdával dolgoznunk, hanem mindig új és érdekes kísérleteknek, alkotóknak adhatunk teret. 

Az elhangzottakból úgy tűnhet, hogy egy komoly, nagyszámú szerkesztőség végzi ezt a tehetségeket 
felkutató és kézirat-feldolgozó munkát. Ez, sajnos, nem így van: mindössze két ember alkotja a szerkesztőséget, 
amelynek nincs szerkesztősége – szabad idejükben végzik ezt a szinte emberfeletti munkát, a kiadónak ugyanis 
mindeddig nem sikerült lehetőséget teremtenie egy stabil szerkesztőség felállítására. De igyekszünk előnnyé 
változtatni ezt a hátrányt is olyanképpen, hogy egy-egy lapszám összeállítására meghívunk fiatalokat, akiket 
igyekszünk megismertetni a szerkesztés fortélyaival.  

Szlovákiában ugyanis az egyetemi oktatás során magyar nyelven és nyelvből csupán tanári vagy fordítói 
képesítést lehet szerezni. Híjával vagyunk képzett irodalmi szerkesztőknek, kontroll- és nyelvi szerkesztőknek, 



korrektoroknak. Ha voltak is jó szakembereink, lassan már mind nyugdíjasok, az előttünk járó generáció és a 
politikai akarat nem gondoskodott a szakemberek utánpótlásáról, ami az irodalom egészének minőségére is 
visszahat. 

Továbbképzésre volna szükség, aminek hiányát a könyvkiadók és irodalmi lapok próbálják betölteni, de mert 
rettentő aprólékos és hálátlan munka a szerkesztőé, sokan megfutamodnak előle és látványosabb szerepeket 
vállalnak.  

Felkészültségét persze ki-ki önműveléssel is biztosíthatja. Szükséges is az önművelés, fejlődés, hiszen a 
fiatal írók között különféle szakok és szakmák képviselőit találjuk, akik sokszor csak nyelvi-stilisztikai 
alapismeretekkel rendelkeznek, s komoly munkához ez kevés.  

Kiadóként és a Szlovákiai Magyar Írók Szövetségének elnökeként is keresem a módot a fiatalok szakmai 
továbbképzésének biztosítására, egyelőre nagyon kis lépésekkel tudunk haladni. Nem szeretnénk megismételni 
elődeink hibáját, fölkészült fiatal emberekre szeretnénk – és időben! – rábízni az irodalmi élet szervezését. 

A Szőrös Kő köré tömörülő fiatalok egyre inkább tudatosítják: a világon kevés a példa arra, hogy valaki 
megéljen az irodalomból anélkül, hogy előtte fél életét ne szentelte volna az irodalomnak. A sikerért keményen 
meg kell dolgozni. Ennek ellenére eredeti hazai irodalmunk – nehézségei ellenére – még mindig „ helyzetben 
van” , s ezt nem árt hangsúlyozni: egy szlovák vagy akár magyarországi pályakezdő jobbára csak akkor 
jelentetheti meg első kötetét, ha van hozzá saját pénze. Ezzel szemben a mi szerzőinknek nemcsak figyelem, 
törődés, menedzselés, hanem még honorárium is jut, ami manapság nagy szó. 

Tény, hogy befutott szerzőt mindig jobb kiadni, bár az sem biztosíték a sikerre – sem az irodalmira, sem az 
anyagi megtérülésre. A résztámogatások pályázatok útján való megszerzése, a további anyagi fedezet 
biztosítása, a terjesztés, reklámozás elég nagy energiát emészt fel ahhoz, hogy csak egy bizonyos színvonal 
fölött legyen érdemes a művekkel foglalkozni. Ez egyben megfelelő minőségi szűrést is jelent. Ám ha egy – akár 
kezdő – szerzőben is lát fantáziát a kiadó, szívesen kockáztat. 

Az elhangzottakból talán kiderült, hogy az irodalom jelene és jövője, az irodalmi élet szervezése, a művek 
megszületésének serkentése számomra roppant fontos, és minden minőségemben – kiadóként, szerkesztőként, az 
írótársaság elnökeként is – arra törekszem, hogy minél pezsgőbb, sokrétűbb, izgalmasabb legyen az irodalmi 
élet, minél jobb lehetőségek teremtődjenek az alkotásra, a műértékelésre, a határokon is átnyúló irodalmi 
kapcsolatok ápolására. Találkozók, alkotótáborok, bemutatók és konferenciák sorát szerveztük és tervezzük 
ennek érdekében.  

Végezetül fontosnak tartom elmondani, hogy a szlovákiai magyar könyvkiadásban kizárólag egészséges 
rivalizálással találkozhatunk, tudatos értékteremtés folyik, mindenki igyekszik a legjobb színvonalon végezni a 
saját magára kirótt feladatot. Minőségi és mennyiségi fejlődésnek lehetünk tanúi.  

Az idei évben összmagyar viszonylatban lélekszámához képest a szlovákiai magyar könyvkiadás nyújtotta a 
legjelentősebb szépirodalmi produkciót. Kérem, hogy ezt a tényt tudatosítsák, és vegyék figyelembe akkor, 
amikor ezt a felfutást és értékteremtést módjuk van kuratóriumokban, alkotói ösztöndíjak megítélésével, 
rendezvények szervezésével, bemutatkozási lehetőségek biztosításával támogatni. 

Végezetül azt kívánom Önöknek, hogy örömüket leljék a szlovákiai magyar irodalmi alkotásokban. 
Köszönöm figyelmüket. 

Pollágh Péter 

Tartásvadászat 
 
A Felvidékről szakadtam bányavárosba, 
álmomban heten vernek, hogy felejtsek. 
Szláv eső mossa az elsodort földnyelvet. 
Mint húst a lepra, 
az ellenállást a relativizmus kimarja. 
Mert nincsen Apa 
kézbe adni nemeslevelet, kajla fülbe súgni 
halfarkú ország 
idáig csonkolt őserejét. 
Mint karóba húzott civilt a mész, 
takarja a szájakat a parvenű rúzs. 
Tartásvadászat van, preparált orgonahangra. 
Vásott tartamokból idolozod ki 
a művárost, 
hogy ne törjenek rád a semmi-arcúak 



szőkített hazugságok alkonyában. 
Visszautasítasz minden rejtett tantervet, 
mert finnyás a vér: 
jutalma keserves testvériség. 
Pontosan e vér fanyarsága 
védi le nyelvedet váratlan vírusoktól. 
Ugyanez a nyelv ismeri fel 
a retusált szemű följelentők 
téveszthetetlen ízét. 
Elvegyült a Sátán, 
tagadja a múltat: úgy ismétli. 
A vesztett csatákon 
szakértő ujjbegyek kárhozata. 
Mert álszakértők osztják itt a csöndet 
az évfordulós konyhaismétlésben. 
A temetetlen 
bőrödre hímzett igazságban 
beomlott már minden látens kiegyezés 
alagútja. 
Sebesülnek a reggelek, 
és kimúlnak a tárgyak a nyárból. 
Az akart térerő ledönti a gőgöt. 
Rég nem suhanc a Rossz. 
A patkányra szakosodott hurok 
már a te válladon lóg. 

Kántor Csaba 

Tor 
 
rátok hagyom a végső ünnepet 
ha meghalt a húzzrácigány 
ha nem fogan a hiszekegy 
ha megcsalatott a nemnemsoha 
 
megvárom a végső hajnalt 
ha mégis sírva fakadtatik 
a negyvennyolc /melyből engedNEK/ 
ha túljajdultok az álmindennapon 
 
megköszönöm a végső hitet 
ha visszaadják a többisveszettmohácsnált 
ha nem fizettetnek meg a múló reményért 
ha szabadjára engedik az igaz forrást 
 
rátok hagyom a végső ünnepet 
hízzátok ki magatokat a toron 
végre 
_____________________________________________ 
Az 1978-ban született Szinnán élő költőt verseivel üdvözli szerkesztőségünk Rozsdát jövendölve című 
verseskötete megejelnése alkalmából 
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A nemzetiségi könyvkiadás érzékeny barométer: pontosan jelzi azokat a szemléleti és szervezeti 

átalakulásokat, amelyek a rendszerváltozás folyamán végbe mentek. A nemzetiségi könyvkiadás területén 
megszűnt a Kossuth kiadó korábbi egyeduralma és ellenőrző szerepe, eltűntek a történelmi-világnézeti tabuk. 
Szabad lett a kiadóválasztás – egyúttal esetlegesebb a költségvetés és a támogatás. A nemzetiségi könyvkiadás 
és bibliográfiaszerkesztés határai ellenben egyre bizonytalanabbakká váltak. Ki számít nemzetiségi szerzőnek? 
Aki önmagát származása szerint valamelyik nemzetiséghez sorolja? Aki valamelyik nemzetiség nyelvét 
anyanyelvének vallja? Aki csak nemzetiségi anyanyelvén írja műveit? A kérdésekre aligha adható egyértelmű 
válasz, nemzetiségi hovatartozás, anyanyelv és irodalmi tevékenység egymást nem törvényszerűen fedő 
fogalmak.  

1993 után létrejöttek az új nemzetiségi önkormányzatok, megalakult számos nemzetiségi kutatóintézet, 
megújult az írott és az elektronikus kisebbségi sajtó. Közös nemzetiségi kiadó helyett több kisebbség saját 
kiadót hozott létre, saját kiadványaiknak kétségtelenül elsőbbséget biztosítva, de vállalva a gazdasági 
bizonytalanságot. 

A kisebbségi törvény megalkotása fellendülést eredményezett a nagyobb lélekszámú nemzetiségek szellemi 
életében is, az igazi lehetőséget azonban elsősorban a kisebb lélekszámú nemzetiségek számára hozta meg. 

A nagyobb lélekszámú nemzetiségek könyvkiadása szerves fejlődés eredménye volt már korábban is. 
Könyvkiadásuk – a megjelenő művek kötetszámát tekintve – közel azonos, a statisztika tanúsága szerint az 
elmúlt évtizedben nemzetiségenként 60 kötet körül mozgott. A mennyiségi egyezés mellett azonban jelentős 
eltérések mutatkoznak a négy nagy lélekszámú nemzetiség könyvkultúrájában.  

A román nemzetiség könyvei között a legmagasabb az anyanyelven kiadott művek aránya, kevés a 
kétnyelvű, és kivételszámba megy a magyar nyelven megjelenő könyv. A román tanulmánykötetek évkönyv 
formában jelennek meg. Legigényesebb a Simpozion, amely a Magyarországi Román Kutatóközpont 
tudományos anyagát tartalmazza, tíz év alatt 8 alkalommal jelent meg. Az Izvorul néprajzi és folklór 
tanulmányok évkönyve (8 kötetben), a Lumina társadalmi és kulturális évkönyv (a jelzett időben 7 kötete jelent 
meg). Alkalmi kiadványként további három tudományos gyűjtemény jelenik meg, a hatféle évkönyv tíz év alatt 
29 kötetet jelent, az összes román kiadvány közel felét.  

A részkutatások, a monográfiák, valamint a szépirodalom kötetei tíz év alatt ennél alig valamivel többet, 
mintegy 30-35 tételt tesznek ki. Helytörténeti leírás az összes, románok lakta magyarországi településről készült, 
de jelentős a román könyvkiadásban a nemzetiségtörténet is. Számottevő a szépirodalom: Berényi Mária két, 
Borza Lucia egy verseskötettel és egy mesegyűjteménnyel jelentkezett. Irodalom- és művelődéstörténeti kutatás 
eredménye Petrusán György tanulmánya Josif Vulkanról és a Familia folyóiratról, Domokos Sámuel: A budai 
nyomda szerepe a XIX. századi erdélyi román irodalom és tudomány létrejöttében c. könyve.  

A román nemzetiségi könyvkiadás „ fellegvára” Gyula, a román könyvek közel 80%-a itt jelenik meg, 
továbbá Budapesten, Szegeden és Salgótarjánban. A könyvek mintegy 60%-át a NOI román nemzetiségi kiadó 
jelenteti meg, néhányat a Román Kutatóintézet, a Nemzeti Tankönyvkiadó, valamint a Mikszáth, az Etnikum, a 
Körtánc kiadó. 

Eltérő képet mutat a magyarországi német kisebbség könyvkiadása: a négy nagy lélekszámú nemzetiség 
kiadáspolitikájában a román és a német szemlélet áll a legtávolabb egymástól. A német nemzetiségi 
kiadványoknak valamivel több, mint a fele német nyelvű, 40 % körüli a magyar nyelvű könyvek aránya, kevés a 
kétnyelvű. Itt is megtaláljuk a Deutscher Kalender köteteit (tíz év alatt éppen tízet), de más periodika nem 
jelenik meg. A kiadott könyvek közel egyharmadát teszik ki a nemzetiségtörténeti kiadványok.  

Figyelemreméltó a helytörténeti kötetek nagy száma, amelyek egyúttal a bibliográfiai bizonytalanság forrásai 
is. Monográfia dolgozza fel többek között Iklad, Solymár, Somberek, Bánd, Taksony, Vecsés, – és németjei – 
történetét. Magyarország számos településén készült helytörténeti monográfia, megítélés kérdése, hogy közülük 
melyiket soroljuk a német nemzetiségi kiadványok közé.  

A magyarországi német irodalmi élet már 1990 előtt komoly hagyományokkal és számottevő külföldi 
támogatókkal rendelkezett. 1992-ben aztán megalakult a Magyarországi Német Írók és Képzőművészek 
Szövetsége, amely a hazai német szépirodalom köteteit jelenteti meg.  

A magyarországi német könyvkiadásnak mintegy a fele Budapestre koncentrálódik. Számos mű jelenik meg 
azonban Pécsett és Szekszárdon, de Sopronban és Salgótarjánban is. A német országos önkormányzat a 
könyveknek csak mintegy 15%-át adja ki, de közreadóként szerepel az Argumentum, a Trezor, a Kráter kiadó, 
olyan intézmények, mint a Tolna Megyei Könyvtár, az MTA Dunántúli Regionális Központja, a Soproni 
Levéltár és egyebek. 

Az előzőkkel közel azonos nagyságrendű a Magyarországon élő horvátok könyvkiadása. Könyveiknek 
mintegy a 80%-át anyanyelven jelentetik meg, 10-10% a magyar és a kétnyelvű kiadványok aránya. A horvát 
könyvanyag összetétele azonban meglehetősen eltér a románokétól és a németekétől. A szépirodalmi művek 
részaránya igen magas, mintegy 40% (legmagasabb az összes hazai nemzetiség közül). Különös színt jelent a 



horvát szépirodalom soraiban két drámai kiadvány, mindkettőt a Pécsi Horvát Színház adta ki, magyar nyelven. 
A „Hrvatski Kalendar” nyolc kötettel jelent meg tíz év alatt, ugyanennyi volt a néprajzi kiadványok száma. A 

nemzeti azonosságtudat szempontjából fontosak a nemzetiségtörténeti művek a (tizenöt monográfia, tíz év teljes 
horvát könyvkiadásának az egynegyede). A horvát-magyar együttélés ezer évét tárgyalja a Horvátok és 
magyarok kultúrája és nyelve c. konferencia anyaga, A magyarországi horvátok könyvkiadása 1918 előtt és a 
Horvát dráma magyar színpadon. 

A horvát irodalom két nagyváros, Pécs és Budapest köré csoportosul, közel azonos arányban. A 
Magyarországi Horvát Önkormányzat a könyveknek közel a harmadát adta ki, jelentős a Tankönyvkiadó, több 
pécsi és dunántúli horvát szervezet (Horvát Intézet, Horvát Tudományos Műhely), valamint az Aqua, a Krónikás 
és a Mikszáth kiadó közreműködése. 

A horváthoz némiképp hasonló képet mutat a szlovák könyvkiadás szerkezete. A tíz év során megjelent 
művek száma náluk is 60 körül mozog. A könyvek nagyobbik fele anyanyelvű, közel egynegyede magyar, és kb. 
15%-a kétnyelvű. 

A „Nás kalendár” kilenc éven keresztül jelent meg rendszeresen, amelyhez a Csabai kalendárium társult, 
jelezve, hogy a magyarországi szlovákok szellemi fővárosa a könyvkiadásban is versenytársa kíván lenni 
Budapestnek. Szerteágazó a néprajzi könyvek anyaga, részkutatásokról ad hírt a Csabai tájszólás, a Szlovák 
konyha, vagy az Így égettem meszet c. kötet, de sok az összegezés szándékával született mű is: A magyarországi 
szlovák nyelvjárás atlasza, Békéscsaba néprajza. A nemzetiségtörténet kötetei között találjuk Tessedik Sámuel 
életrajzát, a helytörténetet gazdagítja Békéscsaba, Tótkomlós, Pilisszántó és két Nógrád megyei szlovák 
település: Nőtincs és Vanyarc monográfiája. 

A szépirodalom a szlovák könyvkiadás tíz éves anyagának mintegy a negyedét teszi ki, verskötettel 
jelentkezett ez idő alatt Fuhl Imre, Kormos Sándor. Papucsek Gergely szlovákra fordította Weöres Sándor „Ha a 
világ rigó lenne” című gyermekvers gyűjteményét, Oldrich Knichál 13 magyar kortárs szerző elbeszéléseit tette 
közzé magyarul.  

Budapesten adták ki a hazai szlovák könyveknek közel a felét, Békéscsabán az egynegyedét, valamivel 
kevesebbet Salgótarjánban, továbbá Gyomán, Pilisszántón, Tótkomlóson. A Magyarországi Szlovák 
Önkormányzat a könyvek negyedében szerepel kiadóként, ahogy a Mikszáth kiadó is, de megtaláljuk a Tekintet, 
az Útmutató, az Etnikum kiadót, a Tessedik Alapítványt és a Magyar Néprajzi Társaságot. 

A nagy lélekszámú nemzetiségek kiadói tevékenységéhez képest némiképp köztes helyet foglal el a szerb, 
illetve a szlovén könyvkiadás. 1990 után – a horvátokhoz hasonlóan – a másik két délszláv kisebbség is 
megteremtette a saját nemzetiségi szervezetét, önálló szellemi életét és könyvkiadását. Már csak azért is, mivel 
mindkét nemzetiség évszázados tradíciókra tekinthet vissza Magyarországon. 

A hazai szerb könyvkiadás elsősorban anyanyelvű műveket jelentet meg, a kétnyelvűséget jószerével nem 
ismeri, kevés a magyar nyelvű kiadvány. Az Almanah szerepe itt is jelentős, az igényesebb szociológiai, 
történelmi, néprajzi és vallási tanulmányokat gyűjti évenként kötetbe (a jelzett időszakban hétszer), míg a Srpski 
Kalendar népszerűbb olvasmányokkal látja el az anyanyelvű érdeklődőket. Közzétették a szerb történelem, 
irodalom és vallás becses anyaországi emlékét: Szent Száva leveleit. Hasonlóképen az anyaországi 
kapcsolatépítést szolgálta Pero Lastic összeállítása Nikola Tesla szerb fizikus-mérnökről. Sokoldalú írói 
tevékenységet végzett az elmúlt tíz évben is Vujicic Stojan, aki 1993-ban verskötettel jelentkezett, 1997-ben 
„Elillant évek szőlőhegyén” címen esszé- és tanulmánygyűjteményt tett közzé a XX. század magyar és szerb 
irodalom kapcsolatáról, és még ugyanebben az évben elkészült a „Szerbek Budán és Pesten” c. lírai útirajza. 

A szerb könyvkiadás szinte teljes egészében Budapesten működik. Kiadóként is legnagyobbrészt a Szerb 
Országos Önkormányzat, illetve az Izdan kiadó szerepel.  

A könyvtermés tíz éves mennyiségét tekintve valamivel szerényebb a magyarországi szlovének 
könyvkiadása, 25 könyvük háromnegyedét anyanyelven jelentették meg, a többit magyarul vagy kétnyelvű 
kiadványként. A szlovén könyvek között is a kalendárium örvend a legnagyobb népszerűségnek, mind a tíz 
évben megjelent. 

Könyvkiadásukban a néprajz és a nemzetiségtörténet elválaszthatatlanul összefonódik (Szlovének a Mura és 
a Rába között, Székely András Bertalan: A Rábától a Muráig: nemzetiségek egy határ két oldalán). De találunk 
egyértelműen néprajzi összeállítást is (Kozár Mária: A magyarországi szlovének néprajza). 

A hazai szlovén könyvek legtöbbje Szentgotthárdon jelenik meg. Budapesten a könyvek alig harmada lát 
napvilágot. A legnagyobb kiadó az országos szlovén önkormányzat, esetenként a Püski, vagy a Körtánc kiadó. 

A nyugati határszélen élő szlovének könyvkiadásához hasonló mértékű az ország északkeleti tájain élő és 
alkotó ruszinok könyvkiadása. A két nép irodalma azonban merőben különbözik egymástól. A ruszin könyvek 
háromnegyed része magyarul jelenik meg, de találunk kétnyelvűt, sőt egy négynyelvű szótárat is.  

A ruszin nemzetiségtörténet területén jelentős művek keletkeztek az elmúlt évtizedben: Udvari István: 
Ruszinok a XVIII. században, A Mária Terézia-féle úrbérrendezés ruszin nyelvű forrásai. A görög katolikusság 
és a ruszinok kapcsolatát ismerteti Botlik József könyve: Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján. A 



szépirodalomban a verseké a főszerep, de figyelmet érdemel az Ég és föld között c. antológia is, amely az 
Amerikába szakadt ruszin művészbálvány, Andy Warhol tiszteletére készült. 

A ruszin kiadványok többsége Budapesten jelenik meg, de jelentős a Nyíregyházán kiadott művek száma is. 
Embert próbáló vállalkozás a Ruszin-magyar-orosz-ukrán összehasonlító zsebszótár (Popovics István Miklós 
műve). A ruszinok távolba szakadt nemzetrészeinek nyújt szellemi segítséget az Ismerjen meg bennünket! 15 
bács-szerémi ruszin nyelvlecke. 

A ruszin könyvek kiadásában a Bessenyei György Tanárképző Főiskola és a Magyarországi Ruszin 
Önkormányzat közel azonos mértékben vett részt, de megtaláljuk kiadóként az Etnikum, az Akadémiai, a Littera 
Nova kiadót és a Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolát is. 

A magyarországi nemzetiségek sorában sajátos helyet foglal el az örmények könyvkiadása, könyveik száma 
– a bibliográfia tanúsága szerint – tíz év alatt sem érte el a húsz kötetet. Valamennyi könyv magyar nyelven 
jelent meg, néhány kétnyelvű (Huszár-Veres: Az örmény genocídium és utóélete), illetve örmény, magyar és 
angol nyelven egyaránt megjelent Bona Gábor könyve: Az 1848/49-es szabadságharc örmény hősei. 

Két nemzetiségtörténeti kötet reprintjével kezdődik a magyarországi örmény könyvkiadás legújabb évtizede, 
Szongott Kristóf két, a századfordulón megjelent könyvével: A magyarhoni örmény családok genealógiája, 
illetve az örmény „fellegvárnak” tekinthető Szamosvár Szab. Kir. város monográfiája. 

Könyveik szintén kivétel nélkül Budapesten jelentek meg, nagyobbrészt az országos önkormányzat 
támogatásával. l-1 könyvön találjuk a Kornétás, a Körtánc, az Élünk kiadó nevét. 

A határon túli nemzetiségrészekről adott tájékoztatás (erdélyi örményekről, kárpátaljai és délvidéki 
ruszinokról), az anyaországi irodalom népszerűsítése, az anyanyelv erejének a csökkenése, a klasszikus 
hagyományok hangsúlyozott ápolása – mindez arra int, hogy rugalmasan kell megfogalmaznunk a kisebbségi 
könyvkiadás fogalmát, és kijelölni a határait, – különösen a kisebb lélekszámú nemzetiségek esetében. 

A magyarországi bolgár könyvkiadás nehezen talált magára a rendszerváltozás után, a Magyarországi 
bolgárok c. kötet (1991-ben) évekig folytatás nélkül maradt. A bolgár nemzeti klasszikus, Hriszto Botev verseit 
Nagy László fordításában tették közzé. Reális képet fest a hazai bolgárságról a „28 interjú magyarországi 
bolgárokkal” c. összeállítás. 

Két bolgár nyelvkönyv is megjelent az évtized során. A szépirodalomban Svetla Kjoszeva verskötete 
jelentett eseményt. A bolgár kalendárium kötetei (három jelent meg) évről évre testesebbek, terjedelmük már 
400 oldal fölött van. 

A bolgár könyvek legnagyobb része anyanyelven jelenik meg, néhány magyarul vagy kétnyelvűként. 
Budapest a bolgár irodalom legfőbb hazai helyszíne, az országos önkormányzat mellett 1-1 művet adott ki a 
Bolgár Kulturális Intézet, a Tevan, a Körtánc és a Tankönyvkiadó. 

A magyarországi lengyel nemzetiség könyvkiadásának helyzete ellentmondásos. A könyvek között alig van 
lengyel nyelvű (Konrad Sutarski tanulmánykötete és egy egyházi kiadvány), néhány könyv kétnyelvű, a többi 
magyar nyelvű. A hazai lengyel könyvkiadásban, ebben az évtizedben Konrad Sutarski az egyetlen lengyel, a 
többi szerző: magyar, aki a magyar-lengyel kapcsolatokról ír, és művét – jobb esetben – a Lengyel 
Önkormányzat vagy a Lengyel Tájékoztatási és Kulturális Központ adja ki. Ez az érdeklődés azonban jobbára a 
magyar-lengyel történelem valamelyik részlete felé irányul (A magyar-lengyel határ, Lengyel nyár – magyar 
ősz, Lengyel menekültek Magyarországon), és nem a mai magyarországi lengyel nemzetiséggel foglalkozik. A 
kisebbségi könyvkiadás értelmezése tehát ezen a területen is újabb adalékokkal bővül. 

Az elmúlt évtizedben megjelent valamennyi „lengyel” könyv Budapesten látott napvilágot, részben lengyel 
szervezetek támogatásával, részben a Rejtjel, a Magvető, a Mundus kiadó gondozásában.  

A magyarországi görög könyvkiadás kevés művel vesz részt a hazai nemzetiségek kulturális életében. A 
legigényesebb kiadványok kétségkívül Szidiropulosz Archimédesz könyvei: 1990-ben az Ithaka partjain, és 
1997-ben az 1956. Görögök a forradalomban c. kötet. A hazai görög nemzetiség legújabb kori történetének 
tragikus eseményeit megrázó őszinteséggel mutatja be. A Budapesten megjelent könyveket a Görög Országos 
Önkormányzat, a Körtánc, az Eötvös és a Flacchus kiadó jelentette meg. 

A magyarországi ukrán könyvkiadás járult hozzá a legkevesebb kötettel a hazai nemzetiségi irodalom 
sokszínűségéhez, tíz év alatt mindössze négy könyvvel. A magyarországi ukránok az anyaországi ukrán 
irodalom két klasszikus alkotóját ismertették kétnyelvű kiadványban, Leszja Ukrajinka illetve Tarasz Sevcsenko 
verseit. Piller Györgyné Ukrán nyelvkönyvet szerkesztett, Simon Mónika a Körtánc kiadó nemzetiségi 
sorozatában mutatta be az ukránokat. 

A magyarországi nemzetiségek tehát az 1990 és 1999 közötti évtizedben mintegy 400 könyvet adtak ki. Ne 
kérdezzük, hogy ez sok, vagy kevés! Bizonyosan a saját igényeiknek, lehetőségeiknek és képességeiknek 
megfelelő számú mű. 

Vannak nemzetiségi irodalmak Magyarországon, amelyek méltó versenytársai lehetnek anyaországuk 
irodalmának, sokrétű szellemi élettel, tehetséges alkotókkal és kiegyensúlyozott könyvkiadással rendelkeznek. 
Más nemzetiségek inkább „virrasztó” szerepet töltenek be, céljuk a nemzetiségi tudat fenntartása, és az 



anyanyelv védelme. Ez a feladat kiváló teljesítményekre tehet képessé, de harmonikus irodalmi élet kialakítását 
aligha eredményezheti. 

Az anyanyelv használatában és birtoklásában is komoly eltérések vannak a nemzetiségek irodalmi életében. 
A román, a szerb irodalom a könyvek döntő többségét anyanyelven jelenteti meg, bízik az anyanyelvű 
olvasóközönségben, talán még az anyaország szellemi életében is képes megvetni a lábát. 

Nyitottabb, a kétoldalú tájékoztatás hasznát keresi a német, a szlovák, – valamivel kevésbé – a horvát 
irodalom. A román és a szlovák kutatóintézet komoly szervező erőt jelent mind a nemzetiségi kutatás 
irányításában, mind a könyvkiadás elveinek a kidolgozásában.  

A kisebb lélekszámú nemzetiségek könyveiket jobbára magyarul jelentetik meg, és támogatják a 
nemzetiségükkel foglalkozó magyar művek kiadását is (pl. a lengyelek). Az örmények esetében az évtized 
kezdetén a nyelvváltás már befejezett ténynek tűnt, napjainkban mintha a folyamat lelassult, sőt visszájára 
fordult volna. 

A magyarországi nemzetiségi irodalom nagy része Budapestre koncentrálódik, egyes nemzetiségek esetében 
azonban jól kirajzolódik egy-egy vidéki bázis, sajátos szellemi központ (a románok esetében Gyula, a 
ruszinoknál Nyíregyháza, a horvátoknál Pécs, a szlovéneknél Szentgotthárd).  

Kiadóként gyakran a nemzetiségi önkormányzat neve szerepel, a többséget azonban az ország 
legkülönbözőbb helységeiben működő kis és nagy kiadók jelentik. Vannak kiadók, amelyek tudatosan vállalták 
fel a nemzetiségi kiadványok megjelentetését, a Mikszáth, a Balassi, az Etnikum, és számos más kiadó évtizedes 
tevékenysége segítette hozzá ezt a négyszáz könyvet a megjelenéshez. A Körtánc és az Útmutató kiadó más-más 
szemléletű két sorozatban ad képet és tájékoztatást a hazai nemzetiségekről. 

A megjelent magyarországi nemzetiségi könyvek tartalmi és nyelvi választéka, a könyvkiadás 
nemzetiségenként kialakult rendszere és sajátos kiadáspolitikája megerősíti a reményt, hogy továbbra is 
értelemszerűen vállalhatják nemzetiségüket, nyelvüket és gondolataikat, könyvkiadásuk és szellemi törekvéseik 
miatt nem érzik magukat sem gettóban, sem karanténban.  

 

Komáromi Sándor 

Nyelv, kisebbség és irodalom 
Sváb tematika – magyar nyelvű regény  

 
„Ez a könyv magyarul íródott, mert szerzőjének épp oly élménye ez a nyelv, mint volt Kosztolányinak, noha 

első szavait vélhetőleg Goethe anyanyelvén próbálgatta, bizonyára nagy buzgalommal, és megszenvedve értük, 
majd pedig elveszítve őket, és visszatalálva hozzájuk magyarul.” Az idézet egy napjainkból való, magyarországi 
sváb dokumentum-vallomás bevezető mondata. (Ircsik Vilmos: Jaj, akinek nincs otthona. Bp. 1999.).Az 
önéletrajzi fogantatású írás szerzője etnikai világának huszadik századi sorsával vet számot: a munkás 
hétköznapok egyre nehezedő küzdelme, a hagyományos életmód válsága, első világháború, második 
világháború, „Volksbund” -szindróma, német megszállás, orosz megszállás, elhurcolások, internálások és 
kitelepítések, majd „hasonulás” – nem a faluba beköltöztetett magyarokhoz, hanem a vidék és az ország 
„szocialista” átalakításával arctalanná tett, egyszínű-egynyelvű tömeghez. A folyamat velejárója az identitást 
hordozó, évszázadokon át irodalmilag is aktív anyanyelv elvesztése. Évtizedek múltán ezért is magyar nyelven 
íródik a vallomás. Ennek az ellentmondásnak szól a szerző magamentsége, egyszersmind ama félelmének, hogy 
a többségi nyelv kereteiben előhozakodni a témával esetleg még ma is „provokáció” lehet. („...válasz 
mindazoknak, akik az alább következőkben valami feltámadó veszélyt látnak.” ) Talán az anyanyelv elvesztése 
nem maradéktalan, nem teljes, a használatban azonban erősen csökkent értékű. Valamennyi kommunikációs 
területen általában a többségi nyelv lép a helyébe. A nyelvi beolvadás, „nyelvcsere” folyamata törvényszerű – a 
közösség kései szószólója esetében is. Ő a kényszerű, a döntési körén kívüleső folyamat végén a magyar nyelvet 
„csereértéken” mégis elfogadja: mostmár ez a nyelv mintegy az elveszített anyanyelv helyett is a sajátja, 
„benne” tudja a másikat („visszatalál hozzá” vele). Hogyan lehetséges ez? Miképpen helyettesíti a kettő egyike a 
másikát? Egy hosszabb szemlélődés végén talán választ tudunk adni a kérdésre. 

Németek ezer vagy több, mint ezer (!) éve élnek Magyarországon (mai határainkat figyelembe véve is) – 
mint arra újabb kiadványok ismételten emlékeztetnek (Hambuch Vendel szerkesztésében: Németek Budapesten. 
Bp. 1998.– különböző letelepedési időszakokból, különféle telepítési formák és területi elhelyezkedés szerint. 
Legnyugatabbra: igazi őshonos az etnikum, hiszen ott nyelvhatáron vagyunk, s más csoportjai is korán birtokba 
vették (először a középkorban, majd a török idők után másodjára is) a Duna vonalába eső városokat, el egészen 
Pest-Budáig. Ők alkották azt, a városokban sokáig többségi, kézműves- és kereskedőpolgári és később 
értelmiségi elitet, amely utóbb, a hazai modern polgárosodás élén haladva, végül zömmel fel is szívódott a 



magyar polgárságban. (Vö. Pukánszky Béla: Német polgárság magyar földön, új kiadásban: Bp. 2000. Lucidus 
Kiadó) A Magyarországon ma élő németek elődei többnyire már azok a dél-németországi, rajnai kolonisták, 
akik a török hódoltság alatt kiürült mezőgazdasági övezetek és birtokok államilag szervezett vagy serkentett 
lakosság- és munkaerőpótlása keretében érkeztek az országba, s lényegében a magyar nemzeti modernizáció 
csúcspontján, a nemzetiségi viták 19. századvégi kiéleződése során határozódtak meg kisebbségként. 
Erőteljesebb megszerveződésük a 20. században a trianoni határok közötti, szűkebb (mintegy 650 ezres) 
létszámbázisra apadva is politikai tényező. Az anyaországhoz való, részben nacionalista élű közeledés, mint más 
trianoni utódállamokban is, utóbb a német birodalmi eszme és a nemzetiszocialista tan jegyében manipulálható 
magatartásformákban tetőzik – a magyar-német politikai és katonai közeledés logikáját bizonyos mértékig 
keresztezve. Azokban a történelmi pillanatokban testesített meg a magyarországi svábság – szándékán kívül, egy 
külső politikai, hatalmi törekvés eszközeként – egyféle veszélyt, amit a maga részéről legelőször is a hivatalos 
politika maga vállalt föl: a birodalmi német diktátumot.  

A szülőhaza mint a hitleri háború befejeztével több fronton is vesztes, a határon túli magyar kitelepítésekkel 
sarokba szorított csatlós kapkodó intézkedései a németek vagyonkisajátítására, bizonyos (tetemes) hányaduk 
kiutasítására és a megtűrt rész elnémítására valami olyan, tisztázatlan törekvés elemei, amellyel egyszerre 
„letudni” szeretné a háborúért, a határrevíziós kísérletekért viselt felelősség egy részét és „megfelelő formában” 
megoldani az érkező magyarok letelepítését. A megszálló hatalom közben a maga büntetését is kirótta 
(„malenkij robot” ). Ircsik Vilmos egy „keresztül-kasul húzódó közép-keleteurópai barlangrendszer” járatait és 
nyúlványait látja maga előtt, ahol évszázadokon át beköltöztetnek és kilakoltatnak, behívnak és kikergetnek, 
lökdösnek és öldösnek közösségeket és csoportokat. Valamennyi kisebbség sorsa, így a németeké is, a 
továbbiakban a szovjet típusú diktatúrára berendezkedő politika szellemében alakul. A megtizedelt népcsoport 
(ma mintegy 220 ezres létszámmal) a büntetőhadjárat elültével, a kitelepítések felfüggesztésével sem 
nyilvánulhat meg kisebbségként, sőt, a nyugat-német „revansizmusra” hivatkozó hidegháborús gyanakvás 
áldozataként senyved tovább. (Akárcsak a délszlávság a Tito-kérdéssel kapcsolatban. Más kisebbségek a 
„béketáboron” belül általában és kölcsönösen megoldatlan kisebbségi kérdéskör politikai tabui alá esnek.) 1956 
következményeivel az össznemzeti válság tartósítja tovább évekre a kisebbségek identitásválságát is, annak 
ellenére, hogy a közvetlenül megelőző időszak apró „engedményeinek” sora már 1956 decemberétől folytatódik. 
(Ez az, ami a visszatért diktatúrának egyelőre nem kerül semmibe.) A kisebbséget és többséget hol felváltva, hol 
meg egyszerre, egyként és általában sújtó elnyomatás különböző fázisai után a Kádár János-féle „konszolidáció” 
kisebbségi kirakatpolitikája a 60-as évek végétől (percig sem gondolva a korábban történtek tisztázására), mint 
más kisebbségek esetében is, már csak leplezi a sorai megritkításával, fellazításával és proletarizálásával 
csaknem szórványállapotba került németség mint csoportidentitás „békés” fölmorzsolódásának folyamatát. A 
demokratikus önszerveződés új távlatai a rendszerváltozás nyomán ehhez képest már erősen megkésett 
lehetőségekről szólnak. Illúzió nélkül ítél a történész: „A német identitás Magyarországon ma már csak egy 
lehetséges kettős identitás értelmében tárgyalható, miután a német népcsoport asszimilációja, felolvadása a 
magyar nemzetben meglehetősen előrehaladt. (Bayer József: Német identitás Magyarországon. Barátság. 1995. 
1. XXXI.) 

A magyarországi németek különböző táji csoportjainak már-már mítoszba illő honfoglalása, létteremtése, 
szívós és dinamikus munkálkodása vagy 20. századi sorsdrámája: megannyi megkerülhetetlen fejezet 
össznemzeti emlékezetünk számára. Nemkülönben, akár német, akár magyar nyelven, az irodalmi emlékezet 
lapjaira kívánkozó, méltó hagyomány. A 18. – korai 19. századi magyarországi német művelődés és irodalom, 
félig-meddig mint az osztrák irodalom provinciája (1867-ig semmiképp sem kisebbségi helyzetben), amely az 
etnikai bázisán jóval túl elterjedt, Észak- és Nyugat-Dunántúl, valamint a Felvidék egészét átfogó polgári-
nemesi elitkultúra része volt, alig reflektált a németek addig megtett történeti útjára. Még kevésbé erre figyelt az 
eleinte épp ezzel a német kultúrával versenyben fejlődött új, nemzeti magyar irodalom. A német elitkultúrának 
hosszú távon nincs is meg az esélye, a győztes polgári magyar irodalom később mindinkább magához vonzza a 
német értelmiség új meg új nemzedékeit. A 19. század vége felé ekképpen vezet a Herczeg Ferencek, Csáth 
Gézák, Kosztolányi Dezsők hosszú sorának az útja a magyar irodalomba, nem egyszer a magyar irodalom 
csúcsaira. Íme, idekapcsolódik nyitó idézetünk Kosztolányi-invokációja. A nyelv és az etnikum vidéki körű 
utánpótlási bázisán (most is az észak- és nyugat-dunántúli tájakról, illetőleg Tolnából, Baranyából, valamint a 
Trianon után leváló Bánátból) ekkor egy népi gyökerű, most már valóban kisebbségi státuszú, új irodalom lép a 
letűnt városi irodalom helyébe, amely tudatosan kötődik a néptörténeti hagyományhoz is. 

A magyarországi német irodalom a két világháború között a kisebbség Trianon utáni létfeltételei között 
állandósult – nem különösebben kiemelkedő (esetleg feltáratlan) mozzanatokkal. Nem is különösebben széles 
szerzőgárdája a 2. világháború után a kisebbségi kollektívum jogfosztásával egyidejűleg elnémult, szétszóródott, 
emigrációba szorult. A magyarországi német irodalmat mintegy negyedszázados szünetelés után szinte művi 
úton, egyszerűen újra kellett „alapítani” – a késői időben sem a legkedvezőbb körülmények között. Az 50-es 
évek közepétől létező, pártirányítás alatt álló nemzetiségi szövetség német nyelvű lapja körül csoportosult utóbb 



az a szűk értelmiségi mag (a szerkesztőkkel együtt), amelynek íráspályázati kezdeményezése az 1970-es évek 
elején, szó szerint az „utolsó” pillanatban, egy sor alkalmi, epizódszereplő mellett elért még néhány idősebb, 
egykori szerzőt vagy késleltetett tehetséget, akik a nyelvet is megőrizték, s odaállított egy-két fiatalt a szerény 
keretek között épp csak újraindult anyanyelvi iskolázás és tanárképzés köréből. Lehetőséget kapott néhány 
professzionális képességű kritikus. Feltűnően hiányzik a szerveződésben a háborús és a háborút közvetlenül 
megelőző évek nemzedéke. Fiatalok később bekapcsolódnak számosan. A kezdetben kötelező „szocialista” 
lelkesedés elültével az állandósult mag viszonylag autonóm pécsi (főiskolai) és budapesti (egyesületi) bázisán 
(kellő anyaországi támogatottság mellett) értékes részleteredmények születtek és születnek ma is, amelyek a 
nyelvi identitás igényét és példáját demonstrálják, anélkül, hogy a kis formákra szabott, versben, hosszabb-
rövidebb elbeszélésben elmondható epizódokon, villanásokon felül a megélt történelmi-társadalmi-emberi 
élmény átfogóbb kifejezését céloznák meg.(A szerző ennek a témának önálló tanulmányt szentelt: Hosszú 
késleltetéssel: új magyarországi német irodalom a 20. század utolsó harmadában. Kisebbségkutatás. 2000. 4. 
sz. Szélesebb összefüggésű, erőteljesebb mondandójú regény-, nagyesszé- vagy drámaformátumának hiánya 
nem önmagában az alkotók egyéni tehetség- és képességszintjét minősíti (persze, magában foglalja a hosszan 
tartó használatlanság, kallódás tényét), hanem a beszűkült, kiüresedett nyelvi-etnikai rezonanciatér problémáira 
utal, ahol egyszerre és együtt kérdéses az elképzelést, a szemantikát, a grammatikát illető vonzás és továbbítás 
energiája, általában a használatból hosszú időn át kivont szavak történelmi-társadalmi telítettsége és 
szótárterjedelme. Hogy milyen irányban kereshetnénk az optimumot, azt egyes, az elűzött-kitelepített vagy 
későbbi, disszidens-emigráns körből német főnyelvterületre került szerzők produkciója mutatja meg a témán 
belül, akik kontinuus közönséggel érintkezhetnek (még ha, területen kívül, magával a távolba került eredeti 
közeggel nem is). E produkciók némelyike a rendszerváltás óta a hazai német szellemi vérkeringésbe is bekerül, 
bizonyosan a hazai törekvéseket erősítve. 

A honi anyanyelvi irodalomból (ma még?) hiányzó teljességhez, nem véletlenül, egyelőre a vizuális nyelven 
alkotó képzőművész lép közelebb, mint König Róbert a maga mély lobogású történeti metszeteivel. Maradjunk 
azonban az irodalomnál: itt az identitási kötelékből valamilyen értelemben kiszakadt, „cserélt” nyelven író 
„örökösök” magyar irodalmi munkásságára leszünk figyelmesek, amidőn – mint a már idézett Ircsik Vilmos – a 
kisebbségi élményről a többségi nyelv tágasabb rezonanciaterében vallanak. Nincs sok belőlük, de kevesen is 
hathatósan szólnak az elveszett (visszaállítható?) identitás – nyelven inneni-túli – értéke, logikája mellett. Első 
helyen az 50-es évek óta jeles magyar lírikusként ismert Kalász (Christmann) Márton említendő közülük – az 
anyanyelvi irodalom törzséből annyira hiányzó, „elveszett” nemzedék elejéből (1934), amelyik a 
megpróbáltatásokkal nőtt fel, amelyiknek fiatalon lett tilalmassá az identitása. Alkotói útjáról Kalász maga 
világosan elmondja: a háború végéig német iskolába járt ugyan, ezzel azonban jó időre vége is szakadt 
mindenféle szellemi kapcsolatnak az anyanyelvvel („németül, svábul megszólalni nem lehetett” ); íróként, 
költőként felkészülni, megnyilatkozni indulása idején csakis magyar nyelvi, magyar szellemi közegben, magyar 
identitással volt lehetséges. Láttuk, ugyanaz maradt a helyzet egészen a 70-es évekig. Ekkor – más, rendkívüli és 
csak szűkös tartalékokból – a kései politikai szándék létrehívott-engedélyezett egy, végül is életképes anyanyelvi 
kezdeményt. Épp így a magyar nyelvű költő számára is elérkezett a gyökerekhez való visszatérés pillanata – de 
már a sajátjává lett másik nyelven. Mint maga tisztán látja: kisebbségi közössége nyelvén nem lett volna képes 
azzal az igénnyel, olyan léptékkel realizálni a témába vágó írást, mint a cserélt nyelven.  

Kalász a 80-as évek elején veszi munkába anyagát, hogy 1986-ban általános meglepetést keltsen a Téli 
bárány című regény műfajváltásával és még inkább a témájával. (Téli bárány. Magvető, Bp. 1986; német 
kiadása: Winterlamm. Ford. Paul Kárpáti. Graz, Wien, Köln, 1992.) A Probstok, Messek, Meinradok, a 
városközeli (Mohács) „nagyobb” és „kisebb” falu, az ehhez tartozó szőlőhegy meg a város felé eső tetőn őrtálló 
cserfamatuzsálem 30/40/50-es évekbeli „emlékezetét” írja. („Mi, a regény alakjai, nem vagyunk azonosak élő 
személyekkel. Csak emlékezetünk azonos az élők emlékezetével.” ) Egybefüggő metszet a község 
munkavilágáról, kistársadalmi tagozódásáról, magyar hivatalosság és (népi délszláv és középosztályi zsidó, 
lumpen cigány elemmel tarkított) nemzetiségi tájkarakter közötti állásáról, közösségi és családi szokásrendjéről 
és erkölcséről. Változatos egyéni sorsok forrnak egybe a kor kérlelhetetlen színpadi utasításaival szabott, 
pusztulásba fordított közös sorssá. Szuverén tudatú nagygazda, kistelkes alkalmazkodó, sunyi bugris, 
meghasonlott másodszülött – ki szálegyenes tartásában megtöretve, ki sugalmazások mentén oldalazva vagy 
hamis ígéretek ködébe veszve: mind betölti „történelmi” küldetését, s nyeri el vaksors osztotta jutalmát, 
büntetését. Miféle jövő vár a szétszóratásban-megtöretésben ittmaradottakra? Nem meggyőző az állattartó üzemi 
juhász biztatgatása a téli alom esélyeiről – az emberi történet parabolájaként: „Nem fáznak ám ezek annyira, 
mint maga gondolja –. Igaz, kínlódnak, ha ilyenkor jönnek a világra. Olyankor viszontagon vannak. Vigyázunk 
azért rájuk, amennyire tudunk. Zsöngének látszik mind, aztán ha kibírják, megérik a meleget, a legelést, még kos 
meg jerke korukban is táncot járnak. Nincs, ami lebírja őket –. Hát igen – szegődött hozzá az üzemegység-
vezető –, ez amolyan juhászbeszéd. Hullanak is. De azért igaz.” De azért bárányok... A vezeklés a regény írói 
gesztusa (s ezt az első fogadtatás kritikái, sem itthon, sem pedig kint nem vették, akkor még nem vehették észre) 



– vezeklés ezért a karantén-sorsért, személyes vezeklése a maga elszakadásáért. Mint a regényben Uray/Urbauer 
plébános is megvallja: „– sajnos a magyarországi németségnek sose volt értelmisége. – Vannak papjai, tanítói, 
mi falusiak. Valamit teszünk az érdekükben, ezt is, azt is, de csak a magunk módján. A legalsó lépcsőfokon. – 
Akik a németségből kiválnak, úgy értem, tanulnak –, szellemi emberek lesznek, s rögtön beolvadnak a 
magyarságba. Nem tagadják meg származásukat, de muszáj beolvadniuk. Aztán Weissből Véry lesz, belőlem, 
Urbauerből Uray. Egyszer csak, észre se vesszük, mégiscsak megtagadtuk őket. –” Vezeklés: valamennyiük 
esendőségéért, vétkeikért; vezeklés a haza velük szemben elkövetett „árulásáért” . (Meinrad Mari Zwickauból 
kelt levele: „Az embernek csak egy hazája van, mondja az apósom, most tanulom, mennyire igaza van, ha ez a 
haza elárulja az embert, mondja, többé semmi sincs.” ) E gesztus adekvát anyagformálása: a történés balladai 
tömörítése, sejtető jelzésszerűsége, a mindenütt toluló érzelem fegyelmezett visszafogása. (A szerző lírikusi 
előéletének tiszta kamatoztatása.) A nagyfaluba beköltöztetett székelyek magyar nyelvéből (!) lerakódott, 
„regös” archaizálás. 

Kalász elbeszélő remekét csak erősen túlzó egyszerűsítéssel lehetne realista hagyományú 
„parasztregényként” vagy mint regionalista „miliőregényt” besorolni, melyet írója persze éppen a felbomlás 
bemutatásának szentel. Annyi bizonyos: epikus elemekkel dolgozik. Mindazáltal van egy másik, magyarul írt, 
nem sokkal későbbi sváb regényünk a falusi-félfalusi múltból: Parasztbarokk – a rendszerváltás tájékán 
jelentkezett, fiatalabb Elmer István műveként, amely futó pillantásra sem nevezhető konvencionális-
hagyományos formátumú alkotásnak (Parasztbarokk. HungAvia-Kráter, Bp. 1991. (Megírását tekintve 1987-re 
keltezett mű.) Parasztbarokk. HungAvia-Kráter, Bp. 1991, Megírását tekintve 1987-re keltezett mű.). „S ha 
elmesélem, ami történik, ami történt, abból – úgy reméled – mindent megértesz, egyszeriben kinyílik...” A 200-
250 éve telepített ősök utódainak „bácsaljai” családtörténetét (bajai vonzáskörzet) a virágzástól a századelőtől 
tartó lebomlásig (egy Bécsből megkért családkutatás és a személyes nyomozás summája szerint), majd, az ősi 
családi sírbolt felnyitásával, a falutól már távol élt, korán elhalt apa újratemetéséig, az író az elején kezdett s a 
végén befejezett történet elmondása helyett a narrátor Bischof Aladár féléber-félálombeli tudatán át tükröző 
töredékeiben vetíti ki. A legtöbb képet a bajai tűztorony párkányáról kibontakozó panoráma és látomás nyújtja. 
Aladár a „kölyök” -nagyapával kötelékben, csak amolyan chagalli módon, a kofaernyővel föl is száll a Duna 
menti táj és idő fölé. Bischof Aladárnak alig is van személyes emléke Recskről betegen hazatért apjáról. 
(„Amikor elengedték, már csak meghalni volt ideje.” ) Mindenesetre csak érettségiző diákként, 1970 nyarán 
értesül – osztályfőnökétől – a származásáról. A bácsföldi ősszülők („a fiatal, Bádenből elszakadt parasztpár, 
Stefán és Mária” ) a dunai tutajról léptek szárazra. „Miután Ráday Ádám birtokossal megkötötte a 
zsellérszerződést, Stefán hosszú ideig ült a földoldalban.” Az utódok több generáción keresztül, sok kínlódás, 
vereség és boldogtalanság árán, vagyonos polgárokká küzdötték fel magukat. A templomépítő Stefán 
dédnagyapa önbizalma roppant meg legelőször, a fronton ottmaradt fiú: János elvesztése után, 1914-ben. 
Elsőként István nagyapa hagyta ott a falut és a dédelgető kisvárost, Budapesten „ezerkilencszáztizennyolc őszén 
beiratkozott a Ferenc József Közgazdaságtudományi Egyetemre.” Ferdinánd apa orvosnak tanult, „a hatodéves 
egyetemisták a Birodalomban kapják a képzést” , előtte Szegeden megpróbálja útját állni „a C-vitamin 
professzorra” rátörő lincselőknek. Hasonló cselekményével évekkel később „Bácsalja” papját védelmezné, s 
együtt kerülnek Recskre, ő temeti újra a többi ős nyughelyén. Aladárt nem veszik föl az egyetemre, valamivel az 
érettségi után disszidál, bátyjával, nagybátyjával – mindannyian a messze távolból – érkeznek a temetésre. 
Aladár talán megvásárolja az elnépteledő falu elhagyott, dédnagyapa által parasztbarokkban megépített 
parókiáját. 

Kalász a faluközösség kései korszakváltó sűrűjében halad, a filozófus Elmer a telepes történelem summáját 
írja, a kisebbségi „különösből” az egyetemes „általánosba” helyezve a csoportok, fajták, nemzetek 
megrázkódtatásait. Az átfogó időtáv ezt a tanulságot kínálja. Legfelső fogalom: a mindenkori emberi 
„szabadság” , a Szabadság: minden identitás alapeleme is, de legalább a „szabadság” illúziója. Ha ez nincs, 
akkor semmi sincs: „– a huszadik században eljutottunk a tragikus emberképhez, esténként, fonott karosszékben, 
némi alkohollal átitatott beszélgetések során illik fölismerni a létezés groteszk mivoltát –” . Akkor egy dolog 
van, ami még emberi: „az elviselés technikája” . Vigasztalan kép, ami nem nyílik semerre a regényen belül, ám 
nem a regénynek kell bármerre is nyílnia. Gondolható, hogy az író, legtágabb általánosítással, csupán tisztázni 
akarta a gyökerek kérdését, mielőtt másfelé indul; a témához nem tért vissza azóta. Kalásznak külön gondja van 
arra, hogy sem maradék közössége, sem pedig írói önmaga elől el ne zárja a további utat. (Legutóbb ő is letette 
az olvasó asztalára a hányatott sváb évszázadok s az utolsó ötven év levéltári vagy orális dokumentumaiból szőtt 
krónikáját: Tizedelőcédulák, Bp. 1999., emellett, bevallása szerint, újabb regényen dolgozik.)  

A két magyar regény sváb sors-összegzése egyértelműen behelyettesíti az anyanyelvi irodalomban hiába 
keresett optimumot, és egyenértékű például a jugoszláv-bácskai sváb, területen kívüli anyanyelvű irodalom 
képviselőjeként ismert Johannes Weidenheim (1918, eredeti nevén, Újverbászban még: J. Ladislaus Schmidt) 
sorsregény-szintéziseivel. Azért keresünk párhuzamot éppen, az 1918-as határral mesterségesen kettészelt 
(1941-ben visszavett) bácskai sváb településlánc nagyobbik, déli oldaláról (ahonnan az 1944-es front idején még 



nyitott határon, akárcsak Dél-Baranya felől is, sokan menekültek, s később is szöktek Magyarország felé, de 
átcsaptak a gyilkos partizánakciók is), mert irodalmi öröksége az 1918 után elkülönülő (a magyarországinál még 
súlyosabb tapasztalatú) folytatás mellett a magyarországival egybefüggő, azonos előzményen 
alapszik.(Tizedelőcédulák. Bp. 1999. Különösen kiemelendő J. Weidenheim: Pannonische Novelle (1991; 
eredetileg, más cím alatt, 1963); Heimkehr nach Maresi (1994). Vö. Komáromi S.: Közép-európai német 
Atlantisz. (3. A Dunánál.) Polisz. 21. 1996. szeptember. 32-34.) Valóban, nem csak tematikai, hanem közeli 
szemléleti és stiláris rokonságot is felfedezhetünk a Téli bárány és a Pannonische Novelle vagy a Parasztbarokk 
és Weidenheim másik említett főműve között, amivel már talán egy-egy közös Duna-völgyi politikai ethno-
regény típust képviselnek. Megvan tehát a magyar és a német nyelvű sváb regény párhuzama, s még ha ez 
egyelőre nem is a magyarországi régión belül keresendő, s a párhuzam idehaza sem az ellentétre, hanem a 
kisebbségi és a többségi nyelv partnerségére hívja fel a figyelmet. Kisebbségi és többségi nyelv, kultúra párba 
kapcsolódik akár a kisebbségi kétnyelvűség, akár a váltott egynyelvűség szemhatárán. Kalász, bár tisztában van 
a magyarul írt sváb regény nyelvi önellentmondásával, az ellenmondás megokolásába azt is beleveszi, hogy 
legalább közvetlenül szól a kisebbségi nyelvén már nem értő, nem olvasó sorstársához is. Mi pedig fordíthatjuk 
a szót így is: ezek a magyar nyelven írt, ihletett műalkotások egyként a kisebbség és a többség számára kínálják 
a megértés és tisztulás próbáját. 

 

Oláh András 

valahol örökre 
 
itt nincsenek platánok csak a kihunyt képzelet 
itt nincsenek válaszok csak a néma miértek 
itt nincsenek vágyak nincsenek örömök 
csak a zsebek mélyére menekülő kéz tétova 
gesztusa siklik az üres percek fölött 
 
matatok furcsa képzetek között 
válogatok szivárványos emlékfoszlányokat 
beszélek hozzád (veled) 
győzködlek – mintha önmagamat 
görcs a kezemben nyelvemen 
– valami mást akarok 
ami hiányzik ami üres ami téboly és őrület 
 
itt nincsenek platánok csak a legyűrt képzelet 
itt nincsenek színek sem csak a szürke révület 
itt meghaltak a kérdések a vágyak az örömök 
csak a zsebbe menekülő kéz tétova gesztusa maradt 
felhőkbe olvadó mosolyod fölött 
 
világtalan kerestelek 
kisírt szemű tegnapok romjai között 
bénult ujjaimmal simogattalak 
figyeltem arcod rezdülését fakuló mosolyod 
s tudtam: valahol örökre elvesztettelek 
 
ott ahol nem nőnek platánok ahol elapad a képzelet 
ahol ködbe szürkíti a színeket a dac 
hogy nélküled 
– mert veled már nem lehet... 
 

lóvá téve 
 



azt mondják: lónak lenni jó 
– ám ez csak mákonynak való 
azt kívánják hogy „jó” legyél 
ostor mutassa mit tegyél 
 
örökérvényű bölcselet: 
öszvérből ló már nem lehet 
maradj hát öszvérnek vén makacs 
ütnek majd így is hogy ott maradsz 
 
ekként a választás egyszerű: 
sorsod hogy hízzon a keselyű 
– korcsult világtól mit remélsz 
öszvérként is lóvá téve élsz 
 

Pardiné Mórocz Magdolna 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szerepe 
Veszprém megye nemzeti és etnikai kisebbségeinek dokumentum-

ellátásában 
 
A veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár 1992 óta végzi a megye területén báziskönyvtárként a nemzeti 

és etnikai kisebbségek dokumentum-ellátását, amelyet az 1997. évi CXL.sz. kulturális alaptörvény is kötelezővé 
tesz. 

Megyénkben a nemzetiségiek között a legnagyobb számban németeket találunk, valamint igen sok 
településen élnek cigány lakosok. A nemzetiségi és etnikai lakosság számának megoszlásából következnek 
feladataink is. 

Báziskönyvtári szerepünk többirányú: magában foglalja a megyei könyvtárban gyűjtött nemzetiségi nyelvű 
és nemzetiségi vonatkozású anyag gyarapítását, a megye nemzetiségek lakta községeinek könyvtári ellátását, 
módszertani gondozását, a nemzetiségek továbbképzésének, oktatásának, nemzetiségi hagyományai ápolásának 
segítését is. 

A megye legnagyobb számú nemzetisége a német, a sváb. 
Legalább 40 településen él német nemzetiségű lakosság, kb. 15-20 ezer fő, 36 német kisebbségi 

önkormányzat működik Ezzel a 2. legnagyobb német lélekszámú megye vagyunk Baranya után. 
23 általános iskolában, 12 óvodában folyik nemzetiségi oktatás. 
A veszprémi Lovassy László és a zirci III. Béla Gimnáziumban német nemzetiségi tagozat működik. A 

Veszprémi Egyetem Német Tanszékén német nyelvtanárokat képeznek, de igény szerint nemzetiségi 
végzettséget is lehet szerezni. A bajai Pedagógiai Főiskola és a Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében 
kihelyezett tagozat indult Veszprémben, hogy a német nemzetiségi óvodákban, iskolák alsó tagozatában tanító 
pedagógusok megszerezhessék a nemzetiségi tanítói, óvónői képesítést.  

A különböző szintű nyelvi képzés legalább 2000-2500 főt érint a városban és közvetlen környékén. Ők 
dokumentumok, információk iránti igényeikkel elsősorban a megyei könyvtárat keresik fel. A diákokon kívül a 
német nyelvet oktatók is rendszeresen használják a könyvtárat és keresik a német nyelvű irodalmat, a 
nemzetiségekről szóló műveket 

A megyei könyvtárba évente beiratkozott 13 ezer fő, az évi 220 ezer látogató nagyobbik része diák: 
középiskolás, egyetemista vegyesen. Ez a szám, és a könyvtár használata fokozatosan emelkedik, mióta 
befejezték a megyei könyvtár rekonstrukciós munkálatait. 1999. január 25-én újra megnyílt a könyvtár 4700 
négyzetméteres alapterülettel , ahol a kölcsönzőtérben jól elkülönülő részben kaptak helyet az idegen nyelvű 
könyvek. A német nyelvű szép- és szakirodalom, a nemzetiségi irodalommal együtt közel 5 ezer kötetet tesz ki. 
A németek népszokásait, dalait, a gyermekeknek szóló videó- és magnókazettákat, a Drehscheibe Európa videóit 
és a Blickpunkt Európa kazettáit, a nyelvi oktató- és multimédiás CD-ket a Médiatárunkban helyeztük el, és 
ingyen bocsátjuk iskolák, óvodák, közintézmények rendelkezésére. 

Saját beszerzési keretünkből évente kb.100-150 ezer Ft-ot fordítunk nemzetiségi, főleg német nyelvű 
dokumentumok vásárlására.  

1995-ig néhány éven keresztül központi keretből 35 ezer Ft-ot kaptunk területi ellátásra, ez szerény 
gyarapítást biztosított, majd ez is megszűnt. 



Rendszeresen kaptunk ajándékkönyveket az Országos Idegennyelvű Könyvtártól, de jutottak hozzánk 
kézikönyvek, kazetták Stuttgartból is. 

Egy községünk, Révfülöp baráti kapcsolata révén a svájci Könyvtárellátótól gyermekkönyveket, 
szórakoztató irodalmat, vegyes tartalmú könyveket kaptunk, kb. 100 db-ot, amelyből jutott a megyei könyvtárba 
és vidékre is. 

Állománygyarapításunkat, munkánkat mostanában a pályázatokon elnyert összegek segítik. 1999-ben 150 
ezer Ft-ot nyertünk a Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól német nyelvű dokumentumok 
vásárlásra, 2000-ben 100 ezer Ft-ot kaptunk a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól számítógépre, amelyet a 
megyei önkormányzat ugyanennyi összeggel egészített ki. 2001 tavaszáig kell elköltenünk azt a 400 ezer Ft-ot, 
amelynek felét a megyei önkormányzat, másik felét a Soros Alapítvány biztosítja. Ebből elsősorban a német 
nemzetiség történetével, életével, kultúrájával foglalkozó könyveket, CD-ket fogunk vásárolni. Nagyon fontos, 
hogy az idén a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma országosan 5 millió Ft-ot adott nemzetiségi 
dokumentumokra, ami sajnos önmagában nem elég az ellátandó területet figyelembe véve. Ebből a keretből 
Veszprém megye 200 ezer Ft-ot kapott, amelyet az Országos Idegennyelvű Könyvtár koordinálásával 
használhatunk fel. A kiválasztott műveket mi vásároljuk meg, de az OIK fizeti ki.  

Igen jelentős az a 10 ezer DM értékű támogatás, amit a Goethe Intézet közreműködésével jutott el hozzánk. 
A közel 600 db-os ajándékcsomag nemcsak legfrissebb szép- és szakirodalmi könyveket, hanem CD-ROM-okat 
is tartalmaz. 

Rendszeresen megkapjuk a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a VudAK által 
megjelentetett legfrissebb kiadványokat. 

A megyei könyvtár kiemelten gyűjti és külön részlegben helyezte el a helyismereti dokumentumokat, 
amelyek nagy számban tartalmaznak a nemzetiségekre és kisebbségekre vonatkozó anyagokat is. 
Kötelespéldányként vagy ajándékba kapjuk, beszerezzük, megvásároljuk a megyében megjelenő folyóiratokat, 
könyveket, egyéb dokumentumokat: hangzó anyagokat, szórólapokat, plakátokat, meghívókat, stb.  

Nagy segítségünkre van az Országos Idegennyelvű Könyvtár által folyóiratokból, könyvekből összeállított és 
folyamatosan bővített nemzetiségi adatbázis CD, amely már az interneten is elérhető,s amely nagy szerepet kap a 
tájékoztatásban. Megyei napilapunkat, a NAPLÓ-t annotáltan is feldolgozzuk, így igény szerint össze tudunk 
állítani bibliográfiákat egyes községekre, nemzetiségekre vonatkozóan is. 

Mivel a megye területéről nem minden olvasó tud eljutni Veszprémbe, a megyei könyvtárba, s a 
könyvtárközi kölcsönzés sem elégíthet ki minden igényt, ezért segítenünk kell a kisebb településen élők 
könyvtári ellátását is. Ennek érdekében a különféle pályázatokon nyert összegek nagyobb részét a német 
nemzetiségi községek helyi anyanyelvi dokumentumállományának növelésére használjuk fel. Törekvésünk, 
hogy a könyvtárakban megtalálhatók legyenek az alapvető német nyelvű kézikönyvek, szótárak, a német nyelv 
tanulását elősegítő kiadványok, mesekönyvek és a felnőtteknek szóló szépirodalom. Eddig általában csak 
hagyományos dokumentumokkal bővítettük a községekben lévő állományt, mivel ott még nincs megfelelő 
számítógépes infrastrukturális háttér. 

Munkánk során eddig ugyan nem minden nemzetiségi községet, települést tudtunk bevonni az ellátásba, de 
közel 30 könyvtárba a vásárolt, ajándékba kapott könyveket bibliográfiai leírásokkal, kölcsönzésre alkalmas 
állapotban szállítottuk ki, közel 2500 db-ot. A könyveket nem letétbe kapják, hanem saját tulajdonukat képezik, 
így helyben leltározzák be, mi pedig átvételi elismervény ellenében adjuk át. A megyei könyvtár technikai 
felszereltsége, számítógépes adatbázisa most már lehetővé fogja tenni, hogy a községekben kint lévő 
dokumentumokat is egy adatbázisban tartsuk nyilván.  

Sok község német, vagy ausztriai partnerkapcsolatai révén is hozzájut német nyelvű könyvekhez, 
folyóiratokhoz, AV anyagokhoz, CD-khez. Akadnak olyan települések, pl. Herend, Városlőd, ahol az iskolai 
könyvtár egy-egy német használt tartós tankönyvből 20-30 db-ot is kapott testvérközségétől.  

Ahol megbízási díjas könyvtáros van, ott ezek feldolgozását idő, szakismeret és technikai háttér hiányában 
nem tudja elvégezni, ehhez elengedhetetlenül szükség van a megyei könyvtár munkatársainak segítségére. 

A német nemzetiségi lakosság könyvtári ellátásának bemutatására, a hazai német nemzetiségi könyvkiadás 
helyzetének ismertetése érdekében Német nemzetiségi napot rendeztünk 2000. áprilisában a megyei 
könyvtárban. A rendezvényen előadást hallgathatott meg a nemzetiségi könyvtárosokból és kisebbségi 
önkormányzati képviselőkből álló közönség a Veszprém megyei németek helyzetének alakulásáról a második 
világháború után, és az OIK koordinációs feladatairól is. Hasonló rendezvényekkel a későbbiekben is szeretnénk 
elősegíteni a német nemzetiségi könyvtárosok továbbképzését, tájékoztatását. 

A német kisebbség mellett feladatunk a cigány etnikum kulturálódásának támogatása is. Ennek érdekében 
1997-ben megállapodást kötöttünk az Országos Cigány Önkormányzat Veszprém Megyei Iroda vezetőjével, 
amelyben vállaltuk többek között egy önálló, a cigányok irodalmát, kultúráját, történetét bemutató gyűjtemény 
kialakítását. Ennek érdekében 1998-ban pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítványhoz, amelytől 50 ezer Ft támogatást kaptunk.  



Gyűjteményünket ezen kívül a folyamatos állomány-gyarapításon kívül nagyban növeli az OIK-tól kapott, 
központi forrásból beszerzett művek száma is.  

A vidéken élő cigányság könyvtári ellátását egyéb módon is segítjük. Felhívjuk a helyi könyvtárak figyelmét 
a pályázati lehetőségekre, így például Berhida nagyközség 60 ezer Ft-ot nyert cigány nyelvű és cigányokkal 
foglalkozó dokumentumok beszerzésére. Ezek megvásárlását, feldolgozását is magunkra vállaltuk. Terveink 
között szerepel a községi könyvtár cigány különgyűjteményének átadása alkalmából író-olvasó találkozó 
megszervezése. 

Nemzetiségi báziskönyvtári feladataink elvégzésében legnagyobb gondunk a dokumentum-beszerzésekhez 
felhasználható folyamatos központi keret hiánya. Így a könyvtárak fejlesztése nem egyenletes, az alapítványok 
jóindulatától, pénzügyi kereteitől függ. Örvendetes lenne, ha biztosabb pénzügyi alapokon tudhatnánk a 
nemzetiségi könyvtárak ellátását. Szeretnénk, ha a községi könyvtárak technikai, számítástechnikai 
felszereltsége is javulna, hogy új médiákat, CD-ROM-okat is gyűjthessenek. Célunk, hogy a megyei könyvtár 
szolgáltatásait, információ-közvetítő szerepét a vidékiek is helyben használhassák, élvezhessék. Ennek 
érdekében a jövőben is mindent megteszünk, hogy felkutassuk és a települések figyelmébe ajánljuk a pályázati 
lehetőségeket. 

Reméljük, hogy munkánkkal mi is hozzájárulhatunk a nemzetiségek identitástudatának megerősítéséhez, 
kultúrájuk megőrzéséhez, ápolásához. 

 

Kárpát-medencei Együttműködési Megállapodás 
Kr. utáni III. évezred kezdetén 

 
A 2000. november 23-án és 24-én Leányfalun megrendezett II. Kárpát-medencei Keresztkötődések 

Konferencián a résztvevők egy csoportja együttműködési programot dolgozott ki és az alábbi közösen 
megoldandó feladatokat fogalmazták meg: 

 
A hazai és határon túli társadalmi szervezetek, ill. könyvkiadók képviselői kijelentették, hogy a következő 

évezred nyitányától együttműködnek az alábbi feladatok megvalósításában: 
1. – Elősegítik a kisebbségi helyzetben élő nemzetiségek kulturális önkifejezését és együttműködését, 

megkülönböztetett figyelemmel az országhatáron túli magyar kisebbségi gondok és problémák megoldásai iránt; 
2. közös pályázatokat nyújtanak be rendezvények, fesztiválok, találkozók, vásárok, illetve rendszeres nyári 

táborok szervezésére – elsődleges feladatnak tekintve a fiatalabb írógenerációk és a fiatalabb könyvszakmai 
utánpótlás együttműködési lehetőségének és szakmai továbbfejlesztésének kérdését, 

3. közös fórumokat szerveznek könyvtárosoknak, könyvkiadóknak és könyvterjesztőknek, valamint kiépíteni 
kívánnak – más szervezetekkel is együttműködve – egymás kölcsönös tájékoztatásán alapuló információs 
rendszert; 

4. a Visegrádi Négyek országára alapozva és együttműködésük kulturális céljaival harmonizálva a Közép-
kelet Európai szervezetek fiatal írói és műfordítói részére nyolcnapos nyári tábor szervezése, a könyvszakmai 
utánpótlás biztosítása és a kölcsönös publikálási lehetőségek elősegítése céljából 

5. a Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia eddigi hagyományaira és a szomszéd népek hasonló 
kisebbségi, írói, irodalmi, könyvkiadói, főiskolai és egyetemi szervezeteire építve folytatja megkezdett 
munkáját, Kárpát-medence irodalmainak kölcsönös megismerése céljából; 

6. a nemzeti irodalom egységét őrző és ápoló magyar nyelvű folyóiratok és a magyarországi kisebbségek 
irodalmát ápoló lapok kiadóinak, szerkesztőinek szakmai találkozó szervezése;  

7. hosszabb távon a Kárpát-medencei magyar könyvkiadók Kiadási Etikai Kódexének kialakítása, a jelenleg 
sajnos meglévő anomáliák elkerülése végett; 

8. a könyvszakmai utánpótlás biztosítása népfőiskolai vagy más jellegű továbbképzések keretében; 
9. a határon túli magyar kisebbségi és a magyarországi nemzetiségi kisebbségi könyvkiadással foglalkozó 

kiadók számára a Kisebbségek Könyvesboltja létrehozása. 
10. Az Országos Idegennyelvű Könyvtárral meglévő jó kapcsolatok megőrzése és további együttműködési 

feltételek megteremtése. 
 
Az Együttműködési Megállapodás aláírói partnerei: 
Lőrincz Lajos – Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetség – 

90200 Beregszász / Kárpátalja Görbe u. 6. 
Turcsány Péter – Kráter Műhely Egyesület és Kiadó – 2013 Pomáz, Búzavirág u. 2. (e-mail: 

krater.polisz@drotposta.hu) 
Csoma Gergely – Lakatos Demeter Egyesület, Moldvai Csángómagyar Szövetség vezetőségi tagja – 2092 



Budakeszi, Kert u. 6. 
Ujlaky István – 6000 Kecskemét, Szinnyei M. Pál u. 2. (e-mail: ujlaky@banyai-kkt.sulinet.hu) 
Lukáts János kisebbségkutató könyvtáros – 1065 Budapest, Podmaniczky u. 9. 
Pardiné Mórocz Magdolna – Eötvös K. Megyei Könyvtár, Veszprém 8200 Komakút tér 3. 

(pardinem@vpmegye.hu) 
Boda Zoltán – Országos Idegennyelvű Könyvtár – 1148 Budapest Örs vezér tér 13. IV. 15. 
Balázs F. Attila – Szlovákiai Magyar Írók Szövetsége – AB-ART Kiadó, Szőrös Kő folyóirat – 82103 

Bratislava, Pozsony, Komárnická 20. 
Leányfalu, 2000. november 24. 
 
 

VILÁGBESZÉD 

Flannery O’Connor 
(Amerika) 

A folyó 
Egyesült Államok 

 
A gyermek kábán álldogált a sötét szoba közepén, és engedte, hogy bebújtassák a skót kockás kabátba. A 

jobb karja fönnakadt, de az apja ezzel mit sem törődött, hanem végiggombolta rajta a kabátot, és máris tolta az 
ajtó felé. Onnan szeplős, fakó kéz nyúlt érte. 

– Rosszul adta rája! – hallatszott a folyosóról. 
– Akkor adja rá rendesen maga, az ég szerelmére! – morogta az apa. – Hajnali hat óra van. 
Hálóköntösben volt, mezítláb. Kikísérte a kisfiút, ám ahogy be akarta csukni mögötte az ajtót, csont és bőr 

alak állta az útját. Hosszú, zöld kabátot, csúcsos filckalapot viselt. 
– Legyen szíves az útiköltségünket – mondta. – Kéccer kell villamosra szálljunk. 
A férfi a hálószobába ment a pénzért. Mire visszatért, a másik kettőt a nappali közepén találta. Az asszony 

éppen szemlét tartott. 
– No, én biztos nem soká szagolnám ezeket a csikkeket, ha idebenn kéne rád vigyázzak – méltatlankodott, 

majd becsülettel belerázta a gyermeket a kabátba. 
– Tessék, a pénz – dünnyögte az apa. Az ajtóhoz lépett, kitárta, és várt. 
Az asszony megszámolta a pénzt, s a belső zsebébe csúsztatta. Azután odalépett a vízfestményhez, amely a 

lemezjátszó fölött függött a falon. 
– Tisztába vagyok az idővel – biztosította a férfit. Közben a fekete vonalakat tanulmányozta a képen, 

amelyek különféle vad színű, tört síkokba fúródtak. – Este tízkor kezdődik a műszakom, ötig tart, oszt egy órát 
utazok a Vine utcai villamossal. Tehát illik tudnom, hogy hat óra van. 

– Á, értem – nyugtázta az apa. – Nos, este nyolc-kilenc tájban vissza tudja hozni? 
– Lehet, hogy valamivel későbben – felelte az asszony. – Gyógyítás lesz a folyónál, oszt oda megyünk. 

Ritkán kerül erre a lelkész, aki mostan gyün. Egy árva vasat se adtam vóna azér – biccentett a festmény felé. – 
Ilyent én is tudok rajzolni. 

– Rendben van, Mrs. Connin, akkor hát az esti viszontlátásra – köszönt el az apa. Ujjával türelmetlenül 
dobolt az ajtón. 

Elhaló női hang szólalt meg a hálószoba mélyéről. 
– Hozz egy jégpakolást! 
– Kár, hogy beteg a kisfiú mamája – sajnálkozott Mrs. Connin. – Mi baja? 
– Nem tudjuk – mormolta az apa. 
– Majd megkérjük Bevel Summers lelkész urat, hogy imádkozzon érte. Sok népet kigyógyított mán a 

bajából. Eccer fel kéne keressék őtet. 
– Lehetséges – hagyta rá az apa. – Az esti viszontlátásra – ismételte, s eltűnt a hálószobában. Azt remélte, 

hogy elindulnak végre. 
A kisfiú szótlanul, potyogó könnyein át nézte az asszonyt. Négy-öt éves lehetett. Tojásdad, pufók arca volt. 

Távol ülő szemei majdnem leragadtak az álmosságtól. Némán és türelmesen várakozott, akár a vén juh, mielőtt 
kiengedik a karámból. 

– Egész biztos tetszeni fog neked Bevel Summers lelkész úr – mondta az asszony. – Majd meghallod, milyen 
szépen énekel! 

Hirtelen résnyire nyílt a hálószoba ajtaja, s az apa dugta ki rajta a fejét. 
– Viszlát, öregfiú. Érezd jól magad! 



– Viszlát – búcsúzott a gyermek, s fölpattant, mint akit darázs csípett. 
Mrs. Connin még egy pillantást vetett a vízfestményre. Azután kiballagtak a folyosóra, és hívták a liftet. 
– Egy szó, mint száz, nem rajzoltam vóna ilyent – ingatta a fejét az asszony. 
Odakint, a hajnali szürkületben, a kivilágítatlan házak sorfallá fogództak össze, és kelepcébe zárták az 

éjszakai sötétséget. 
– Nemsoká kivilágosodik – állapította meg az asszony. – Idén viszont nem lesz mán több gyógyítás a 

folyónál. Töröld meg a nózidat, édesem! 
A kisfiú a kabátujjába törölte volna az orrát, ha az asszony le nem fogja a kezét. 
– Ejnye no, nem illik – dorgálta meg a gyermeket. – Há hol a zsebkendőd? 
A kisfiú mindkét kezét a zsebébe süllyesztette, és úgy tett, mintha keresgélne. Az asszony várt. 
– Egyeseket cseppet se izgat, hogy eresztik útjára az embert – dohogta önnön tükörképének egy kávéház 

kirakatában. – No, itt van ez! 
Piros és kék virágos zsebkendőt húzott elő, s lehajolt a gyermekhez, hogy megtörölje az orrát. 
– Fújd! – biztatta, s a kisfiú szót fogadott. – Kölcsönkapod. Tedd szépen a zsebedbe! 
A gyermek összehajtogatta a zsebkendőt, majd gondosan elrakta. Kisétáltak a sarokra, ahol egy bezárt bolt 

falának dőltek, és úgy várták a villamost. Mrs. Connin fölhajtotta a gallérját, hogy hátul összeérjen a kalapjával. 
A szeme héja elnehezült; úgy tűnt, menten elalszik. A kisfiú enyhén megszorította az asszony kezét. 

– Hogy hívnak? – kérdezte Mrs. Connin álmatagon. – Csak a családneved tudom. Mán akartam kérdezni a 
keresztneved is. 

A gyermeket Harry Ashfieldnek hívták, és korábban soha nem gondolt arra, hogy ezen változtasson. 
– Bevel – felelte. 
Az asszonyba tüstént visszatért az élet. 
– Micsoda véletlen egybeesés! – csapta össze a kezét. – Mondtam, hogy éppen így hívják a lelkész urat! 
– Bevel – ismételte a kisfiú. 
Mrs. Connin úgy meredt a gyermekre, akár valami csodajelre. 
– Ma mindenképp bemutatlak neki – fogadta meg. – Nem közönséges lelkész ám. Gyógyítani is tud! Mr. 

Conninon sajnos azér nem segíthetett, mer Mr. Conninnak nincs hite. De eccer annyira görcsölt neki a gyomra, 
hogy aszonta, bármit kipróbál. 

A villamos mint sárga pont bukkant föl az élettelen utca végében. 
– Mostan az állami kórházba van – folytatta az asszony. – Majdnem a fél gyomrát kivették. Mondom neki, 

adjon hálát Jézusnak, amiér nincs nagyobb baj, de ő aszongya, nem ad hálát senkinek... Nahát! – álmélkodott 
újfent. – Bevel! 

Odaballagtak a sínhez. 
– Engem is meggyógyít? – tudakolta Bevel. 
– Mi bajod? 
– Éhes vagyok – felelte némi gondolkodás után. 
– Nem reggeliztél? 
– Arra se volt idő, hogy megéhezzek. 
– No, mihelyst hazaérünk, bekapunk valamit – ígérte az asszony. 
Fölszálltak a villamosra, és helyet foglaltak a vezető mögött. Mrs. Connin a térdére ültette Bevelt. 
– Légy mostan jó gyerek, oszt hagyj egy kicsit bóbiskolni! Maradj az ölembe – kérte a kisfiút, azzal 

hátrahorgasztotta a fejét. Bevel nézte, ahogy leragadnak az asszony pillái, kinyílik a szája, előtűnik néhány 
kósza, sárga foga, és máris fújja a kását, mint valami zenélő csontváz. 

A vezetőn és kettejükön kívül senki sem utazott a kocsiban. Amikor Bevel meggyőződött róla, hogy az 
asszony alszik, előhalászta a tarka virágos zsebkendőt, széthajtogatta, és tüzetesen megvizsgálta. Ezután ismét 
összehajtotta, kabátbélésének zippzáras zsebébe rejtette, és kisvártatva maga is álomba merült. 

Conninék háza a villamosvégállomástól fél mérföldnyire, az úttól kissé beljebb gubbasztott. Fala sárgásbarna 
kartonpapírból volt, a teteje bádog. Előtte veranda húzódott, amelyen három szeplős fiúcska álldogált, akár az 
orgonasípok, egy nyakigláb leányzó társaságában. A leányzó alumínium csavarokkal teletűzdelt haja úgy 
csillogott, mint a háztető. A fiúk mágnesként követték Beveléket a házba, majd körbefogták a kisfiút. Némán, 
mosolytalanul bámultak rá. 

– Ez itten Bevel – mutatta be nekik Mrs. Connin a gyermeket, miközben kibújt a kabátjából. – Látjátok, 
micsoda véletlen egybeesés?! Ugyanúgy hívják, mint a lelkész urat! Ezek a fiúk itt J.C., Spivey, és Sinclair. Az 
meg kinn a verandán Sarah Mildred. Vesd le a kabátodat Bevel, oszt akaszd az ágytámlára! 

A három fiú merőn figyelte, ahogy Bevel kigombolja, leveszi, s az ágy támlájára akasztja a kabátját, utána a 
kabátot bámulták tovább. Végül sarkon fordultak, kimasíroztak a verandára, és kupaktanácsot tartottak. 

Bevel körbenézett a szobán, amely egyszerre szolgált konyha és alvófülke gyanánt. Az egész ház mindössze 
két helyiségből s két verandából állt. Egy világosbarna kutya dörgölődzött hanyatt fekve a deszkapadlóhoz. Ide-



oda csapdosó farka hajszál híján súrolta Bevel cipőjét. A kisfiú rá akart ugrani, de a kutya gyakorlott mozdulattal 
félrehemperedett előle. 

A különféle képek és naptárak szinte ellepték a falat. Két kerek fényképről egy beesett arcú öregember és 
öregasszony nézett a világba. A következő felvételen egy férfi látszott, akinek dús szemöldöke bozontosan nőtt 
össze az orra fölött. Az álla úgy szögellt ki, mint meredek, csupasz szikla. 

– Mr. Connin – mutatta Mrs. Connin, és hátralépett a tűzhelytől, hogy egy pillanatra Bevellel együtt az ura 
arcán felejthesse szemét. – De mán nem így néz ki. 

Bevel most az ágy fölött függő színes kép felé fordult, amely fehér lepedőbe öltözött férfit ábrázolt. Hosszú 
haja lágyan omlott a vállára, fejét arany karika koszorúzta. Deszkát fűrészelt, köré gyerekek gyűltek, és 
tekintetükkel csüggtek rajta. Bevel éppen meg akarta kérdezni, ki van a képen, amikor a három fiú betódult az 
ajtón. Intettek neki, hogy kövesse őket. Bevel először arra gondolt, hogy bebújik az ágy alá, és jó erősen 
megkapaszkodik annak egyik lábában. A három fiú nem tágított, csak állt és várt, szeplősen és némán, mígnem 
Bevel elindult feléjük, s némi távolságot tartva követte őket a verandára, majd tovább a ház sarkáig. Ezután 
sárga, gizgazos mezőn vágtak át a disznóólhoz, ahol három négyzetméternyi körüldeszkázott területen 
zsúfolódtak a malacok. A fiúk azt akarták, hogy Bevel átmásszon a deszkán. Mihelyst az ólhoz értek, hátraarcot 
csináltak, nekidőltek a tákolmány oldalának, és szótlanul várakoztak. 

Bevel lassan vonszolta magát. Szándékosan bele-belebotlott saját lábába, mint akinek nehezére esik a járás. 
Egyszer régebben idegen fiúk elagyabugyálták őt a parkban, amikor a vigyázója megfeledkezett róla, de akkor a 
gyermek semmit sem gyanított előre. Most szúrós trágyaszag csapta meg az orrát, és ismeretlen vadállat 
hangjára lett figyelmes. Lecövekelt a disznóóltól néhány lépésre, és sápadtan, ám elszántan várt. 

A három fiú meg sem moccant, mint akik sóbálvánnyá váltak. Tekintetüket Bevel feje fölé szegezték, mintha 
veszélyt szimatolnának onnan. A gyermek nem mert hátrapillantani. A fiúk szeplői elhalványultak, szemük 
szürkén, üvegesen tapadt az egyetlen pontra. Csupán a fülük rándult meg alig észrevehetően. Semmi sem történt. 

– Anya agyoncsap minket – szólalt meg végül a középső fiú, majd kedvetlenül elfordult, fölcsimpaszkodott 
az ól falára, és bebámult a malacokra. 

Bevel megkönnyebbülten a földre kuporodott, és a fiúkra vigyorgott. 
A palánkon egyensúlyozó fiú rideg pillantást vetett rá. 
– Hé! – szólította meg. – Ha nem bírsz ide fölmászni, hogy megnézd a malacokat, emeld föl azt a deszkát 

ottan, oszt úgy nézd meg őket! 
Látszólag mindezt merő szívélyességből tanácsolta. 
Bevel még sohasem látott igazi malacot. A könyvében persze szerepelt néhány, minél fogva emlékezett rá, 

hogy a malac kövér, rózsaszín állat, kunkori a farka, kerek, vigyori a képe, és csokornyakkendőt visel. 
Előrehajolt, s mohón megragadta a deszkát. 

– Erősebben húzzad – javasolta a legkisebb fiú. – Jól el van mán rohadva. Rántsd ki bátran azt a szöget! 
A korhadt fa könnyen adta a hosszú, rozsdás szöget. 
– Na, mostan mán föl tudod emelni a deszkát. Dugd az arcodat a ... – suttogta az egyik fiú. 
Bevel pontosan követte az utasítást. Hirtelen szürke, lucskos, otromba pofa rontott az arcának, és ahogy 

kifurakodott a palánk alól, földöntötte őt. Ez a rettenetes valami ott röfögött a feje fölött, előre-hátra gyúrta, 
döfködte a testét, mígnem hátulról akkorát billentett rajta, hogy Bevel sikítva száguldott keresztül a sárga mezőn. 
A behemót állat a sarkában ügetett. 

A három Connin fiú szenvtelenül követte az eseményeket. A palánkon üldögélő fiú a lelógó lábával 
támasztotta a kilazult deszkát. Egyikük komor arca sem vidult föl, csupán feszültségük engedett egy kicsit, 
mintha valamiféle parancsoló szükségletükön enyhítettek volna. 

– Anya nem örül majd, hogy kiengedte a disznót – vélekedett a legkisebb. 
Mrs. Connin a hátsó verandán tartózkodott, és nyomban fölkapta Bevelt, ahogy az a lépcső aljához ért. A 

disznó berohant a veranda alá és nagyokat hörögve lecsillapodott, a gyermek viszont még öt percen keresztül 
visított. Miután az asszony üggyel-bajjal lecsendesítette őt, odanyújtotta neki a reggelit, és hagyta, hogy az 
ölében ülve egye meg. A disznó fölkecmergett a hátsó verandára vezető két lépcsőfokon, megtorpant a 
szúnyoghálós ajtó előtt, s lógó fejjel bebámult rajta. Hosszú lába volt, púpos háta, és az egyik füléből kiharaptak 
egy darabkát. 

– Kuss innét! – rivallt rá Mrs. Connin. – Olyan ez, mint Mr. Paradise, a benzinkút tulajdonosa – magyarázta 
a kisfiúnak. – Majd meglátod a gyógyításnál. Rákos a füle neki. Mindig elgyün, oszt mutogatja, hogy nem 
gyógyult meg. 

A disznó még néhány percig pislogva álldogált, végül eloldalgott. 
– Nem akarom látni – jelentette ki Bevel. 
 
Elindultak a folyóhoz, elöl Mrs. Connin Bevellel, mögöttük libasorban a három fiú. A menetet Sarah 

Mildred, a nyakigláb leányzó zárta kiáltásra készen, ha netán az egyik fiú kiszaladna az úttestre. Ahogy 



komótosan haladtak az országút mentén, öreg hajóra emlékeztettek, orránál s faránál kicsúcsosodó vázzal. A 
fehér színű nap kis távolságból követte őket, azután mintha meg akarná előzni a csapatot, egy falka szürke 
felhőn átúszva fölgyorsította az iramot. Bevel a padkán bandukolt Mrs. Connin kezét fogva, s be-bekukkantott 
az aszfaltot tarkító narancssárga és lila víznyelő aknákba. 

Az jutott az eszébe, hogy ezen a vasárnapon milyen szerencsés Mrs. Conninnal, aki végre kirándulni viszi! 
Elege volt már a közönséges vigyázókból, akik a lakásban ücsörögnek, vagy legfeljebb a parkig merészkednek 
vele. Mennyi mindenről szerez tudomást az ember, ha kimozdul otthonról! Már ma reggel megtudta például, 
hogy őt egy Jézus Krisztus nevű ács készítette. Eddig úgy hitte, hogy a szőke bajszú, kövér Sladewell doktornak 
köszönheti az életét, aki szurikat adott neki és Herbertnek szólította, persze csak tréfából. Sokat viccelődnek 
arrafelé, ahol ő lakik. Ha korábban elgondolkozik rajta, biztosan oda lukad ki, hogy a Jézus Krisztus ugyanolyan 
szó, mint az „Ó!” , az „A fenébe!” , vagy az „Úristen” , vagy esetleg olyasvalakinek a neve, aki annak idején 
rászedte őket. Amikor Bevel megkérdezte Mrs. Connintól, hogy ki az a lepedőbe burkolt alak a képen az ágya 
fölött, az asszony tátva maradt szájjal nézett a gyermekre. Kisvártatva így felelt: 

– Jézus –, és továbbra sem vette le róla a szemét. 
Néhány pillanat múlva fölpattant, s egy könyvecskét hozott elő a másik szobából. 
– Nézz csak ide – nyitotta ki a fedelét –, ez még a dédanyámé vót! A világ semmi kincséér se válnék meg 

tőle. – Mutatóujjával barna betűs írást kísért a foltos oldalon. – Emma Stevens Oakley, 1832 – mormolta. – Ez 
mán valami, ugye? Minden szava szentírás! – A következő oldalra lapozott. – A címe: Jézus Krisztus élete 
tizenkét éven aluliaknak. 

Azután fölolvasta az egészet. 
A világosbarna fedelű, aranyszegélyű könyvecske doh szagot árasztott. A sok-sok kép egyike az ácsot 

ábrázolta, amint disznókat kerget ki egy emberből. Valóságos disznók voltak: szürkék és barátságtalanok, és 
Mrs. Connin azt mondta, hogy Jézus az egész kondát ebből az egyetlen emberből űzte ki. Amikor az asszony 
befejezte az olvasást, hagyta, hogy a kisfiú a földön üldögélve még egyszer átböngéssze a képeket. 

Mielőtt elindultak a gyógyításra, Bevel a kabátbélésébe rejtette a könyvecskét. Ettől a kabát kissé megnyúlt 
az egyik oldalon. A gyermek álmodozva, jámbor gondolatokkal a fejében bandukolt a többiek mellett az 
országút mentén. Amikor letértek az illatos bokrok között kacskaringózó, vörös agyag ösvényre, Bevel szilajon 
fickándozni kezdett, és úgy rángatta az asszony kezét, mint aki előre akar vágtázni, hogy elkapja a napot, amely 
most már előttük gurult az égen. 

Jó darabig az ösvényen haladtak, majd lila gyomnövényekkel tarkított mezőt szeltek át. Utána árnyas erdő 
nyelte el őket, ahol süppedő tűlevél-szőnyeg borította a talajt. Bevel sohasem járt még erdőben, ezért óvatosan 
lépdelt. Úgy nézelődött jobbra-balra, mint aki ismeretlen országba tévedt. Tovább meredek lovaglóösvényen 
kanyargott lefelé az útjuk, talpuk alatt vöröslő falevelek ropogtak. Bevel egyszer csak megbotlott, s ahogy a 
kezénél levő fához kapott, sötét odúból fagyos, arany-zöld szempár nézett vele farkasszemet. A domb aljában 
hirtelen elfogyott az erdő, és fekete-fehér tehenekkel tarkított legelő tárult eléjük. A legelő teraszosan lejtett egy 
széles, narancssárga folyamig, amelynek vizében mint csillogó gyémántkő tükröződött a nap. 

A patak innenső partján emberek álldogáltak egy csoportban és énekeltek. Mögöttük asztalok sorakoztak, a 
folyó melletti úton pedig néhány autó és teherautó várakozott. A kis csapat szaporán vágott át a legelőn, mert 
ahogy Mrs. Connin a tenyerével napellenzőt formált a szeme elé, észrevette, hogy a lelkész már a vízben áll. Az 
asszony az egyik asztalra ejtette a kosarát, és határozott mozdulattal előreterelte a három fiút, hogy ne 
lebzseljenek az elemózsia körül. A másik kezével Bevel kezét fogta, s így evickéltek be a legelső sorba. 

A lelkész a parttól vagy három méternyire, térdig állt a folyóban. Szép szál fiatalembernek látszott. 
Khakiszínű nadrágját fölhajtotta, hogy ne érjen a vízbe. Kék inget és piros sálat viselt, kalapot azonban nem. 
Világos haja volt és járomcsontjáig kunkorodó pofaszakálla. Sovány arcát elöntötte a vízről visszaverődő vörös 
fény. Nem tűnt többnek tizenkilenc évesnél. Hátrakulcsolt kézzel, hátrabillentett fejjel, magas orrhangon énekelt, 
magasabban, mint a többiek a parton. 

Kitartotta a szentének utolsó, szárnyaló hangját is, azután elhallgatott, s némán állt tovább. Lenézett a vízre, 
és megkavarintotta a lábával. Föltekintett a parton összesereglett emberekre, akiknek várakozással teli arcáról 
ünnepélyesség sugárzott. Minden szem a lelkészre szegeződött, aki ismét megmozdította a lábát a vízben. 

– Talán tudom, miér jöttetek – zendített rá orrhangon –, talán nem. Egy biztos: ha nem Jézus miatt jöttetek, 
akkor miattam se! Ha csak arra vagytok kíváncsiak, hogy a folyóba hagyhatjátok-e a fájdalmatokat, akkor nem 
Jézusér jöttetek! A fájdalmat nem lehet a folyóba hagyni! Ilyent én soha senkinek nem mondtam. 

– De én láttam, amikor meggyógyított egy asszonyt! – kurjantotta valaki az emberkupacból. – Láttam, hogy a 
bicegős asszony föláll, oszt rendesen jár! 

A lelkész hol az egyik, hol a másik lábára nehezedett. Nem lehetett jól kivenni, hogy mosolyog-e, vagy sem. 
– Ha ezér jöttél, jobb, ha hazamégy – tanácsolta a hozzászólónak. 
Azután fölszegte a fejét, magasba lendítette a karját, s így harsogott: 
– Emberek! Ide hallgassatok! Egyetlenegy folyó létezik: az Élet folyója, Jézus véréből! Ebbe a folyóba kell 



helyezni a fájdalmatokat, emberek! A Hit folyójába, az Élet folyójába, a Szeretet folyójába, Jézus vérének dús, 
veres folyójába! 

Lágyabbra fogta a hangját. 
– Minden más folyó ebből az egyetlen folyóból ered, és oda is tér vissza, mint az óceánba. Ha van hitetek, 

helyezzétek ebbe a folyóba minden fájdalmatokat, és megszabadultok tőle, mer ez a folyó lemossa bűneiteket! 
Ez a folyó maga is csordultig telt fájdalommal, töméntelen fájdalommal, de Krisztus Országa felé hömpölyög, és 
lassan-lassan elmos minden fájdalmat, el bizony, mint ez a vén, veres folyó a lábaimnál. Halljátok, emberek! – 
szárnyalt dallamosan a hangja. – Márknál tisztátalan emberről olvastam, Lukácsnál vakról, Jánosnál halottról. 
Legyen fületek, emberek! Ugyanaz a vér, amely eztet a folyót veresre festi, megtisztította a leprást, a vaknak 
visszaadta szeme világát, és életre keltette a halottat! Ti gondban megfáradt emberek – kiáltotta –, helyezzétek 
szenvedésteket a Vér folyójába, a Fájdalom folyójába, és nézzétek, ahogy elragadják azt a hullámok, és Krisztus 
Országa felé sodorják! 

Miközben ekképp szónokolt, Bevel kába tekintettel követte két néma madár lassú körözését a magas légben. 
A folyó túlpartján arany-piros babérfa-liget virított, mögötte erdő borította hegyek kéklettek, róluk itt-ott 
fenyőfák nyújtózkodtak az ég felé. A messzi hegyoldalban bibircsók gyanánt terpeszkedett a város. A két madár 
keringve szállt le a legsudárabb fenyőfa hegyére. Púposan gubbasztottak, mintha a hátukon tartanák az égboltot. 

– Ha az Élet folyójába akarjátok helyezni a fájdalmatokat, gyertek közelebb – folytatta a lelkész –, és 
szabaduljatok meg tőle! De ne higgyétek, hogy csak ennyi az egész, emberek, mer a vén, veres folyó nem ér itt 
véget! A szenvedés vén, veres folyója tovább hömpölyög Krisztus Országa felé! A vén, veres folyó arra jó, hogy 
megkeresztelkedjetek benne, hogy belehelyezzétek a hiteteket, a fájdalmatokat, de megváltani semmiképp se ez 
az iszapos víz fog benneteket! A héten keresztül-kasul beutaztam a folyót. Kedden Fortune Laken jártam, 
másnap Idealba, pénteken meg a feleségemmel együtt Lulawillowba mentünk beteglátogatóba. És semmiféle 
gyógyulás nem történt – közölte, s az arca egy pillanatig vörösebben égett. – Soha nem is ígértem. 

Mialatt így beszélt, vergődő pillangóra emlékeztető alak botorkált előre a tömegben. Öregasszony volt, a 
karjai kalimpáltak, s a feje úgy reszketett, mintha bármely pillanatban le akarna röpülni. Ahogy jajjal-bajjal 
lekucorodott a folyó mellé és karjait belemártotta a vízbe, azok habverőként kezdtek működni. Az öregasszony 
addig hajolt, amíg az arca el nem merült. Utána csuromvizesen, szakadatlanul hadonászva fölegyenesedett, 
néhányszor vakon megperdült önmaga körül, mígnem értenyúltak a tömegből és visszahúzták. 

– Tizenhárom éve ilyen! – dörögte egy goromba hang. – Adjátok körbe a kalapot, és fizessétek ki a kölyköt! 
Úgyis ezért jött, nemdebár? 

A folyóban álló fiúhoz címzett kiáltás nagydarab öregembertől eredt. Hosszú, szürke, kivénhedt autó 
lökhárítóján üldögélt, mint valami göcsörtös kődarab. Szürke kalapja féloldalasan nyugodott a fején: jobb fülét 
elfedte, bal halántékán lila dudort hagyott szabadon. Az öregember a karjait a térde közt lógatva görnyedt előre, 
s apró szemével hunyorított. 

Bevel ránézett, és sietősen menedéket keresett Mrs. Connin kabátjának redői között. 
A fiú az öregemberre pillantott, s fölemelte az öklét. 
– Vagy Jézusnak, vagy az ördögnek hisztek! – kiáltotta. – Vagy ez, vagy az mellett tesztek tanúságot! 
– Saját tapasztalatomból tudom – búgta egy asszony titokzatos hangon –, hogy a lelkész úr képes gyógyítani! 

Az én szemem már fölnyílt. Én Jézus mellett teszek tanúságot! 
A lelkész hirtelen mozdulattal a magasba röpítette karjait, és ismételni kezdte mindazt, amit az imént 

elmondott a folyóról és Krisztus Országáról. Az öregember csúfondárosan figyelte őt a lökhárítóról. Bevel újra 
meg újra kikandikált az öregre Mrs. Connin kabátja mögül. 

Kezeslábasba és barna zubbonyba öltözött férfi hajolt előre, kezét a vízbe mártotta, majd gyorsan kihúzta, 
lerázta róla a cseppeket, s hátradőlt. Egy asszony kisbabát tartott a hullámok fölé, és lelocsolta lábacskáit. Egy 
másik férfi arrébb sétált, leült a partra, kibújt a cipőjéből, s belegázolt a folyóba. Néhány percig hátrafeszített 
fejjel, arcát a magas égre emelve állt, azután kilépdelt a partra, és visszavette a cipőjét. Mind ez idő alatt a 
lelkész énekelt, és szemmel láthatólag ügyet sem vetett a környezetére. 

Abban a pillanatban, ahogy befejezte az éneklést, Mrs. Connin fölkapta Bevelt, és így kiáltott: 
– Lelkész úr! Velem van a városból egy fiúcska, akire ma vigyázok. Beteg az anyukája neki, s szeretné, ha 

imádkozna érte. Oszt micsoda véletlen egybeesés! Tudja, hogy hívják a kisfiút? Bevel a neve! Bevel – ismételte, 
s megfordult, hogy a háta mögött csoportosulókra nézzen –, mint a lelkész úré! Ugye, milyen érdekes 
egybeesés? 

A tömegből sustorgás hallatszott, mire Bevel is hátrafordult, és az asszony válla fölött szembevigyorgott az 
emberekkel. 

– Bevel! – rikkantotta büszkén. 
– Figyeljél csak, Bevel! Meg vagy te egyáltalán keresztelve? – kérdezte Mrs. Connin. 
A kisfiú csak somolygott. 
– Az a gyanúm, hogy nem vót megkeresztelve – fordult a lelkész felé Mrs. Connin a szemöldökét ráncolva. 



– Lódítsa ide! – biztatta a lelkész az asszonyt, és közelebb lépett, hogy elkapja a gyermeket. 
A hónaljánál fogva tartotta a kisfiút, úgy nézte a vigyori arcot. Bevel bolondozva forgatta a szemét, és 

odatolta a képét a lelkészéhez. 
– A nevem Bevvvöööölllll – bömbölte mély hangon, s kidugta a nyelve hegyét. 
A lelkész nem mosolyodott el. Csontos arca rezzenéstelen maradt, keskeny, szürke szemében a színtelen 

égbolt tükröződött. Az autó lökhárítóján ücsörgő öregember harsányan fölnevetett, mire Bevel belemarkolt a 
lelkész gallérjába, és megszorította. A vigyornak hűlt helye volt az ábrázatán. Az az érzése támadt, hogy ennek 
itt a fele sem tréfa. Ahol ő lakik, ott mindenből viccet csinálnak. A lelkész arcáról azonban azt olvasta le, hogy 
semmi sem vicc, amit mond, vagy tesz. 

– Anyám nevezett el így – hadarta. 
– Megkereszteltek? – kérdezte a lelkész. 
– Az meg micsoda? – dünnyögte a gyermek. 
– Ha megkeresztellek – magyarázta a lelkész –, bemehetsz Krisztus Országába. Meg leszel tisztítva a 

szenvedés folyójába, fiam, és az élet mély folyójába fogsz élni. Akarod? 
– Igen – vágta rá a gyermek. Arra gondolt, hogy többet nem megy vissza a lakásba, hanem alámerül a 

folyóban. 
– Más leszel, mint voltál – ígérte a lelkész. – Ezentúl számítani fogsz. 
Az emberekhez fordult és tanítani kezdett, Bevel pedig a folyóban szerteszóródott nap-szilánkokat bámulta a 

válla fölül. Hirtelen így szólt a lelkész: 
– Rendbe van. Mostan megkeresztellek. 
Minden további figyelmeztetés nélkül erősen megmarkolta a kisfiút, határozott mozdulattal fejjel lefelé 

fordította, s bemerítette. Így tartotta őt addig, amíg végig nem mondta a keresztség szavait, azután visszarántotta, 
és szigorúan figyelte a levegőért kapkodó gyermeket. Bevel szeme sötét volt és hatalmasra nyílt. 

– Mostantól számítasz – mondta neki a lelkész. – Nem úgy, mint ezelőtt. 
A gyermek rémültebb volt annál, minthogy sírva fakadjon. Kiköpte az iszapos vizet, és nedves kabátujjába 

dörzsölte a szemét s az arcát. 
– Ne feledkezzen meg az anyukájáról! – kiáltotta Mrs. Connin a lelkésznek. – A kisfiú szeretné, ha 

imádkozna érte! Beteg a fiatalasszony. 
– Úristen – kezdte a lelkész –, most szenvedő embertársunkért imádkozunk hozzád, aki nem lehet jelen, hogy 

tanúságot tegyen. Kórházba van az édesanyád? – fordult a gyermekhez. – Fájdalmakkal küzd? 
Bevel kerek szemet meresztett. 
– Még föl se kelt! – bukott ki belőle cincogó gyerekhangon. – Másnapos. 
Olyan csend honolt a levegőben, hogy Bevel hallotta, amint a nap-szilánkok egymáshoz koccannak a vízben. 
A lelkész szemmel láthatóan elképedt, s haragra gerjedt. Arcának pírja lelohadt, szemében elsötétült az ég. A 

parton hatalmas röhögés robbant, és Mr. Paradise így óbégatott: 
– Hahaha! Gyógyítsd meg a másnaposságban szenvedő asszonyt! – s öklével csapkodni kezdte a térdét. 
 
– Hosszú napja vót neki – jegyezte meg Mrs. Connin a bejárati ajtóban, és szúrós tekintettel nézett be a 

szobába, ahol az összejövetel folyt. – Azt hiszem, elmúlt mán a rendes fekvési ideje. 
Bevel egyik szeme leragadt, a másik résnyire szűkült, az orra csöpögött, és tátott száján át vette a levegőt. Az 

ázott skót kockás kabát féloldalasan lógott rajta. 
Biztosan az lesz ő, hosszú, fekete szaténnadrágban, harisnya nélkül, lábujján vörösre pingált körmökkel, 

gondolta Mrs. Connin. A nő a díványon hevert, fölhúzott lábait a levegőben keresztezte, fejét a karfán nyugtatta. 
Esze ágába sem jutott, hogy fölkeljen. 

– Szia Harry – ásította. – Na, jó volt? – Tojásdad, sima, és kifejezéstelen arca sápadtan világított, egyenes 
szálú, krumpliszínű haját hátul összefogta. 

Az apa a pénzért ment. Még két másik pár tartózkodott a szobában. Az egyik férfi, szőke hajú, apró, violakék 
szemű, előrehajolt ültében, és visszhangozta az iménti kérdést: 

– Na, Harry öregfiú, jó volt? 
– Nem Harry a neve neki, hanem Bevel – vetette közbe Mrs. Connin. 
– Biztosíthatom, hogy Harry – cáfolt rá a nő a díványról. – Ki hallott már olyat, hogy valakit Bevelnek 

hívjanak? 
Úgy tűnt, hogy a kisfiú állva elalszik: fejét egyre mélyebbre horgasztotta, majd hirtelen fölkapta, s a fél 

szemét bódultan kinyitotta. 
– Aszonta reggel, hogy Bevelnek hívják! – rökönyödött meg Mrs. Connin. – Mint a lelkész urat! Egész nap a 

folyónál vótunk a gyógyításon meg az igehirdetésen. A kisfiú aszonta nekem, hogy Bevelnek hívják, mint a 
lelkészt. 

– Bevel! – gúnyolódott az anya. – Úristen, micsoda név! 



– A lelkész urat is így hívják, mánpedig a környéken nincsen nála jobb – kelt Mrs. Connin a lelkész 
védelmére. – Ráadásul ma délelőtt megkeresztelte a gyermeket! – tette hozzá kihívóan. 

Az anya fölült. 
– Micsoda arcátlanság! – fortyogott. 
– Ezenkívül – folytatta Mrs. Connin – gyógyító hatalma van neki. Imádkozott a maga gyógyulásáér is. 
– A gyógyulásomért! – csattant föl az anya. – Miféle gyógyulásomért, az ég szerelmére? 
– A szenvedésből való gyógyulásáér – felelte Mrs. Connin fagyosan. 
Az apa visszatért, és megállt Mrs. Connin mellett, hogy átadja neki a pénzt. A szemét vérerek szőtték át. 
– Folytassa csak – biztatta Mrs. Connint. – Szeretnék bővebbet tudni a feleségem szenvedéséről. Ennek 

pontos mibenléte ugyanis ez idáig elkerülte a ... – Elharapta a mondatot, s meglobogtatta a papírpénzt. – Az 
imával történő gyógyítás fenemód kifizetődő – morogta. 

Egy pillanatig Mrs. Connin látnoki csontváz gyanánt meredt a szoba látványára. Azután anélkül, hogy elvette 
volna a pénzt, sarkon fordult, és becsukta maga mögött az ajtót. Az apa, arcán bizonytalan mosollyal, 
visszafordult, és vállat vont. A vendégek Harryt fürkészték. A kisfiú csoszogva a szobája felé indult. 

– Gyere csak ide, Harry – hívta az anyja, mire a gyermek leragadt szemmel, gépiesen irányt váltott. – Meséld 
el nekem szépen, mi történt ma! 

Ahogy a kisfiú odaért hozzá, anyja kihámozta őt a kabátból. 
– Nem tudom – motyogta a gyermek. 
– Dehogyisnem! – állította az anyja, és ekkor megérezte, hogy az egyik oldalon valami lefelé húzza a 

kabátot. Kizippzározta a bélést, és elkapta a kipottyanó könyvet meg a koszos zsebkendőt. – Ezeket hol 
szerezted? – kérdezte. 

– Nem tudom – felelte a kisfiú, s a tárgyak után kapott. – Az enyémek! Mrs. Connin adta őket! 
Az anya ledobta a zsebkendőt, a könyvet pedig olyan magasra tartotta, hogy az ágaskodó gyermek ne érhesse 

el. Ahogy beleolvasott, bohókásan fintorgott. A többiek köréje gyűltek, és a válla fölött a könyvbe kandikáltak. 
– Úristen – szólalt meg valaki. 
A vastag szemüveges férfi szinte átvilágította tekintetével a könyvet. 
– Igen értékes darab. Műgyűjtők büszkesége – állapította meg kurtán, azzal elorozta a többiek elől, és 

zsákmányával egy távolabbi székre telepedett. 
– Ne engedjétek Georgenak, hogy meglógjon vele! – intett mindenkit a férfi barátnője. 
– Komolyan nagyon értékes – hangsúlyozta George. – 1832-es. 
Bevel ismét a szobája felé vette az útját. Becsukta maga mögött az ajtót, a sötétben az ágyához támolygott, 

lehuppant rá, kibújt a cipőjéből, eldőlt, mint egy liszteszsák, és magára húzta a takarót. Fél perc sem telt bele, és 
fénycsóva tódult be az ajtón, benne az anya sudár árnyéka. Lábujjhegyen az ágyhoz tipegett, s leült a szélére. 

– Mit beszélt rólam az a fajankó lelkész? – suttogta. – Miféle hazugságokat hordtál ma össze, édesem? 
A gyermek lehunyta a szemét. Anyja hangja olyan távolinak tűnt, mintha a folyó tükréről érkezne, ő pedig 

annak mélyéről hallgatná. 
– Harry – rázta meg az anya a kisfiú vállát, és a füléhez hajolt. – Mit mondott a lelkész? – Fölültette a 

gyermeket, aki úgy érezte, mintha visszarántották volna a folyó fenekéről. – Beszélj! – sustorgott az anya, s 
keserű lehellete elborította a kisfiú arcát. 

A gyermek közvetlen közelről látta a tojásdad, sápadt foltot a sötétben. 
– Azt mondta, mostantól más leszek – motyogta. – Hogy számítok. 
Néhány másodperc után az anya ruhájánál fogva visszaeresztette a kisfiút a párnára. Szempillantásnyit 

időzött fölötte, majd ajkával megérintette a gyermek homlokát. Azután fölállt, és lágyan ringó csípővel 
végigvonult a fénycsóván. 

 
Bevel nem ébredt korán, a lakásban mégis sötétség uralkodott és áporodott volt a levegő. A kisfiú egy 

darabig csak feküdt az ágyban, orrát és szemét piszkálta. Később fölült, és kibambult az ablakon. A nap 
halványan sütött be, elszürkítette az üveg. A szemben levő Empire Hotel emeleti ablakában egy színes bőrű 
takarítónő keresztbefont karján pihentette a fejét, és az utcai forgatagot bámulta. Bevel fölkelt, cipőbe bújt, és 
először a fürdőszobát, azután a nappalit látogatta meg. A dohányzóasztalról bekapott két szardellapépes 
aprósüteményt, egy üvegből kihörpintette a maradék gyömbérsört, majd keresni kezdte a könyvét, de sehol sem 
találta. 

A hűtőszekrény halk zümmögésétől eltekintve csend honolt a lakásban. Bevel betért a konyhába, ahol két 
mazsoláskalács csücsökre bukkant. Rájuk kent fél üveg mogyoróvajat, összeborította őket, fölmászott a 
bárszékre, s ráérősen rágcsálni kezdte a szendvicset, időnként a vállába törölve az orrát. Ahogy végzett az 
evéssel, fölfedezett némi csokis tejet, s azt kortyolgatta el. Igazság szerint jobban fűlt volna a foga a további 
gyömbérsörhöz, ám olyan magasra tették az üvegnyitót, hogy nem érte föl. Egy ideig a hűtőszekrény tartalmát 
tanulmányozgatta – volt benne fonnyadt zöldség, amelyről az anyja megfeledkezett, egy rakás barna narancs, 



amit megvett és nem facsart ki, három- vagy négyféle sajt, valami gyanús dolog egy papírzacskóban, meg egy 
disznócsülök. Bevel nyitva hagyta a hűtőszekrény ajtaját, visszabotorkált a sötét nappaliba, és lehuppant a 
díványra. 

Úgy számolt, hogy délután egyig mind ájultan fekszenek, és így étteremben kell ebédelniük. Mivel ő még 
nem éri föl az éttermi asztalt, a pincér hoz majd neki etetőszéket, amit viszont már kinőtt. Csak ücsörgött hát a 
dívány közepén, és sarkával annak alját rugdalta. Kisvártatva föltápászkodott, és körbetéblábolta a szobát. 
Belekukkantott a hamutálcákba, mintha csak megszokásból tenné. A szobájában szép számmal hevertek 
képeskönyvek és kirakós játékok, többségüket azonban már széttépdeste. Rájött ugyanis, hogy akkor kap újat, 
ha összetépi a régieket. Általában nem nagyon lehetett itthon mást csinálni, mint enni; ennek ellenére nem hízott 
el. 

Az az ötlete támadt, hogy kiürít pár hamutálcát, mégpedig a talajra. Ha csupán néhányat borít ki, az anyja 
arra gondol majd, hogy maguktól estek le. Ki is szórt kettőt, és ujjával gondosan a szőnyegbe dörzsölte a hamut. 
Ezt követően kicsit heverészett a földön. Föltartotta a lábát a levegőbe, és nézegette. Cipője még mindig nedves 
volt, amiről eszébe jutott a folyó. 

Arckifejezése lassan-lassan átalakult, mint aki kapiskálni kezdi, hogy eddig mi hiányzott neki. Egyszer csak 
kitisztult előtte, mit is akar tenni. 

Fölállt, lábujjhegyen belopakodott a szülők hálószobájába, és tekintetével az anyja kézitáskája után kutatott a 
félhomályban. Látta anyja hosszú, sápadt kezét, amint alácsüng az ágy széléről, a fehér halmot, amely az apja 
volt, a zsúfolt komódot, végül egy széken a táskát. Villamosjegyet, és néhány szem mentolos cukorkát kotort elő 
belőle. Ezután kisétált a lakásból, és a sarkon fölült a villamosra. Bőröndöt nem vitt magával, mert nem volt 
semmi, amit meg akart volna tartani otthonról. 

A végállomásnál szállt le, s befordult abba az utcába, ahol tegnap Mrs. Conninnal járt. Tudta, hogy a három 
fiú és a lány iskolában van, Mrs. Connin takarítani ment, így hát üres a házuk. Elhaladt az ismerős udvar előtt, és 
rátért arra az útra, amelyen mindnyájan együtt vonultak a folyóhoz. Miután elhagyta az utolsó kartonpapír 
házakat is és a földút elfogyott, a gyermeknek az országút szélén kellett továbbgyalogolnia. A sárga napkorong 
magasan gurult és égetett. 

Bevel elbaktatott egy kaliba mellett, amihez narancssárga benzinkút tartozott. Az ajtóban nem vette észre az 
öregembert, aki közönyösen bámult maga elé, és narancsszínű folyadékot iddogált. Mr. Paradise kényelmesen 
kihörpintette az utolsó cseppet, és az üveg fölött az eltűnőfélben levő kicsi, skót kockás kabátra hunyorított. A 
padra állította az üres üveget, és, még mindig összehúzott szemmel, a kabátujjába törölte a száját. Belépett a 
kalibába, az édességes polcról leemelt egy harminc centiméter hosszú, öt centiméter vastag borsosmenta rudat, 
és a zsebébe dugta. Autóba szállt, s az országúton a kisfiú után araszolt. 

Mire Bevel a lila gyomvirágokkal tarkított mezőre ért, csupa por és verejték lett. Megszaporázta lépteit, hogy 
minél hamarabb az erdőbe érjen. Ott azután fától fáig bóklászva kereste a tegnapi ösvényt. Végül egy kitaposott 
sávra lett figyelmes a tűlevél szőnyegen, és addig követte, amíg meg nem pillantotta a fák között kacskaringózó, 
meredek csapást. 

Mr. Paradise kiszállt az autóból, és gyalog folytatta az útját odáig, ahol majdnem mindennap üldögélt s csali 
nélküli horgászbotját a vízbe lógatva bámulta a folyó hömpölygését. Távolabbról bárki azt hihette volna, hogy 
jókora kődarab lapul a bokrok takarásában. 

Bevel nem vette őt észre. Sem nem látott, sem nem hallott, csak a vöröses sárgán csillogó folyó lebegett a 
szeme előtt. Cipőstül-kabátostul szaladt bele, és kortyintott a vizéből. A korty egyik felét lenyelte, a másikat 
kiköpte, azután csak állt, állt a melléig érő vízben, és bámészkodott maga körül. Tiszta, sápadt kék volt az ég, 
hatalmas tömbjébe csupán a nap fúrt egy lukat, alját a fák teteje cakkozta. Bevel kabátja fölúszott a víz színére, 
és úgy ölelte őt körbe, mint valami mókás liliom lebegő levelei. A gyermek vigyorogva állt a napsütésben. Azt 
eszelte ki, hogy nem vacakol tovább lelkészekkel, hanem szépen megkereszteli saját magát, és addig gázol 
befelé a folyóban, amíg rá nem talál Krisztus Országára. Nincs több vesztegetni való ideje. Máris a víz alá 
merítette a fejét, s nekifeszült a hullámoknak. 

A következő pillanatban fuldokolni, köpdösni kezdett, a feje feltört a felszínre. Újra alábukott, s ugyanaz 
megismétlődött. Nem akarta befogadni a folyó. Harmadszorra is nekigyürkőzött, majd fulladozva kiemelkedett a 
vízből. Hiszen így történt akkor is, amikor a lelkész bemerítette: meg kellett küzdenie az arcába toluló hatalmas 
valamivel. Hirtelen megállt, mert az futott át az agyán, hogy ez is csak vicc, egy újabb vicc lesz! Arra gondolt, 
hogy mekkora utat tett meg a semmiért, és csapdosni, pacskolni, rugdosni kezdte a mocskos vizet. Lába most 
már a semmit taposta. A kisfiú a fájdalom és fölháborodás egyetlen, erőtlen kiáltását hallatta. Ekkor üvöltés 
jutott a fülébe. Hátrafordult, és egy óriási malacféleséget vett észre, amint utánaveti magát, és ordítozva ráz felé 
egy vörös-fehér botot. Bevel még egyszer alámerült, s íme, a várakozó áramlat ezúttal kecses, gyöngéd kézzel 
értenyúlt, előresiklott vele, majd lefelé vonta őt. Egy pillanatra a csodálkozás lett úrrá a gyermeken, ám mert 
mozgásban volt, és tudta, hogy végre eljut valahová, minden dühe s félelme elhagyta szépen. 

Mr. Paradise feje újra meg újra fölbukkant a víz színén. Végül, miután az ár jócskán elsodorta már, 



kiemelkedett a hullámok közül, mint valami vén víziszörny, megállt üres kézzel, és kifejezéstelen tekintetét a 
folyó távolba vesző szalagjára meresztette.  

1953 
Varga Nóra fordítása 

 

Joszif Brodszkij 

(orosz) 
 

Joszif Brodszkkij (1940-1996) orosz zsidó származású, Nobel-díjas költő. A kommunista „hatalom 
packázásait” megunva, munkatáborait megjárva, az USA-ba emigrált, ahol különböző egyetemeken tanított 
1996-ban bekövetkezett haláláig. 
 

Svéd muzsika 
 

Mikor hó férceli a tengert és a fenyők 
nyöszörgése mélyebb nyomokat hagy, akár a szántalpak, 
milyen kékségig érhet el a szem? miféle csendig erőt- 
lenedhet és meddig halkulhat 
a részvétlen hang? Jeltelen hull i a képből; 
s mint túszul ejtett Mamelukkal, számot vet arcával, 
túl immár mindenen... s ahogy szürke óceán-mélyből 
a puhatestű: tovább úgy foszforeszkálgat; 
ekkor elég a hallgatásba zárt hangsebesség, 
elég egy gyufaszál, hogy felizzon a platni, 
elég a faliórák visszhangozta szívverés – a tenger felé 
az utat folytatni. 

Cseh Károly 
 

MERÍTETT SZAVAK 

Sarkady Mária 

A hajó 
 
A hajó vigyázva siklott. 
„Vigyáznom kell – gondolta –, még a sekély folyami vizeken hajózom, nehogy zátonyra fussak. Telis-teli 

vagyok utasokkal... Nemcsak magamért felelek...”  
Egy kiugró kopár parti ágról egy nagy testű madár figyelt. 
– Messze még a tenger? – kérdezte tőle a hajó. 
– Nagyon messze – válaszolt a madár. 
– Eredj, mondd már a szélnek, hogy jöjjön. Ha fúj, előbb a tengerre érek. 
– Aha... Te vitorlás hajó vagy, persze... – mondta a madár. – Jól van. Majd küldöm. 
– Szép piros vitorlád van – mondta egy kislány, aki nézte a vizet. 
– És mennyi-mennyi utasom! – örült a hajó. – Hazaiak, külföldiek, még a hajófenéken is ők utaznak, nem 

szállítmányt viszek ám! A tengerre megyünk. Sajnálom, hogy te már nem férsz fel... 
– Látom – bólintott a kislány. 
A szél, úgy látszik, már a közelben járt, gyorsabban úszott a hajó. Egy nagy hal észrevette, alája siklott, és 

megbökte az orrával. 
– Mit akarsz, hal? Még felborítasz! Én a tengerre hajózom! – szólt bosszúsan a hajó. 
– A tengerre? – nevetett a hal. – Rég hallottam ilyen mulatságos tréfát! 
– Hallgass! – szólt rá a hajó. – Ne zavard az utasaimat! 
– Utasaid is vannak? – izgett-mozgott a hal. – Ide velük! Megeszem őket! 
– Nem eszed! Megvédem őket! – kiáltott a hajó. S a tengerre gondolt, ami a folyó torkolatánál kezdődik, a 

nagy óceánra, az ismeretlen partjaival. S hogy milyen hosszú lesz az út odáig, és milyen nehéz. A szél se fúj 
mindig kedvezően, ezt már tapasztalta. Azért majd csak elvitorláznak, ő meg az utasai. 



„Ez a hal is csak feltart engem” – gondolta a hajó, és akkor megbillent. 
– Na! Lássam azokat az utasokat! – mondta a hal. 
 
A parton hármat sípoltak. 
– Pisti! – kiáltott a sípszó után valaki. – Felborult a hajód! Rossz széljárásunk van! – és belegázolt a vízbe, 

felemelte a hajót, kiöntötte belőle a vizet, és újra vízre tette. 
Egy papírhajó volt, újságpapírból, vékony fapálcika volt átszúrva rajta, s azon egy piros vászondarab. Ott 

úszott a Rákos-patakon, a Kerékgyártó utca és a Telepes utca között. 
– Meddig viszel? – kérdezte a hajó a víztől, aminek a hátán megtelepedett. 
– A tengerig – felelte a víz. 
– Akkor jó – mondta a hajó, és úszott, újra jókedvűen úszott. 
A partról komoly, éles szemek figyelték, mint hajdani rokonait valamikor rég. Amikor még nem szálltak 

vízre az emberek, mikor még tutaj sem volt, nemhogy papír, amiből hajót hajtogathattak volna, amikor még csak 
egy-egy folyóba zuhant fatörzsön véletlenül próbálgatták a víz sodró erejét; abban az időben a papírhajókkal 
rokon kis száraz faágakat dobáltak a vízbe a gyerekek, és néztek utánuk vággyal, akarással, hogy egyszer egy 
fatörzsön ők is elindulnak a vízen, a sodrással lefelé. 

 

Szász Zsolt  

Ünnepek évadja 
Ádvent. 
A világvégi táncházban Dresch Misi etno-dzseszt-zenél. A széki asszony kérdi: Hallja-e kend, 

szomszédasszony, mit játszik ez a pesti ember? Nem lassú, nem is legényes – mondja a másik – , se sűrű, se friss 
– sirató. 

Átalakulásunk hajnalán, a második szabad választásra készülve a kis haza álom-építésze így korteskedett: 
„Magyarország nagyon öreg, és nagyon bölcs.”  

Igen, nagyon öreg – és (még mindig!) „rosszkedvű”. 
 

Seprik az erdei utat, 
Viszik a magyar fiúkat. 
Viszik, viszik szegényeket, 
Falunkbéli legényeket. 

 
Talán tényleg nem ért még véget a temetés, a kozmikus méretű várakozás, a hazavárás. 
 

Kelj fel, Kuba, ne aludjál, 
Nem volt idő a lányokra, 
Mindig csak a nyájatokra. 

 
Mondd meg öreg, mit álmodtál, de elébb még adok egy fej vöröshagymát, hogy azzal törd meg az ördögök 

legerősebb és legkeményebb hatalmát. 
Házasodni kellene már az öreg Jakabnak... 
Birkózni az angyallal, járni a compostellai utat... 
Viszik-viszik a lányokat, nincs, ki adjék a koldusnak, nem jöhetsz be, öreg, nem kapsz a lánytól szőrős 

alamizsnát, nem buksz bele a moslékos dézsába! 
Tánc. 
Tánc, tánc, haláltánc – hát járd! 
Mert isa, pur és retorika vogymuk. 
De begurul közibénk mázsás ősanyánk kereken, pucéron. 
Karácsony. 
Teremtés alul és felül, lentről és fentről születés. 
Nekünk karácsony, fekete csuma, Joszif, meg a csizma, dacosan Jézus, útszéli Mária, ünnep a gatyás 

angyalok csizmahegyén. 
Nyílik az időalagút, szikrázik az újév, minden sűrűsödik egy helyre vissza, kígyó-karikás ostora vége a pont! 
 

Nosza rajta, jó legények, 
Arra kértem, nagyot kiáltsanak, 



Ostorikból szépen pakkantsanak, 
Új év, új ezred! 

 
Állunk a küszöbön, belülről kifelé leskelünk, ajtónk szemöldökén G†M†B. 
Kukkolnak befelé, nem látjuk az írást, néznek a fenekünkbe, oda kell adnunk mindent, kéne nekik a teremtés 

csodája. 
Nékünk farsang kellene már, piros orrot ragasztani a láthatatlan földi atyára. 
Megnyúzni anyánkat, a nagy fát, öltözni nyírfa-kéregbe, bújni cserefa-bocskorba, becsiszegni-csoszogni a 

hóttba, hogy kezdődjön végre a kendőzetlen medvedöntögető maskara-tánc. 
Szántani tizenkét ökörrel, tizenkét szarvassal, kinek a patája gyémánt. 
Szánt az eke, kigörögnek a dinnyék, piros szalmát zabálnak az ökrök, a fekete lovacskák fölszerszámozva 

szépen, hogy az úrgazdának tessék... 
Tessék, hogy végre nevetve, kedéllyel, humorral törjük meg a csendet, „rosszkedvünk telét”, a nagy 

hazavágót! 

Fabó Kinga 

Csak ha muszáj, szamuráj 
 
Tartozhat-e egy lélekhez két test? 
Vagy ez eleve kétes gondolat? 
Lehet ugyanannak a léleknek 
 
két különböző, mégis egy 
testbe kódolt külön útja? 
Valóban két külön út az? 
 
Vagy közös kör, külön-külön 
körbefutva, amelynek a középpontja 
egy? Kerülgetjük. Együtt 
 
nem érhetjük el. 
Én – a gésa – rés a biztonságán. 
Ha bevallja: a rés nyeli 
 
el. Ha tagadja: a hiány. 
Az én hibám? Ha megfejti: 
saját képmása veti ki. 
 
Két egymásnak szánt jel, hívás: 
nagy kihívás mindezt sejtve, 
egymást, önmagukat mégis 
 
ezért félreértve, rejtve. 
Megfeszül a lélekpánt. 
Két jelöletlen jeltárgy 
 
között – lehet más? Megöl, ha mégis 
megjelöl. Ha megjelölöm: megölöm. 
Örök, megváltatlan jelek között 
 
gyötör, gyötröm – egymást félve. 
Jelnek nincs jó megfejtése. 
Úszkál-csúszkál a jel alatt: 
 
végleg rögzítetlen marad. 
Vagy fixálom: szégyenbélyeg. 
Hiába a közös lélek, 



 
és a két test összeforrva, 
ha két külön úton jár. 
Hát nem muszáj, szamuráj. 
 
 

Fordulna egy harmadikba 
 
Fátylából szőtt szobra 
alabástrom sodra 
– mint fortyogó magma – 
mi nem tör fel – a jég 
nem enged fel soha. 
 
Szél nem lebbenti fel 
a lebegés maga 
– mint dermedő magma – 
forog tengelyében 
át nem fordul soha. 
 
Kristály, repedni kész 
mi nem reped soha. 
 
 

Törne ki – fordul vissza 
 
Táncából szövött táncos, 
táncosából tánc: 
forog összeforrott lánc. 
 
Van-e az ő, van-e más, 
van-e egyik vagy egymás – 
melyik a van, ha nem más 
 
melyik vanban van a más. 
Melyik ha a, van a más 
ő, nem a másik a más. 
 
Táncával fordul bele, 
táncossal marad- 
nak benn együtt egy vanban. 
 
 

Hét fátylát hét tánca rejti 
 
Engedelmes: megszületik. Pedig 
tudja, mi vár rá: elfalazott királylány. 
Mind a hét fátylát táncába rejti, 
milyen szép, ahogy nem látja senki, 
átsejlik mégis, ahogy fátylakon 
lépdel, liliomokon 
lebeg könnyű lélek lakja, 
 
hét fátylát tánca takarja, 
ahol senki sem láthatja, 



ott hajlik át táncát rejti hét fátylába 
hajlik íve feszül, mintha 
szobra lenne, lehetne ha, 
mit a mozdulat kibont. 
Lenne ha nyíló titok. 
 
 

Marczinka Csaba 

Ildétlenül 
 
  Hová tűntél kedvenc huncut démonkám? 
  Unott-kacér varázsú királylány, 
  kinek csupán a vére boszorkány 
  – kedélyes sörhabok csillannak ajkán! 
 
  A képzelet hívogat téged Démon, 
  talán még egyszer feltűnsz élőben 
  és nem hagyol itt ilyen Ildétlen 
  üllő s kalapács közti vészposzton! 
 
  Gonoszság fél egészség! – mint tudjuk, 
  közegeknél s széplányoknál megszoktuk 
  – de te másnak tűntél eredetileg... 
  
  Mondhatnám tán ridegen: Isten véled! 
  De valahogy sehogyan sem sikerül 
  – továbbra is várlak, ildétlenül... 

 

Sellőhívogató 
(mitologikus mondóka) 

 
jössz-e kacér sellőlány tán 
még eccer lágy suhogással 
elhagyott erdőmbe? – hol vár 
házikóm – kuckóm – kalyibám! 
 
gonoszhuncut erdődémonok 
ezüstüstben forralnak vizet 
– megfőznek ők húslevesnek 
ha ÉLŐBEN nem látom Arcod... 
 
(ha későn érnél, s fejemmel 
már démonok gurigáznának, 
– mentsed meg legalább szívemet 
víztiszta sellőajkaidban.) 
 

TÁJOLÓ 

Bölcsőhelyünk körül 

Bágyoni Szabó István 

Balázs Ferenc, avagy az Opus folytatása 
 
„Mészkőre úgy érkeztünk meg, mint egy álom-országba. A rozzant teherautó kevés cók-mókukkal annyiszor 



lépett kőbe, tüskébe, annyiszor kellett megállnunk keréktömlőt foldani, gépet javítani, hogy sötét éjfél lett, amire 
megérkeztünk. Úgy került a menyasszonyom az új világ közepébe, hogy sohasem közeledett hozzá, nem látta 
távolról, nem tette magáévá részenként, darabonként. Egyszerre öntötte el másnap, mint felkeltekor a napfényes 
reggel. Szép volt a falu, tündérkert volt a falu. Szalmafedeles házak, a zsindellyel födött hófehér falú öreg 
templom, a görbe utcák, a fákkal megrakott kertek, a hegyoldal, a tavasz szaga, az új élet ígérete. Lent a 
kanyargó folyó, az Aranyos; távolabb, az előszögellő dombhát fokáról jól láthatók az Érc-hegység egymásra 
zsúfolt ormai. A paplak hosszú tornáca s a boldog arcok mindenfelé.”  

Idilli kép egy erdélyi faluba megérkező, majdhogynem pályakezdő pap és idegenből hozott fiatal felesége 
számára – meseszerű és megfoghatatlan „új világ” . Az, még a világot járt fiatalember számára is, aki egyébként 
tenyerénél is jobban ismeri a székely falvakat (hisz nemrég még a Homoród mentét, a Keresztúr környéki 
vidéket járták-kutatták a faluért és népéért nagy-nagy terveket szövögető társaival); idilli kép, mondottuk, ámde 
a valóságban benne rejtekeznek a veszélyek, az éles kő, a tüske és más egyebek, melyek aztán – mint lenni 
szokott – sorra elkomorítják az új lelkipásztort fogadó „boldog arcokat” is... 

Mit tudhattak vajon a zsoltárok fölött elbóbiskoló, vagy az újonnan népfőiskolát látogató mészkői magyarok 
Balázs Ferencről, a folyton lázban égő papjuktól? És az időnként odasereglő aranyosszékiek vajon mit? A tordai 
vásárról megtérők zöldség és tejtermék ellenében újságot, folyóiratot, könyvet hozhattak haza a szekérderékban; 
hogyha... A Keleti újság egyik-másik meséje alatt az ő neve volt olvasható, a Pásztortűz – bár a protestáns 
Aranyosszék vajha kapott indíttatást egy „katolikus irodalmi lap” böngészésére! – vállalkozott időnként 
írásainak a közlésére, meg aztán ott van az induló, bontakozó erdélyi irodalom Trianon utáni első gyűjteményes 
kiadványa, a Tizenegyek című antológia, és benne a tiszteletes úr becses neve... és ha csak ennyi volna(!) 
...Ámde kit érdekelt. Legfönnebb talán a tordai lapok híreit hozhatták haza magukkal, mely szerint Mészkő 
unitárius papja bizony-bizony a maga módján értelmezi a Szentírást, és hogy amerikai meg dán mintára szeretné 
átfesteni ama „idilli kép(let)et” , miszerint magyarságunk gerincét az érintetlen falu képezné, de mert a világ 
mozgása felgyorsult, erkölcsi kötelességünk beavatkozni – vagyis hát tenni, és nem csupán szemlélni a falut – a 
falu érdekében, épp a magyarságért... 

Ámde ugyanbiza kit érdekeltek, kit érdekelhettek akkor ilyen mániákus elképzelések, mégha a faluról is, 
amikor egy idegen impérium erőszakos szervezkedése folytán már-már az erdélyi falu bomlásának a jelei 
mutatkoztak? Arról talán inkább illett tudni, hogy Christine Frederiksen asszony, bár nem beszéli a nyelvünket, 
apai ágon magyar ősöket tud kimutatni, s hogy a tiszteletes úr valószínű nem ezért olyan szótlan egyedüli 
sétáiban, hanem azért, mert tüdejét súlyos kórság nyomja, meg aztán, hogy egy Bicsérdit követő miként is 
érezheti magát a húsra rászorulók között... 

Mészkő a vidék szellemi-lelki-gazdasági felemelkedését élete céljául kitűző Balázs Ferenc „műhelyévé” 
válik: népfőiskolát szervez, tervet dolgoz ki Aranyosszék tündérkertté való varázslásáért, ebbe a tervébe 
illeszkedik bele a híressé lett Hurkalyuki szövetkezet, nem kevésbé az a mozgalom, amellyel az Aranyos mente 
kisgazdáinak tejbegyűjtő központot szervez; folytatja a még Keresztúron elkezdett ismeretterjesztő körutakat, 
vetített képes előadásokat tart amerikai és távol-keleti útjairól, kolozsvári író barátait később valósággal bevonja 
ebbe a mozgalomba – rendre megfordulnak lakásán (az irodalmi estekre érkezvén) az erdélyi irodalom nagyjai, 
egykori szellemi tejtestvérei, Tamási Áron, Szentimrei Jenő, Kacsó Sándor, Bözödi György, Jancsó Béla és nem 
utolsósorban az építész Debreczeni László, akinek a tervei alapján „a zsindellyel födött” régi mészkői 
templomot újjáépítteti, s aki pár év múlva az első mészkői kopjafát is meg kell hogy rajzolja. 

Időzzünk még egy keveset a cselekvő Balázs Ferencnél. E sorok írójának szülőföldje az a táj, amelyen és 
amelyikért a mészkőiek híres papja beleégett álmaiba, terveibe. Hiába, nem hiába? – térül vissza manapság is, 
vág belém többször is a fel nem tett kérdés. Mi lehetne a válasz? „Rög alá rejtett mag” -nak nevezte önmagát – a 
megválaszolás valahogyan innen kellene hogy kiinduljon. Akár a Németh László-i gondolat esetében, nem 
feledve némely nem éppen apró mozzanatot, mint amilyen példának okáért az a tény, hogy egyiknek megadatott 
népéért független kultúr-régióban gondolkodni, mígnem a másiknak egy éppen függővé váló, a partikuláris 
vonásokat így meghatározó jegyekké előléptető gondolarendszerben kellett a megmaradást, az egész-t hirdetni. 

Balázs Ferenc egész élete – irodalmi munkái és az ügy érdekében tett mindennemű fizikai ténykedése – 
tulajdonképpen a nemzetiségi sorba szorult erdélyi politizálni-szervezni kénytelen értelmiségi számára 
modellértékű. A csatározások, politikai belharcok helyett azonban az építést, helyesebben: az önépítkezést 
választotta, s ehhez megtalálta a maga úját is – az intézményi (majdhogynem vállalati) autonómiák rendszerét 
próbálván kiépíteni. Akárcsak kései utódai... 

Hajlamosak vagyunk eljátszadozni egy gondolattal: mennyivel látványosabb lenne az életműve, ha mondjuk 
könyvkiadásba fog, lapokat alapít, és nem fogadja el például az Oxfordi Unitárius Teológia kétéves ösztöndíját... 
Balázs Ferenc esetében vajha jogosultak a feltételes módok, erős egyéniség, rendkívüli szellem volt, igazi 
európai és konok erdélyi magyar, tántoríthatatlan keresztény humanista. 

Albert Camus írja a Sziszifusz mítoszában: ha az ember felismerné, hogy a világegyetem igenis képes 
szeretni, akkor kiengesztelődne. Nos, ilyen értelemben Balázs Ferencet a világmindenség (sem) tudta 



kiengesztelni: örökös nyugtalansággal és áldott dühvel közelített mindenhez, ami befejezetlen, ami nem egész, 
mintegy vitába szállva – élete a példa rá – azzal az egyoldalú keresztény felfogással, „amely kizárólag a jó 
szándékban látja cselekedeteink értékét és nincs tekintettel a létrehozott műre, az opus-ra” (Szabó Ferenc: 
Humanizmusok harca) 

1970 tavaszán költőbarátommal, Vásárhelyi Gézával felkerestük Balázs Ferenc mészkői sírját, fel a Kopta-
kert fölöti szalmatetős kisházat is, ahova barátait várta hosszú estéken, s amelyben dolgozgatni szokott, ha a 
betegsége épp nem kötötte ágyhoz. Némán hagytuk ott a sírkerti kopjafát, és csöndben közelítettünk a hegytetőn 
árvuló kisház Aranyosszékre nyíló szokatlanul nagy ablakaihoz, pedig mintha tanácsadásért, egyfajta 
fejbólintásért kutyagoltunk volna oda fel, hogy a mészkövek alatt pihenő tanítómester igenis „hangos” 
beleegyezését adja mindabba, amire akkora csöndben már felkészültünk – lélekben és a hatalom zajától távol: 
irodalmi-közművelődési kör megszervezését készítettük volt elő – Tordán. (Akkor még tordai polgár voltam.) 

Tavaszi zápor zavart le a hegyről, isteni áldás, mondottuk, s szótlanul is beleéreztük az üzenetet. Így történt 
aztán, hogy Balázs Ferenc neve bár elmaradt a művelődési kör névadásakor – Jósika Miklós Kör lett –, 
háládatlan munkánkban mégis az Ő szelleme kísértett. És kísért azóta is. Hónapok múltával Vásárhelyi egy 
Balázs Ferencről szóló dráma részvételével keresett fel, hogy olvasnék bele; énnekem néhány darabom a Balázs 
Ferenc versciklusomból már megjelent, vagy megjelenőben volt akkor. Akárha őt fogalmaztuk volna tovább; s 
bár a tettvágy minket is magával ragadott, valahogyan úgy éreztük, ő egy tökéletlenre sikeredett Isteni Opust 
próbált tökéletessé vagy tökéletesebbé tenni, mi pedig a Balázs Ferenc-i mű kihívására válaszolván (még ha 
bújtatottan is:) Őt akarjuk visszaadni az őt értőknek, az őrá szorulóknak, hogy tovább nyugtalanítsa a 
belefásultakat... 

A Rög alatt című könyvében (megjelent az „Aranyosszéki Vidékfejlesztő” kiadásában, Tordán, 1936-ban) 
mintegy visszatekint a halálát megelőző 7-8 év eredményeire, eredményképtelenségeire. „Teljesen sikerültek – 
állítja fel a listát –: templom újjáépítése, iskola megnagyobbítása, iskolai szövetkezet, könyvtár, önkormányzati 
és alkotó szellem kifejlesztése, megújított konfirmálás, játszótelep nyújtása (az udvaron) és létesítése (bérelt 
területen), bibliaolvasás bevezetése az istentiszteletbe, esti istentiszteletek, szeretetvendégségi beszédeim, 
tejszövetkezet a vidéknek, a Vidékfejlesztő Szövetkezet megalapítása mint jövő tervek kerete, egyházi 
gipszbányászat.”  

Ha mindehhez hozzávesszük a Balázs Ferenc által tűrhetően sikerülteknek, vagy bizonyos szempontból 
sikereseknek nevezett intézkedéseit, rendezvényeit, létesítményeit, akkor kész a leltár: nem csupán egy 
keblitanácsot, de egy egész intézményt helyettesített, azok munkáját koncipiálta-vezette-felvállalta, miközben 
fejüket csóválgatták az ünneplőbe öltözött hívek, irigykedtek a környékbeli papok, nőttön nőtt a vallási 
türelmetlenség, ujjal mutogattak a románok, zsugorodott a pénz értéke ráadásként – hogy a másik parton egy 
illuzórikus világ (szellem)képét vetítse elő a magát vörös csillaggal díszített párt és annak helyi potentátjai, akik 
aztán templomrombolással, bibliaégetéssel keresték meg a mindennapi kenyerüket, s akik ugyan zászlaikra 
tűzték a szövetkezeti mozgalmat, de azt éppen annak lényegétől fosztották meg. 

Hová lett az ifjonti irodalmár, a mesélő, a verselő, a regényíró? (Az Erdélyi Szépmíves Céh visszautasítja 
világkörüli úti élményeiről szóló könyvét, a Bejárom a kerek világot; Kis hittan című füzetecskéjét saját 
kiadásban kell megjelentetnie; Apáczai Csere János tanár úr címmel írott, háromfelvonásos drámája a 
Debrecenben töltött szanatóriumi hetek idején tűnt el; az Egy tarisznya mese /Macskapásztorok/ cím alá gyűjtött, 
s mindmáig kiadatlan kötetét a szerkesztő kezébe sem veszi, nehogy tbc-vel fertőzze meg a családját!) 

Mi lett az alkotó Balázs Ferenccel? 
„Valamelyik este – írja a Rög alattban – nemrégiben Szentimrei Jenő vacsorára hívott; Móricz Zsigmond 

leányának akart föltalálni, mint erdélyi érdekességet. De pesti írókról, új könyvekről, erdélyi irodalmi 
pletykákról folyt a szó. Ismeretlen világ: rés sehol, hogy betolhassam magam. Csendesen és bután hallgattam, 
mint egy falusi pap.”  

Viszonylag későn kapcsolódik be a marosvécsi Helikon-találkozók munkájába; joggal érzi a mellőzést, a 
néhány éves külföldi út alatt annyira fölgyorsult az erdélyi irodalmi-művelődési élet – főleg az intézményesített 
–, hogy egy évtized múltán beérhetetlennek látszik – torkát pedig szorítja a tüdővész, de tán inkább a hatalmas 
történelmi igazságtalanságot követő fásultság. Az ÜZENET-et, amely művészetéből, egész mivoltából áradt, 
párnaként fogta vissza a közöny, amelyen csak gyors halála ütött némi repedést. 

„Természetesen Ferit Mészkőn temették el – írja felesége, Kriszti asszony Amerikába unokanővérének 1937. 
május 25-én. – Mintegy száz ember jött be a faluból tizenkét szép fehér ökörrel, hogy hazaszállítsa (Tordáról). 
Hosszú, megható menet alakult ki (...) szóltak a harangok Tordán, Szentmihályon és Mészkőn. Mészkőn az 
egész román lakosság éppúgy, mint a magyar, mind egy szálig felsorakozott a hídnál és végig az utcákon; 
önkéntes tiszteletadás volt ez.”  

A sírnál Tamási Áron méltatta és vállalta Balázs Ferenc szellemi örökségét, az Erdélyi Fiatalok nevében 
László Dezső búcsúzott. 

A tordai Aranyosszék 1937 május 29-i búcsúírásának a címe eléggé beszédes Balázs Ferenc-sorokat idéz, 



ígyen: Tudjátok meg mind, én itt meg nem haltam... 
Halálának 53. fordulóján Aranyosszéken jártam, és meghatódottan vettem kezembe az újraindult 

Aranyosvidék-et, az RMDSZ helyi lapját, benne egykori tanítványom, Keszeg Vilmos néprajztudós 
szövegközléseit arról, miként él tovább Balázs Ferenc szűkebb pátriájának az emlékezetében. 

Él, és ez ma nem sok ugyan, de nem is kevés. 
 

Höfle Valéria 

Repülő matrac 
A horpadásodban alszom 
talán elrepít meghitt álmaidba 
de soha nem találkozunk 
Egy bedőlt ház előtt állok 
álmomban s a falban akkora 
lyuk tátong hogy átférek rajta 
 
Tudom ott állsz a tűzfal mögött 
nem is rejtőzködsz 
 
Hol van ez a ház? 
Az utolsó a Lépesfalvi út végén 
vagy bombatalálat érte szülőfalum 
Ágfalva közepén? 
 
Ez a ház nincs a Földön 
ennek a háznak nincs döngölt alapja 
félúton van mindennapjaim s a másvilág között 
 
Hogy préseljem át magam mint gyökér 
évszázados habarcson át hozzád? 
 

Két galamb 
A szélkakason két galamb 
Az egyik Keletre a másik Nyugatra 
Mozdulatlan rozsdás a zászló 
az utolsó uralkodó szél bénította. 
 
Isznak, fejük lehajtva 
Itatójuk az ég 
A létben csak ez a kettő hallgat a szavamra 
s leszáll elém zsabóját igazítva 
 
Fémpálcámra idomulnak 
de hol a kotta? 
 

Szezonmunkás 
Lelógó fejjel émelyegve 
mint uborkaszedő asszony 
a futószalagon, hason fekve 
kémlelem a fövényt. 
 
Klorofill-zselé, mázas cserép 
szilánk, indigó-kék mozaik 
zománc s törött üvegdarab. 
 



Napszámos pupillám ma ezt 
viszi haza! 
Színt, hogy tarkómban a kinyúlt 
erek kitáguljanak. 
 
Szószólója a hétköznapnak hallgatom: 
a szél dióját pergeti, szárítja, 
önti egyik zsákból a másikba. 
 
Ez lenne az idő múlása? A szél? 
S szélcsöndben nem öregszem? 
Elkapom tekintetem karomról, 
bőröm pillés, föle van. 

____________________________________ 
Höfle Valéria Sopronban született, közel húsz éve a franciaországi Cannes-ben él. Először publikál Magyarországon. 

 
TÁJOLÓ 

Ködöböcz Gábor 

„pincékben, padlásokon hányódik a fennköltség” 
A poétikai paradigma és a létérzékelés módosulása Kányádi Sándor 

hatvanas évekbeli költészetében 
(Emlékezetem, Kikapcsolódás, Teraszon, Mégis)  

 

A Kikapcsolódás (1966) című kötet lírai személyisége létélményében, világérzékelésében nem annyira a 
folytonosság, mint inkább a szakítás gesztusaival jellemezhető. A verseskönyvben bekövetkező lírai 
modernizálódás azt mutatja, hogy a költő közvetlen, érzékletes életképei, dalai, pasztellszerű pillanatképei, 
leírásai lépnek a transzformáció magasabb lépcsőfokaira. Voltaképpen a lírai paradigma érzékenységformáinak 
módosulásával állunk szemben. A Kikapcsolódás verseinek létérzékelése a korábbinál jóval disszonánsabb, 
világlátása összetettebb, zaklatottabb és illúziótlanabb lesz. A lírai alany szemléletét a heroikus pesszimizmus 
mellett egzisztencialista, illetve abszurdoid gyökerű létérzékelés avatja egyre drámaibbá és küzdelmesebbé.

23
  

Kányádi Sándor hatvanas évekbeli verstermésének jelentős hányadát uralja az idő és az emlékezés. A 
Kikapcsolódás című kötetből az Emlékezetem, a Bukolika, az Apokrif ének, a Kikapcsolódás, a Függőleges lovak 
című kötetből pedig a Háború, a Részeges Agamemnon, a Nosztalgia és a Mezítláb említhető példaként. A fenti 
versek tanúsága szerint az emlékezés a lélek határtalanul és mérhetetlenül tágas tereit jelenti, az emlékezés tehát 
visszaidézése az időtlen idők óta magunkban hordozott tudásnak. Minthogy a lélek örök, mindig egyszerre 
minden jelen van, hiszen a lélek emlékezik bennünk a valaha-volt, a sosem-volt és mégis mindig-volt dolgokra. 
Voltaképpen a platóni metanoia problematikája ez, tehát visszafordulás az örök, az időtlen felé, ami leginkább 
van. Azért van lehetőség az egész megragadására, a létezésnek a maga totalitásában való szemléletére, mert – 
miként azt Hérakleitosz is írja – a léleknek logosza van, amely logosz önmagát növelő.

24
 Az emlékezés ilyen- 

formán – az álommal és a képzelettel kiegészülve – nem más, mint a kontaktus megteremtése, a dialógus 
helyreállítása a nagy Egésszel. A kortárs magyar líra egyik legeredetibb tehetségénél ez a kérdéskör így jelenik 
meg: „Ha nem vagy velem, akkor az emlékezés és a képzelet / közös dimenziója lesz a valóság” (Anga Mária: 
Képzelet). 

Kányádi Emlékezetem című szonettnyi terjedelmű versében nem spontán, hanem kondicionált emlékezésről 
van szó. Egészen pontosan a képzelet, esetleg az álom (éberálom) által támogatott emlékezet működteti a 
világteremtés mágiáját és az imaginárius közegben konstituálódó magánmitológia létrejöttét. Az emlékezet 
„végtelennek tűnő némafilm tekercse” a megélt, álmodott és örökölt fizikai és metafizikai tapasztalatok 
összessége, vagyis a lírai személyiség versekbe kívánkozó „fekete doboza” . A verszárlat szerkezetileg 
elkülönülő reflexiója ezt a verbalizációs törekvést elegáns tényszerűséggel, hűvös visszafogottsággal konstatálja: 
„Pergetem, pergetem a filmet, s egyik-másik / kockájához olykor hangokat próbálgatok” . A lírai objektiváció 
végül is nemcsak a nyelvi-kulturális emlékezet palinódiájaként, hanem a merészen kísérletező Kányádi-líra 
poétikai törekvéseinek egyik legbeszédesebb foglalataként is olvasható. A cím (Emlékezetem) a globális és 

                                                           
23  V.ö.: Görömbei András: Kányádi Sándor fekete-piros táncai. Tiszatáj, 1979/5.    
24  V.ö.: Héraikleitosz töredékei [B 119] In: Görög gondolkodók I. (Thalésztól Anaxagorászig) Kossuth Kiadó, 
 Bp., 1992.  



lineáris kohézió szintjén is meghatározó eleme a szövegnek; egyfelől az egyes szám első személyű grammatikai 
formát anticipálva fogja át a textus egészét, másfelől rögtön bele is simul a szövegbe. Az emlék(ek) 
elraktározásának és felidézésének képessége nembeliségünk egyik megkerülhetetlen vonása, hiszen ez által 
lehetséges a világbeli tájékozódásunk s az emberi kapcsolatokban való eligazodásunk. Emlékezés híján értelmét 
veszti az öröm és a bánat, a személyiség egysége és önazonossága kerül végveszélybe. Az emlékezés a rég- és 
közelmúltra, az élőkre és holtakra egyformán kiterjed, hiszen „az ember addig nem tartozik sehová, amíg nincs a 
földben halottja” 

25
. Amíg Petőfi Tündérálom című versében az emlékezet „haldokló hattyú” képében jelenik 

meg, Kányádinál épp ellenkezőleg: az emlékezet végtelennek tetsző némafilm tekercse a ’déja vu’ élményén túl 
a ’jamais vu’ virtuális világát is magába sűríti. A ’végtelen’ az időtlenség és határtalanság képzetét keltve a vers 
idő- és térszerkezetét hallatlanul kitágítja, az élményrétegeket és jelentéssíkokat oly módon dimenzionálja, hogy 
a személyes és személytelen, a mikro- és makrovilág felé egyaránt nyitottá teszi. Az intonációban megjelenő 
„némafilm tekercs” metafora a személyiségben lerakódott szenzuális élmények és intellektuális tapasztalatok 
tárgyilagosan szubjektív és szubjektíven tárgyilagos számbavétele. A posztszürrealista technikájú leltározás múlt 
és jelen egymástól távol eső képeit, kvázi össze-függéstelen valóságdarabjait, emlékfoszlányait egyesíti a lírai 
személyiség kozmikus pillantása által. A szükségképpen értékelő mozzanatot is tartalmazó szelektív elrendezés 
eredményeként létrejövő esszenciális lényeg a lírai alany világérzékelése és önmeghatározása szempontjából is 
elsőrendűen fontos. A szövegszubjektum emlékezetének strukturáltsága azáltal válik különlegessé, hogy az 
empíria az álom, a képzelet, a kivételes éberségű belső látás és hallás képességével egészül ki. Ez már a mindent 
együtt lát(ta)tó érzékenységformák komplexitását, a hajdani létteljesség romlatlan és osztatlan egységét, magát 
az őstudást feltételező attitűd. Nem véletlenül történik utalás az ősködre, a mítoszokra, a piramisépítőkre meg a 
hellén tisztásokra. Mohács és Petőfi említése a történelmi és kulturális identitás, a gyermekkori képek felidézése 
(őszi harmatcseppek a mogyoróbokrok alján, szorongásos délutánok a lesötétített szülőházban) pedig az emberi-
költői integritás szempontjából lehet fontos. Az egyetemesen emberi mozzanatok és a bensőségesen személyes 
jelenségek szimultaneista megidézése a Proust- és Joyce-féle emlékezéstechnika inspirációja mellett a bergsoni 
időszemlélet ösztönzését is egyértelműen mutatja. A fiktív alanyú dramatizált versek (Teraszon, Részeg 
motyogó) ismeretében a szubjektív személyesség és vallomásosság jelentkezése némileg tán meglepő. Az 
Emlékezetem nyelvi-grammatikai megformáltságát az individuum hang-súlyos jelenléte és sajátos optikája 
határozza meg. A lírai alanyra fókuszált igealakok („megéltem, álmodtam, örököltem, őrzök, emlékszem, 
pergetem, próbálgatok” ) a tapasztalás, tanulás, teremtés, tradíció, továbbadás, újraalkotás, megújulás 
mozzanatait helyezik előtérbe. A világnyivá táguló, messze fényekig ellátó Kányádi-líra horizontja ebben a 
távlatosan programadó versben arra is alkalmassá válik, hogy a genezistől napjainkig ívelő egyetemes emberi 
érdekeltségek és kultúrantropológiai különbözőségek végtelen gazdagságát feszes és fegyelmezett szerkezetben 
ragadja meg. Élmény-élességgel, a napsütötte hellén tisztások idilljével és a huszadik 20. századi lélek 
létrontással viaskodó bartóki nyugtalanságával.  

A nótaszerű szimplaság sémáit kinövő, a ballada- és életkép-rekvizitumok mögül kiemelkedő Kányádi 
azáltal válthatott jelentős költővé, hogy „a hagyományosan szerves motiváló technikát feladta, a tárgyi réteg és a 
reflexió elkülönítésére épülő szerkesztést megszüntette, a népi világ fogalomköréből származó szimbolikát 
viszont megőrizte. S ezzel majdnem olyan szabadon bánik, mint Nagy László vagy Csoóri: teljesen alárendeli a 
differenciált kifejezésre törő ihletnek” .

26
 A kor bartóki tartalmaira ráérző Kányádi a harmóniakeresés nehéz 

stációit járva „meglazította kapcsolatait a muzsikáló verssel, illetve a romantikus-impresszio-nisztikus 
hajlandóságú én-verssel, költészete mégsem lett személytelen és tárgyias” .

27
 Miután új szövetségest talált az 

értelemben, a verset egyre inkább a gondolatiság, az intellektuális igény alakítja a kívánt irányba.  
A folyamat egyik legrelevánsabb darabja a Kikapcsolódás című vers. A cím köznapi értelemben pihenést, 

felüdülést, regenerálódást jelent. Valamiféle gondtalan elengedettséget, idilli nyugalmat, az erőfeszítés és 
összpontosítás teljes hiányát. Ez a fajta oldott ellazulás abból a tudásból táplálkozik, hogy öröm csak a laza 
lélekre száll. A gúzsbakötő körülmények fogságából szabadulva a lélek a fogvacogtató szabadság univerzumnyi 
végtelenjével szembesül. Egy másik közelítésben a konkrét tér- és időkoordinátákból való kilépés, a fizikai 
jelenvalóság metafizikai dimenziókkal történő feldúsítása lehet a ’kikapcsolódás’ értelme. A relaxálást, 
meditatív befelé figyelést asszociáló testhelyzet (fekszem), a belső tájakon kalandozó képzelet („Óceánok. 
Erdők” ), a „hold-szelíd nap” könnyed ringása, a tagolás révén tisztán elkülönülő meghökkentő állapotrajz 
(„Boldog vagyok” ) feltétlenül a pozitív jelentés-tartalmaknak enged teret. Hogy aztán a következő szerkezeti 
egység ókortól napjainkig ívelő időutazása a szürrealista abszurdba hajló látomások révén végképp elűzze az 
alapvershelyzet túldimenzionált nyugalmát. A hatalmas távlatok felé nyitott vízióban a lírai alany „magára 
veszi” a világtörténelem irdatlan méretű keresztjét. A negatív utópiákra emlékeztető, ám nagyon is valóságos 

                                                           
25  Gabriel Garcia Marquez: Száz év magány. Európa Könyvkiadó, Bp., 1980. 15. 
26  Kiss Ferenc: Kányádi Sándor: Kikapcsolódás. Kritika, 1967/8. 
27  Szávai Géza: Korszerűség és körülményei. Utunk, 1975/21. 



civilizációtörténet az emberi értelem folyamatos megcsúfolásaként, a véres öldöklés, az esztelen pusztítás, az 
önsorsrontó amoralitás, a visszájára forduló technikai felszereltség kiábrándító mozzanataiban mutatja föl a 
homo sapiens hübrisz által vezérelt dicstelen históriáját. Nagy Sándor világhódító kardja a gordiuszi csomó 
szétvágásán túl a szuzai menyegző tízezres nagyságrendű kényszerházasságait, a ceremónia okozta mérhetetlen 
szenvedést is felidézi. Szókratész önmagán jóval túlmutató tragédiája a homo moralis időfölöttien örök 
dilemmáját példázza, aki inkább maga ellen vét, mint hogy másoknak ártson. Mert az ember nem csak eszes 
teremtmény, de etikus lény is. Platón halhatatlan mosolyában az eszményi világ örökkévaló emlékezete a hellén 
bölcsesség tragikus derűjével keveredik. Keresztelő Szent János ajándékba küldött feje a sorsszerű mártíromság 
archetipikus modelljeként sűrűsödik bele a lírai alany ’salvadordalisan’ borzongató látomásába. A 
Kikapcsolódás a kétezer éves (nyugati) keresztény kultúra alig leplezett kritikáját is tartalmazza, hiszen az idők 
során a szeretet hatalma a hatalom szeretetébe fordult át. S ennek folyományaként a tízparancsolat is írott 
malaszttá vált. Az inkvizíció könyörtelen intézményére való utalás az egyháziak szélsőséges türelmetlenségét és 
dogmatikai merevségét villantja föl. Némi ironikus felhanggal konstatálva, hogy az isten nevében eretnekként 
kivégzettek közül a pápaság utóbb többeket is szentté (avagy boldoggá) avatott. Az „inkvizítorok ölelkeznek 
eretnekekkel, / mint régi barátok” brughelien bizarr mozaikja ezt is jelentheti. Az egykori hóhérok és áldozatok 
képtelen-groteszk „baráti” összeborulása a «bármi megeshet» ezredvégi abszurditását sugallja. Az „angyalokat 
ereget a krematóriumok kéménye” a gázkamrákban elpusztított kiskorú áldozatok jóvátehetetlen tragédiáján túl 
a szakrális és profán minőség érintkezését is példázza. Méghozzá abban az értelemben, ahogy az Pilinszkynél is 
megjelenik. A szakrális és profán szimultaneitása, a két minőség funkcionálisan jelentéses oppozíciója a 
szemantikai hálózat talán leghangsúlyosabb mozzanata. A harangszó, a székesegyházak, a hold-szelíd nap, 
Keresztelő Szent János, az angyalok, az óceánok és erdők mint az életszentség hordozói, illetve a méregpohár, 
az inkvizítorok, a krematóriumok, a véres tál, az atomfelhővé stilizálódó bomba és a rakéták mint a létrontás 
rekvizitumai fejezik ki ezt a szembenállást. A monumentális középkori székesegyházak nyugalmától, az áhítatra 
orientált lélek atavisztikus derűjétől a 20. századi világomlás minden abszurdot megcsúfoló emberi szégyenéig 
jutunk el a lírai történésfolyamat határtalanul tágas terében. A versvégi reflexió is azt mondatja velünk, hogy „az 
ilyen tanulságokkal terhes történelemben nincs helye az idillnek” .
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 Az elképzelni is borzalmas apokalipszis 

emberi szem számára tébolyító valósága „a tágra zárt pupilla” pilinszkys rettenetét artikulálja: „a gomba, melyet 
az imént láttam egy fa tövében, / emelkedni kezd, mint a startoló rakéták, / elrúgja maga alól a földet, / s már 
fönt van, karimája elfödi / előlem az angyalokat, / elvágja bennem a harangszót, / s én nem merem kinyitani a 
szemem” . A Kikapcsolódás-ban és más anamnézis-elven működő Kányádi-versekben „a megértés úgy is 
leírható, mint az emlékezet tanulása: az emlékezeté, amennyiben a jelentések adott pillanathoz kapcsolódó 
aktualitása és személyessége közepette mindenkor feltárandó és felidézendő a történelmen átívelő és 
személyeket összefűző közös tartalom is” .
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Kányádi költői újításának műfajpoétikailag is jelentős állomásai a fiktív alanyú, filmszerűen jelenetező 
szövegek. Ezek között található tárgyias dialógusvers (Teraszon), epikus menetű replika (Rum és erkölcs), 
balladásra hangszerelt polémia (Epilógus egy balladához), bukolikus szerelmi idill (Hajnali intermezzó), profán 
regiszteren megszólaló tönkretett idill (Monológue interrieur nyitott ajtóval), a szeretetlenség zavarodottságát, a 
magánélet válságát álcázó párbeszéd (Szerelem, ó, jóságos nénike), de másutt megszólal a fasiszta szörnyűség 
lélekből kiirthatatlan riadalma (Pantomim), a zsigeri félelem palástolni próbált reminiszcenciája (A ház előtt 
egész éjszaka), a tudományos-technikai vívmányok empirikus jellegű, természetközeli reflexiója (Ballagó), a 
nyelvi identitás rébuszokban megfogalmazott, talányosan elliptikus „dalocská” -ja (Részeg motyogó), az 
eseménytelen élet szürkeségét panaszló monológ (Hallomásból), az egysoros és a némavers mibenlétét taglaló 
eszmefuttatás (Időmadárijesztő). Megannyi okulásul szolgáló poétikai lecke azoknak, akik Kányádit (is) az 
anakronisztikus, idejétmúlt jelenségek közé sorolják.  

A poétikai paradigmaváltás talán legsajátosabb és legmodernebb alakzata a szimultaneista sűrítéssel, 
kihagyással, rétegzéssel, filmszerű pergéssel létre-hozott dramatizált vers, amely a köznapi egyszerűségű 
beszédfoszlányok, köznyelvi mondattöredékek mozaikjaiból „a történéstelenségben” rekonstruálja a „történést” . 
A tömörítő lényegfelmutatás groteszk hatású darabjai (Teraszon, Részeg motyogó, Rum és erkölcs), az urbánus 
életérzés, a modern életritmus „olyan kifejezői, melyekben az «értelmetlen», a halandzsaszöveg meglepő rendbe 
áll össze, jelentésessé válik” .

30
 A poetizáltság és depoetizáltság, a formáltság és deformáltság eme merészen 

kísérletező, a lírai átváltozás belső igényéből fakadó darabjai a költő szemléleti nyitottságát bizonyítva azt is 
jelzik, hogy a művészi kiteljesedés nemigen lehetséges az új költői utak vállalása nélkül.  

Az újszerű minőség egyik első állomása a Teraszon, amely többszólamú „társalgást” megjelenítő, fiktív 
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alanyú tárgyias dialógusvers. A versbeli „történések” külső keretéül szolgáló városi presszó terasza a nyári 
hőségben megszokott képet mutatja: frissítő zápor, hűsítő italok, jég és fagylalt után epekedő vendégek, 
zsibongás, kommersz sanzonok, hangfoszlányok, szellemeskedő, olykor közönséges beszólások, spicces állapot, 
cigarettafüst, tánc közbeni fülledt erotika, alkoholmámor, kontroll nélküli gesztusok, sztriptízbe hajló, 
nekibátorodott testbeszéd. És mindezek dacára dögunalom a dögmelegben, társtalanság a társaságban. Az idő- és 
térkoordinátákat mellőző, a helyzetleírást teljesen elhagyó és látszólag ötletszerűen montírozó textus divatos 
fordulatok, közhelyszerű sztereotípiák, nyelvi panelek, köznapi klisék alkalmazásával az emberi kapcsolatok 
kiüresedését, a társalgás elsekélyesedését, a pestisként terjedő kommunikációs képtelenséget ragadja meg. A 
banálisan semmitmondó, összefüggéstelen szöveg a lírai alany nyelvi elemeket elrendező, új relációkat teremtő, 
szerkezetkonstruáló munkája révén válik példázatszerűen jelentésessé. A lírai személyiség funkcionálisan 
ismétlő szövegelemekkel strukturálja, tagolja és (némi ironikus felhanggal) értelmezi a halandzsaszerű textust: 
„A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan” (4x), „Egy jó zápor, egy jó zuhé (eső), az kéne most” (4x). Az 
ismétlés révén kitüntetett pozíciójú szövegelemek a ’szerelem’-mel (7x), illetve a ’magány’-nyal (4x) 
kiegészülve a vers hangulati, gondolati tartalmait is meghatározott mederbe terelik. A ’szalag’ polivalenciája – 
tudniillik hangszalag, filmszalag, az emlékezet szalagja, életünk szalagja (fonala) – viszont arra figyelmeztet, 
hogy a szöveg szemantikai hálózata több irányban is nyitott. A szövegszubjektum által sugárzott lehetséges 
üzenet(ek) a kihagyásos, rejtjeles technikára épülő dialógusversben jóval túlmutatnak a gépies rutinnal és 
papagáj fantáziátlansággal ismételgetett tematikai egyhangúságon (dögmeleg, zuhé, szerelem, testiség, silány 
zene), s a replikák közé rejtett célzás („- Az értelem, az értelem…” ) éberségre inti a befogadói tudatot. A 
gondolkodás nélküli hasbeszéd esztelenségén, a szellemi erőfeszítés hiányán, az emberi mélységeket felvillantó 
valódi beszélgetés eltűnésén túl mintha a Swift-féle morális fölháborodás is ott kísértene implicit formában: az 
ember értelemmel bíró állat, akiben azonban az ösztönlény gyakran elnyomja az értelmet. A homo sapiens és a 
homo moralis szomorúsága itt is jelen van a sorok között, hiszen a harsányul párbeszédesre és hivalkodóan 
nagyotmondóra hangszerelt szöveget a magány, a közöny és a meg nem értettség tragikuma uralja. A heveny 
hiányérzékektől terhelt bartóki disszonanciát, az interperszonális kapcsolatok felszínességén érzett 
egzisztencialista gyökerű szorongást a „Mit ért a szerelem, / ha magamra maradtam?” kétszeri előfordulása, 
illetve a „Magányos éjszakáimon…” hangsúlyos ismétlődése jelzi. Michelangelo, Beethoven, Bartók, Piaf és 
Kafka paradigmatikus sora – Sartre-ral kiegészülve – ugyancsak a megváltatlan társtalanság, a feloldhatatlan 
elkülönültség rettenetét asszociálja a „magányos cédrus” -lét lényegileg azonos változataiban. Paganini, Brigitte 
Bardot, Mastroianni enigmatikusan bár, de ugyanezt a sorsképletet hordozza, hiszen a kivételes tehetségű ember 
éppen zseniális adottsága miatt válik végletesen magányossá; az elkülönböződés egyszersmind elszigeteltséget is 
jelent. Szükségképpeni mozzanat, hogy a művészlét szellemvilága a mindennapi lét nyárspolgári világát, a 
magas kultúra nívója pedig a tömegkultúra igénytelenségét juttatja eszünkbe. A köznapi tudatforma örömtelen 
sivársága, a gúzsba kötő rossz közérzet állandósuló negativitása a keresetlenül alulstilizált, már-már csonkolt 
frazeológiai egységekben és az ironikusan groteszk rímelésben is kifejezésre jut: „A nyavalya kitörhet, / 
„Zárjátok el a kornyikát” , „vájja az orrlikát” / s a körmit szagolgatja”, „Egy büdös vasat se kaptam” , 
„esküszöm, vak az isten. / Császár most, nagy a tartalék, / öt évet ült a sitten” stb.   

A nyelvre mint uralhatatlan jelrendszerre való ráutaltság korszakos paradoxona és az ebből fakadó nyelvi-
stilisztikai kétely Kányádit jóval előbb megérinti, mint ahogy ennek Másolat, illetve Mégis (1967) című 
verseiben hangot adna. Az Éjfél után, a Részeges Agamemnon, a Filmkocka, a Legenda Brâncuşi Végtelen- 
oszlopáról, a Bukolika és a Poéma három hangra bizonyos darabjai (Motívumok, Rum és erkölcs) meggyőzően 
mutatják, hogy a poétikai paradigma már korábban jelentősen átalakult. A kimondhatóság és közölhetőség 
dilemmája, a megfogalmazhatóság és a rögzített szemantikum problémája már a hatvanas évek első felében is 
foglalkoztatja a szerzőt: „Ne szólj, a szavak elrongyolódtak, / ütött-kopott ószeri limlomok (…) Mert mi lesz, ha 
egyszer kimondjuk / azt a könnyen kimondható szót, mit mondunk majd / azután, mivé lesz a kimondhatatlanság 
öröme (…) Ne szólj hát, minek oda a szó, hol egy tekintet, / egy mozdulat többetmondó” (Ne szólj).  

A Mégis a lírai paradigma és a poétikai funkció mibenlétében kvázi elbizonytalanító, paradoxális 
értékszerkezetű alkotás. Olybá tűnik, hogy a vers lírai személyiségének propozicionális attitűdjében a 
világteremtés mozzanata időlegesen visszaszorul; az imaginárius közeg patetikus szárnyalását (Tűnődés 
csillagok alatt, Üzenet pásztortűzhöz estéli szállásra) a praktikus földhözragadtság, az eszménytelen 
pragmatizmus, a metaforikus fennköltséget (Könyörgés tavasszal, Harmat a csillagon) a távolságtartó 
rezignáltság, a hasznosságelvű racionalitás váltja föl. A Mégis a maga demitizáló, depoetizáló törekvéseivel 
nyilvánvalóan jelzi az informális helyzet és az esztétikai magatartás jelentős módosulását. A nyelvkritikai 
felfogást tematizáló cezúra-jellegű vers indítása („Az esti égről sincs semmi / költői megállapításom” ) nemcsak 
a hajdani eszmények megrendülést, hanem a szereptudat változását is mutatja. Az emberi-költői létezés 
tradicionális folytathatatlansága, az átalakulás kényszerű tudomásulvétele („Egyre közelebb kerülünk a földhöz. 
/ Untatják már a metaforák a lelket…” ) egy korábbi vers tükrében árnyaltabbnak, egyszersmind 
fájdalmasabbnak is tűnik: „Fehér sirálypár röppent a mélykék / esti égre, szárny szárny mellett, hogy / szinte 



egynek véltem. (…) És évek óta magam előtt látom azt a / finom kétfelé hajló fehér vonalkát, / melyet az a 
sirálypár rajzolt a mélykék / esti égre” (Fehér sirálypár).  

Az alkotói pozíció átértékelődése és az érzékenységformák nyelvileg is szignifikáns elmozdulása persze 
legalább annyi nyereséggel jár, mint amennyi veszteséggel. Kányádi – a poétikai anakronizmusokkal szakítva – 
a magyarországi irodalomban zajló radikális változásokkal egyidejűleg jutott el a lírai paradigma megújításához. 
Itthon a szó poétikáját ez idő szerint kezdi fölváltani a mondat poétikája.

31
 A folyamat elindítását Tandori 

Dezső köteteihez (Töredék Hamletnek, Egy talált tárgy megtisztítása) szokás kötni. (Anélkül, hogy ezek 
líratörténeti jelentőségét kisebbíteni akarnám, jelzem, hogy az említett kötetek a későbbi költészeti kánont nem 
egy esetben negatívan befolyásolták. Sokszor hivatkoztak rájuk kritikusok az egyedüli modernség, a kizárólagos 
normává emelt irányzati elfogultság jegyében.) Kányádi esetében a vers pátosztalanítása, sallangoktól való 
megtisztítása és a racionális nyugalmú mértékletesség formanyelvi érvényesítése a Forrás első nemzedékének 
(Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár) hasonló törekvéseivel, valamint Illyés Gyula és Szabó Lőrinc 
fegyelmezetten reflexív, szigorú önkontrollra építő alkotói gyakorlatával függ össze.  

A Mégis szerzője a költészet idejétmúlt rekvizitumait s továbblépést akadályozó tehertételeit számbavéve 
reflektál a fennköltség, a túlhangszereltség, a pátosz, a felülstilizáltság, a szómágia és szóinfláció jelenségeire: 
„pincékben, padlásokon hányódik a / fennköltség, / az inflációs bankjegyekkel egy kötegben; / tavakká gyűltek a 
szavak, / fáradt gépolaj rajtuk a pátosz” . Ugyanakkor a referenciának minősülő saját hagyomány felfüggesztése 
nem bír abszolút érvénnyel; a cím is azt sugallja, hogy az eltávolodás csak részleges és viszonylagos. A 
verszárlat is azt támasztja alá, hogy Kányádi – jó szokásához híven – a tagadásban, illetve a szakításban is 
mértéket tart, és a megszüntetve megőrzés elve szerint formálja át líraeszményét: „S mégis: / a hold, mint egy 
hajó úszik az ég óceánján. / Úgy úszott az este is, / amikor egy űrszonda ráereszkedett. / Hogyan ereszkedett rá? 
/ mint a sirályok a hajóra” . Már önmagában az is jelzésértékű, hogy költészetének alapmotívumai a változás 
dacára is konstans szemléleti elemekként élnek tovább (hold, hajó, ég, óceán, sirály). A korábbi emblematikus 
művekben (Harmat a csillagon, Bot és furulya, Sirálytánc, Sárga kankalin, Vén juh az ősz, Lakodalmas) 
fölépülő metaforikus jelstruktúrák felől nézve a költő birtokba vette, megértette és meghaladta saját lírai 
hagyományát. A referenciaszövegek dinamikus elemei az új kommunikációs helyzet továbblépésre sarkalló 
tényezői lettek, miként a hajdani inspiráló előzmények a világnyivá táguló lényeg-megragadás útján. A 
Kikapcsolódás-ban és a Függőleges lovak-ban meg-figyelhető paradigmaváltás éppen ezért lehet részleges és 
viszonylagos, mert „a hagyomány folytatás és felfüggesztés egyszerre, a jelentések megőrző és megújító 
mozgásában – és alkotó mozgatásában – tárul fel a szimbólumok gazdagsága s benne «elfeledett létünk létként 
való felismerése»

32
.  

 
Lábjegyzetek: 
1  V.ö.: Görömbei András: Kányádi Sándor fekete-piros táncai. Tiszatáj, 1979/5. 
1  V.ö.: Héraikleitosz töredékei [B 119] In: Görög gondolkodók I. (Thalésztól Anaxagorászig) Kossuth 

Kiadó, Bp., 1992.  
1  Gabriel Garcia Marquez: Száz év magány. Európa Könyvkiadó, Bp., 1980. 15. 
1  Kiss Ferenc: Kányádi Sándor: Kikapcsolódás. Kritika, 1967/8. 
1  Szávai Géza: Korszerűség és körülményei. Utunk, 1975/21. 
1  Cs. Gyímesi Éva: Kányádi Sándor. In: Uő: Találkozás az egyszerivel. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 

1978. 75. 
1  Mártonffy Marcell: i.m. 136. 
1  Kántor Lajos: A mi utcánk. In: Uő: Korunk: avantgarde és népiség. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1980. 399. 
1  V.ö.: Margócsy István: „névszón ige” (Vázlat az újabb magyar költészet két nagy poétikai tendenciájáról) 

In: Uő: „Nagyon komoly játékok”. Pesti Szalon Kiadó, Bp., 1996. 259–281. 
1  Mártonffy Marcell: A költészet liturgiája, a liturgia költészete. In: Uő: Folyamatos kezdet. Jelenkor Kiadó, 

1999. 135.  
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Bács–szerémi ruszin nyelvleckék 
Ismerjenek meg minket! 
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A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola ukrán és ruszin filológiai tanszéke a Kárpát–
medencei nyelvi értékek és az interetnikus kapcsolatok árnyaltabb felmutatásának, valamint Kelet–Közép–
Európa népei hitelesebb megismerésének szándékával bocsátotta útjára Zsírosné Jobbágy Mária Ismerjenek meg 
minket című, tizenöt bács–szerémi ruszin nyelvleckét tartalmazó tankönyvét. Hiánypótló mű, hiszen keveset 
tudunk a ruszinokról, a ma jugoszláviai bács–szerémiekről még annyit sem, mint a Kárpátalján élőkről. Nyelvük 
a Vajdaság Autonóm Tartomány 1974 és 1989 közötti, másfél évtizedes fennállásának idején a terület öt 
hivatalos nyelvének egyike volt a szerb, a magyar, a szlovák és a román mellett. A Vajdaságban a ruszint öt 
községben, opstinában, azaz járásban sorolták az egyenrangú nyelvek közé. 

A bács–szerémi ruszinok napjainkban a vajdasági Bácskában és a Szerémségben, valamint a horvátországi 
Szlavóniában élnek, becsült számuk 23–25 ezer lélek. Mint különálló nyelvi, etnikai csoportnak a históriája, a 
török csapatoknak a történeti Magyarországról való kiűzés után kezdődött, amikor az írott források szerint Mária 
Terézia királyné (1740–1780) uralkodása idején az elnéptelenedett déli vidék egy részét felvidéki görög 
katolikus ruszinokkal telepítették be. Így kerültek Nagykeresztúrra (1751–63, Kucorára (1763–67), a következő 
letelepedők pedig Sajkásra, Újvidékre, az utóbbi városban 1780-ban alakult meg a ruszin görög katolikus 
egyházközség. A XVIII. század végétől a XIX. század első élvtizedeitől egy-két évi bácskai tartózkodás után az 
elszegényedő rétegek és az újonnan betelepültek továbbköltöztek a Szerémségbe és Szlavóniába. A kirajzás 
1945 után is folytatódott, és ezzel az újabb típusú migrációval tovább nőtt a ruszinok által is lakott települések 
száma. 

A mai bács–szerémi ruszin nyelv számos archaikus elemet őrzött meg, s emiatt fontos adalékokat nyújt a 
kárpátisztikának, valamint forrása a sok évszázados magyar–szláv kapcsolatoknak. Az északról délre irányuló, 
és évszázadokig tartó és nagy területre kiterjedő ruszin migráció, és a magyarokkal való együttélés 
következtében a bácskai ruszin családnevek közel 25, a családnévi szerepű ragadványnevek 15 százaléka 
magyar eredetű, illetve képzésű. A bácskai ruszin nyelv a XX. század első felében vált irodalmivá.  

A Miskolci Egyetem oktatója, Zsírosné Jobbágy Mária munkája a Magyarországon kiadott első bács–
szerémi ruszin nyelvkönyv, amelynek írása a cirill ábécére épül, és az ószlávból talán a legtöbbet őrzött meg 
magában. Tizenöt leckében ismerhetik meg az érdeklődők a legkisebb, sorban a tizenharmadik szláv irodalmi 
nyelvet. Terjedelmi korlátok miatt nincs benne a tervezett ruszin–magyar, illetve magyar–ruszin szójegyzék – 
mentegetőzik a szerző – , ezt pótolva, egy mintegy ötezer lexikai egységet magában foglaló szótárt jelentetnek 
meg.  

 

Pintér Gábor 

 Hit és erő 
Banos János: Fekete sebek című verseskötetéről 

 
Banos János magyar költő verseit olvasom. Személyesen nem ismerem őt, de azt tudom, hogy verseiből árad 

magyarsága hite. Magyarsága nem csak állapot, hanem kötelesség. 
Ez a könyv nem könnyű olvasmány. Minden gondolata, leírt sora a költő átélt, megélt és megszenvedett 

tapasztalatából horgad fel. Nem könnyű olvasmány, mert a versek többsége borongós hangulatú, sokszor úgy 
tetszik, mintha a lét kilátástalansága üzenne belőlük. Banos János ebben a verseskötetben nem pusztán verseket, 
hanem történelmi körképet is fest egy olyan korszakról, amelyet megélt és mely teljes hitelességével mutatja a 
magyar nép – és nem az elszegődött, árulóvá vált janicsárok – teljes kiszolgáltatottságát egy megszállt 
országban, a diktatúra harapófogójában, fegyvertelenül. Jó néhány verse olyan, mintha a diktatúra valamelyik 
börtönében egy rab írta volna, a kilátástalanság tudatában, de fegyelmezetten, magát nem tagadva. Mintha 
Vörösmarty üzenetét olvasnánk: „Az emberfaj sárkányfog vetemény / Nincsen remény, jaj nincsen remény” . És 
megint Vörösmarty. Kérdező talányos soraiban a jóslat: „Mire virradsz te még / Szegény magyar költő?” 
„Fekete sebekre” virrad a szegény magyar költő? Úgy látszik, az elmúlt fél évszázad Banos János verseiben ezt 
igazolja. Amint a címlap csodálatos keresztje (Kő Pál alkotása), a versek sem nevettető, manapság oly divatos 
kabaré-képződmények. 

Mélyrétű, sűrű gondolatú verseket találunk ebben a kötetben. Lassan, türelmesen és többször kell Banos 
János verseit olvasni, és akkor ezek a versek maguktól is megszólalnak, életre kelnek. Borongós, de mégsem 
pesszimista könyvet olvasunk. Hit és erő sugárzik belőle: „Akkor sem leszek áruló, ha nem a keresztfát, de az 
összedrótolt testem álmodják valakik, akiknek sem Magyarország, sem az ember, sem az isten nem lehet elég 
jóság” – írja a költő. 



Banos János magyar költő verseit olvasom. Olvassa ezeket a verseket mindenki, aki magyarnak vallja magát. 
Történelmet, emberi tartást tanulhatunk belőlük, a költészet erejével. (Hungarovox Kiadó, 2000) 

 

Konczek József 

Ács Jenő „csuromvizes csillagai” 
Adalékok a költő nyelvéről és képalkotásáról 

 
Annál pontosabbat, mint Pomogáts Béla, nem tudok mondani Ács Jenő költészetéről. A vértanú születése 

című Ács-verseskötetet a Kráter Műhely Egyesület Pomázon tavaly adta ki, s az előszót Pomogáts Béla írta 
hozzá. Mítikus elemeket, konkrét bihari tájélményeket, azt a bizonyos „valóságfeletti” életérzést, a bibliai 
ihletésű beszédet, a szürrealista hagyományokat, illetve a „valóságfeletti” nyelvi világot nevezi meg Ács költői 
tehetsége jegyeiként, amelyek – ezt én mondom most – megkülönböztetik mindenki más műveitől. Ács Jenő egy 
eszközeiben művelt, hamisítatlan urbánus, doctus poeta, (ebben a sorrendben, igen, doktusz poéta), akit minden 
szívdobbanása a keleti Magyarország történelmi fájdalmakban gyönyörű világához köt. 

A könyvbe a budapesti, Vörösmarty téri könyvheti színes forgatagban sétálgatva lapoztunk bele először 
együtt még 2000 nyarán. Én azóta az 1994-ben kiadott Hajnali kaszák (Válogatott versek 1964-94) című első 
kötetével együtt tanulmányozgatom, melyhez az előszót annak idején szintén Pomogáts írta. (Antológia Kiadó és 
Nyomda Kft. Lakitelek) Ácsnak ez a két könyve van – kiadva, ugyanis kötetekre való van kinyomatlanul is. 

Az első örömöm az, hogy ez a 78 és 124 vers kielégítő képet rajzol Ács nem mindennapi költői 
mívességéről. Az eszközök használatát értem ezen elsősorban, mégpedig a szavak, a mondatritmusok, a képek 
„kezelését”, vagy inkább szerves életét, élését, mozgását, mozdulásait, szikrázásait, robbanásait, a képek súlyos 
nyugalmú haladását, azt az összhatást, amelynek eredőit – bevallom – nem mindig tudom pontosan felderíteni, 
de hatásuk alatt vagyok. 

Az a gyanúm, nem is kell „agy-logika” (Ács szava) szerint élnem át e verseket, mert – mint mondja – „van 
szó-logika is. És a költő ennek kell hogy engedelmeskedjékk, és soha az agy logikájának. Ha ezt elhagyja, akkor 
elveszett.” Az idézettel arra szeretnék rámutatni, hogy nagyon is tudja, hogy mit csinál, amikor verset ad ki keze 
alól. Saját használatomra a „szó logika” helyett érzelmi logikát mondok, így jobban érzékelem – s remélem 
ugyanazt, mint ő –, hogy a nyögvenyelős minimumlírácskák rációs kényszereit (vannak ilyenek, hajaj!) széles 
ívben elkerülte, s már kezdettől. 

Van szerencsém ismerni a Hajnali kaszák kötetnyitó versét, mióta is? 27 év óta, igen. Ugyan... én 
emlékszem-e rosszul, vagy valóban változott azóta ez a vers, nem tudom. A kötetben így olvasom: „,,, 
Gyökérként partodon ülök, / szemben a vízhurok ragyog, / nincsenek halak az iszapban, / csak csuromvizes 
csillagok.” Vajon én emlékszem rosszul? 1973-ban nem úgy volt-e, hogy „...a vízben nincsenek halak, / csak 
csuromvizes csillagok.”? Én, az én emlékezetem írta át, vagy mégis talán valami pedáns szerkesztő? Vagy ő 
maga? Mindegy, a „csuromvizes csillagok” verskép óta Ács Jenő azért költő a szememben, mert a képi 
érzékletesség egyéni, nem kimódolt, hanem a lélek mélyéből eredő tiszta szépségét mutatta meg. Azért mondom 
ezt így, mert szavak mechanikus ide-odagyötrésével is „csinálódnak” itt, mondom, manapság bugyuta ún. 
„lírák”. 

A „csuromvizes csillagok” költője Másnak fénylik föl az Ararát-mosoly című versében szerepelnek a 
következő képek. „Mintha gyermeki száj susogná, úgy / lüktet elő a domb torkából a forrás...” Ács Jenő költői 
szemléletéről szólva erről a tisztaságról van szó. Erről a költői érzékletességről és lelki mélységről. Ez a lelki 
pozíció a legártatlanabb dolgok közül való. 

Aztán... „hová lettek a nyári zápor pávaszemei / a tél igájában ballagnak a varjak”. Ezt a szépséget az érti 
igazán, aki a létezés kimondhatatlan csodájaként megélte – valószínűleg gyermekként, amikor még nagyon 
fogékony az ember –, hogy az út forró porába csapódó bő esőcseppek pávaszemszerű mintázatot rajzolnak egy 
pillantás alatt. Az, aki elmosolyodott már rajta, hogy a varjak milyen komótosan tudnak lépegetni... („mint a 
padsorok közt sétálgató komoly tanító bácsik” bukkan föl most belőlem önkéntelen egy tovább gördülő, 
kibomló kép. Mellesleg ugyanarról a gyermekkori tájról, mint Jenő versében, valahol a Tiszahát környékéről, 
ahol régi, össze-visszafaragcsált padokban kezdtem az első osztályt.) 

Ács Íjenő verseiben lélegzetközelien érezhető a valóság. Másrészről a forma rutinja is, tehát az, amit 
„doctusnak” mondok. Azt sem rejtem el, hogy ez határozottan József Attila-i tisztaság, vagy azzal rokon. (Az 
„Aranyos lapály, gólyahír, / áramló könnyűségű rét...” József Attilájának, az „egyre több lágy buggyanás, / 
vérbő epe a homokon”... József Attilájának gyermeki tisztasága. S mit olvasok az És csontjaikban országolt a 
hó című Ács Jenő versben? (A cím – mint kép – önmagában jól illusztrálja azt a bizonyos történeti-prédikátori-
pátoszos szép erőt, ami Ács Jenő egyik jellemzője.) 



Nos, ebben a versben egy „zöld buggyanás még az eper” verssorkép olvasható. 
 
FOLYTATÁST HÉTFŐRE KÜLDÖK!! 
 
 

A POLISZ felhívása 
 
A Kráter Műhely irodalmi és művészeti Egyesület közhasznú szervezet 2000. december 15-i ünnepi 

közgyűlésén a következő határozatokat hozta: 
1. A Kráter Műhely Egyesület POLISZ című folyóirata Ács Jenő költő felajánlását elfogadva, azon 

honorárium összegekből, amelyekről a lap szerzői önként lemondanak, létrehozza a a lapban megjelenő fiatal 
költőknek évente adományozható POLISZ Költészeti Díjat (Alapösszeg: 22.000.- forint) 

2. Tóth Éva költő és műfordító a Nemzeti Kulturális Alapprogram 2000. évi Szép Könyve különdíjban 
részesített Emlékvers című kötet szerzője a díj összegét: 48.000.- forintot a kiadóval egyetértésben felajánlott a 
POLISZ műfordítói díj kiosztására. 

A felajánlók, illetve a POLISZ szerkesztősége dönt a POLISZ-díjak évenkénti odaítéléséről. 
A díjak első ízben 2001. április 11-én, a Költészet napján kerülnek átadásra. A Kráter Műhely Egyesület és 

a POLISZ szerkesztősége továbbra is szeretettel várja a fiatalabb költőnemzedék írásait, és a kortárs 
világirodalom magyar fordítóinak írásait. 

 
 



 

 
 
 
1. old: 
 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 
 
A kedvezményezett adószáma: 
19667348-2-43 
 
A kedvezményezett neve (ennek a kitöltése nem kötelező): 
Kráter Műhely Egyesület 
 
Kérjük, ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan, e lappal azonos méretű borítékba, amelyen feltüntette a NEVÉT, 

LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT.  
 
FONTOS! 
Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, e nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon 

az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan tüntesse fel. 
 
2. old.: 
 
Ezen a lapon nyilatkozhat arról, hogy összevont adóalapját terhelő, a kedvezményekkel csökkentett és 

befizetett adója 1%-át kéri átutalni az Ön által megjelölt adószámra. A kedvezményezettek körét és a 
felhasználás célját külön törvény szabályozza. 

A lezárt borítékot a 2000. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban 
küldje meg az adóhivatalnak. 

Ha az Ön 2000. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó 
lezárt, a szükséges adatokat tartalmazó borítékot 2001. március 25-ig munkáltatójának adja át, aki azt az 
elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adóhivatalnak. 

 

Pomáz, 2000. december. 
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