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Balázs Géza – Blankó Miklós 

Előszó és beszámoló a 2020. évről, valamint 
kitekintés a 2021. évre

2020

2020-ban ünnepelte társaságunk a jogelődje, az Anyanyelvi Konferencia megalakulá-
sának 50. évfordulóját. És ebben az évben emlékeztünk a 100 évvel ezelőtti trianoni 
döntésre, amely kiváltó oka volt a 20. századi magyarság szétszórattatásának, és szük-
ségessé tette a kulturális-nyelvi egység újrateremtését. A Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága részben az Anyanyelvápolók Szövetségével, részben más szer-
vezetekkel, például a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal számos, nagy érdeklő-
dést keltő rendezvényt bonyolított le. 

Az év tervezésekor még nem számíthattunk arra, hogy a 2020 elején világjárványt 
okozó és egyben teljesen más életformát hozó koronavírus miatt az egész világon kor-
látozó intézkedések lépnek életbe: lezáródnak a határok, gyakorlatilag leáll a nemzet-
közi közlekedés, kijárási és településelhagyási tilalom lép életbe, bizonyos időszakokra 
bezárnak az oktatási intézmények, a vendéglátóipari egységek, a szállodák, leállítják, 
elhalasztják a rendezvényeket. Az oktatást és a rendezvények egy részét világhálón to-
vábbított online lehetőségekkel igyekeztek helyettesíteni, de a személyes találkozásokat 
a virtuális tér nem pótolhatja. Ennek ellenére, amikor nem voltak korlátozások, sikerült 
néhány rendezvényt megtartanunk, másokat pedig mi is a világhálóra tereltünk. 

2020. február 21. A magyar nyelv terjesztéséről rendeztünk konferenciát az Anya-
nyelvápolók Szövetségével együtt az ELTE BTK kari tanácstermében az anyanyelvek 
napja alkalmából. Mely magyar szerzők, művek a legnépszerűbbek, és miért? Hogyan 
értik meg a magyar műveket más nyelvi kultúrában? Mi az, amit lehet fordítani, mi az, 
amit nem? Milyen gyakorlati haszna van a magyar művek nemzetközi terjesztésének? 
A mai szerzőkről csak részleges és bizonytalan adatok vannak, amit Balázs Géza jog-
gal nevezett megdöbbentőnek, ugyanakkor pótlását fontos nyelvstratégiai feladatnak 
tartja. A magyar író műve és a külföldi olvasó között ott van a fordító, és nagyon nem 
mindegy munkájának a minősége – szűrhettük le Sárközy Péter (La Sapienzia Tudo-
mányegyetem, Róma) előadásából. A magyar irodalom „tálalásában”, a figyelem fel-
keltésében fontos szerepet tölthetnének be a külföldi magyar tanszékek, tudományos 
intézmények, hogy külföldön ismerjék a magyar kultúrát, történelmet, kedvük legyen 
Magyarországra utazni. A fordítás minőségét hangsúlyozta Hidasi Judit (Budapesti 
Gazdasági Egyetem) A magyar kultúra és nyelv jelenléte Japánban című előadásában. 
Például A Pál utcai fiúk Japánban is sok kiadást ért meg. A kétnyelvűség érdekessé-
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geire mutatott rá Simon Szabolcs (Selye János Egyetem), aki Hunčik Péter Határeset 
című családregényét elemezte a magyar és szlovák nyelv egymásmellettisége, olykor 
egymásra hatása szempontjából. Pátrovics Péter (ELTE) a lengyel nyelvben fellelhe-
tő magyar eredetű szavakkal foglalkozott, amelyek főként Báthori István királysága 
idején kerültek be a lengyel szókincsbe. Hogy milyen sokat jelent egymás ismerete, 
bizonyította Palágyi Tivadar (ELTE) elemzése Dragomán György Fehér királyának 
román és francia fordításairól. Az Édes Anyanyelvünkről és a Magyaróráról szóló 
beszélgetést Mészáros Márton kulturális újságíró vezette, beszélgetőpartnerei Balázs 
Géza (ELTE), Blankó Miklós, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda irodavezetője, Pölcz 
Ádám, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának adjunktusa és Deák-Takács Szilvia, a 
kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium magyartanára voltak. 

2020. március–június: A korlátozások miatt elmaradt a középiskolások győri 
Kazinczy-versenye, az 54. magyar nyelv hete ünnepi és vidéki előadássorozata, az 
aranyosapáti (határon túli tehetséges gyermekeknek szóló) olvasótábor, elhalasztottuk 
a már egy évvel korábban májusra meghirdetett XIV. Anyanyelvi Konferenciát. 

2020. június 30. Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzet-
közi Társasága, korábbi, közismert nevén: Anyanyelvi Konferencia. A Társaság idén 
ünnepli alapításának 50. évfordulóját. A jubileumi ünnepséget a járványhelyzet miatt 
őszre halasztotta az elnökség, de a tisztújító közgyűlést 2020. június 30-án kedden 
megtartották. A közgyűlés egyhangúlag ismét bizalmat szavazott az elnöki poszton 
Balázs Géza nyelvésznek, az ELTE egyetemi tanárának. Cservenka Judit újságíró-
szerkesztőt és Moritz László újságírót alelnökké, Blankó Miklós egyetemi hallgatót, 
a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda irodavezetőjét pedig főtitkárrá választotta. A köz-
gyűlés által megszavazott további funkciók betöltői arányosan képviselik a Kárpát-
medencét, a nyugati diaszpórát és Magyarországot.
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Az eseményen Pomogáts Béla Széchenyi-dí-
jas irodalomtörténész, tiszteletbeli elnök köszön-
tötte a jelenlévőket. A trianoni döntés évfordulója 
alkalmából a Kultszó Egyesület és Havas Judit 
műsorát tekinthették meg a jelenlévők A Kár-
pát-medence színei címmel. Két kiadványt is 
bemutattak: Cseke Péter Őrtüzeink parazsa című 
tanulmánykötetét, valamint a Nyelvünk és Kul-
túránk 2019. évi nyomtatott számát. A folyóirat 
állandóan megújuló online változata, az e-Nyék 
olvasottsága egyre népszerűbb – állapította meg 
Balázs Géza, egyúttal örömmel tudatta, hogy a 
csaknem 150 éves folyóirat, a Magyar Nyelvőr át-
került a társaság kiadásába (Az MTI nyomán).

További megválasztott tisztségviselők:
Tiszteletbeli alelnökök: Bodó Barna (Romá-

nia), Cseke Péter (Románia), Dupka György (Uk-
rajna), Hódi Éva (Szerbia), Kovács Katáng Ferenc 
(Norvégia), Pusztay János (Magyarország).

Tiszteletbeli elnökségi tagok: Magyarország: 
Andrási Dorottya, Birinyi József, Dede Éva, Gyetvainé Szorcsik Angéla, Koncz Gá-
bor, Kulcsár Katalin, Lévay Erzsébet, Minya Károly, Nagy Zoltán, Nick Ferenc, Pölcz 
Ádám; Kárpát-medence: Gálfalvi György (Románia), Hajnal Jenő (Szerbia), Hódi 
Sándor (Szerbia), János Szabolcs (Románia), Máté László (Szlovákia), Mézes Ru-
dolf (Szlovákia), Péntek János (Románia), Zágorec-Csuka Judit (Szlovénia), Zubánics 
László (Ukrajna); Nyugati szórvány: Arató Balázs (Németország), Csicsely Tamás 
(Ausztria), Fazekas Tiborc (Németország), Gaál Csaba (Németország), Ludányi And-
rás (USA), Papp László (USA), Sárközy Péter (Olaszország), Tar Károly (Svédor-
szág), Velki Magdolna (Kanada).

2020. június 17–21. 1. Magyaróra-tábor = 7. nyelvésztábor + 3 anyanyelvi ju-
niális, Sárospatak, Sátoraljaújhely (Széphalom). Magyaróra-tábor néven folytatódott  
a sorrendben 7. nyelvésztábor, amelynek viszont három anyanyelvi juniális volt az előz-
ménye. Vagyis ez már a 10. ilyen rendezvény volt Sátoraljaújhelyen, Széphalomban.  
A jövőben egyszerűen Magyaróra-táborként emlegetjük. Az idei rendezvény a jár-
ványveszély miatt különleges óvintézkedésekkel valósult meg: jóval több szabadté-
ri programmal. A tábor résztvevői egész napos bodrogközi–ungi kiránduláson vettek 
részt: megtekintették Borsiban Rákóczi szülőhelyét (a kastélyt jelenleg a magyar állam 
támogatásából újítják fel), Dobóruszkán Dobó István sírhelyét, Szelmencen a trianoni 
határ által kettévágott falu emlékhelyét, Leleszen a premontrei kolostorban a nem-
rég előkerült freskókat (és nem került elő, bár a legenda úgy tartja, hogy itt van elte-

Kép: CsA
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metve Gertrúd királyné szíve), Királyhelmecen a könyvtárat, a múzeumot. A programot  
a kisgéresi pincesor megtekintése zárta. A Magyaróra-tábor sajátossága volt a kötelező 
távolságtartás: a szlovákiai templomokba, könyvtárakba csak maszkban lehetett belépni,  
a templomokban kis papírokkal voltak kijelölve kellő távolságra egymástól az elfoglalható 
ülőhelyek. Irodalmi, anyanyelvi előadások, trianoni megemlékezés, szakmai előadások, 
nyelvészeti módszertani program a Magyar Nyelv Múzeumában, Magyaróra-bemuta-
tó és laptervezés tette teljessé a rendezvénysorozatot. Köszönet a tábor programjának 
szakmai támogatásáért Fehér József ny. múzeumigazgatónak, Nyiri Péter igazgatónak, 
Zvolensky Gabriellának, a Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet igazgató-
jának, Kurucz Péternek, a Magyar Nyelv Múzeuma munkatársának (Manyszi-infó).

2020. július 20–25. Az emlékezet világa Csonka-Biharban, V. partiumi szabad-
egyetem, Berettyóújfalu. „Ez a falu várost evett…” – írja Berettyóújfalu költője, 
Nadányi Zoltán. Ötödik alkalommal rendeztük meg itt a partiumi szabadegyetemet. 
Ezúttal a Bihari Népművészeti Egyesület volt a vendéglátó, de a rendezéshez társultak 
az alapítók, az MNYKNT, az ELTE és a Partiumi Keresztény Egyetem is. A szabad-
egyetemet befolyásolta a 100 éves trianoni határ, ugyanis a koronavírus-veszély miatt 
lezárt határon 15 partiumi egyetemista nem jöhetett át a rendezvényre. Berettyóújfa-
lu Csonka-Bihar vármegye egykori székhelye (1920–1938, 1945–1950) most ismét 
egyedül, Nagyváradtól elzárva maradt. A szabadegyetem fő tematikus napjai: Emlé-
kezetkutatás, Irodalmi és helytörténeti kirándulás Csonka-Bihar vármegyében, Berety-
tyóújfalu napja, Emlékezet – Trianon – Partium – Közösség alakította nyelvszokások.  
A szabadegyetem résztvevői meglátogatták a pompásan felújított zsákai Rhédey-
kastélyt, a csökmői faluházat és mesterségek házát, Vésztőn Sinka István emlékhá-
zát, Metykó Gyula festőművész kiállítását, a vésztő-mágori történelmi emlékhelyet 
(bronzkori emlékek, monostor) és Szeghalmon Túri János magángyűjtő Mundérba 
bújt történelem című kiállítását. Másik szakmai kirándulásuk Álmosdra vezetett, ahol 
Kölcsey Ferenc töltötte gyermekkorát. Az eredeti, felújított házban kiállítás, a faluban 
további érdekességek – kovácsműhely, falumúzeum, post-mail-art kiállítás – vártak 
bennünket. Az előadásokat a szabadegyetem résztvevőin kívül berettyóújfalusi érdek-
lődők is látogatták. Támogató: Nemzeti Kulturális Alap (Forrás: MNYKNT).

2020. augusztus 18-án az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutattuk be a Magyar 
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága 50. évfordulójára kiadott kötetünket zenés 
műsor és pódiumbeszélgetés keretében. A Nyelvünk és kultúránk 50 fiatal szemszö-
géből című beszélgetőkönyvet (Nyelvünk és Kultúránk 200. kötet) Blankó Miklós és 
Cservenka Judit szerkesztette. 50 fiatal a magyar nyelvről. Hogyan gondolkodik a jövő 
értelmisége a magyar önazonosságról, nyelvi, kulturális értékeinkről?  Félszáz magyar 
fiatal – legyen orvos, tanár, természettudós, művész, újságíró határon innen és túlról 
– ad választ a Nyelvünk és kultúránk 50 fiatal szemszögéből című beszélgetőkönyv 
hasábjain. Az esemény védnöke Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Ország-
gyűlés volt elnöke. Kiemelt támogatója a Rákóczi Szövetség. A könyvbemutatón több 
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mint százan jelentek meg, a kötet első kiadása elfogyott, a második kiadást az NKA 
miniszteri támogatása teszi lehetővé. Az eseményről szinte valamennyi hagyományos 
és elektronikus médium beszámolt (MTI nyomán, Manyszi).

Az V. partiumi szabadegyetem résztvevői Kölcsey Ferenc sződemeteri  
emlékmúzeuma előtt (BG archívum)

50 fiatal a kötetbemutatón az Uránia Nemzeti Filmszínházban (Kép: BT)
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2020. szeptember 28. Trianon-kislexikon, könyvbemutató. Az MNYKNT és  
a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda a trianoni szerződés 100. évfordulója alkalmából 
megjelentette a Trianon-kislexikont (IKU-TÁR, 18–19.). Molnár Zsolt középiskolai 
történelemtanár Trianon-kislexikona több mint 800 címszavával segít eligazodni az 
1920-hoz vezető történelmi események és az azoknak hatására kialakult jelenségek 
útvesztőjében. A kötet nemcsak általános és középiskolai tanulóknak, tanáraiknak ad 
támpontot a témához kapcsolódó tanórák során, hanem a Trianont megismerni aka-
ró érdeklődők számára is tárgyilagos ismertetést nyújt a történelmi eseménysorral 
kapcsolatos fogalmak, földrajzi nevek és személynevek magyarázataiban. A Három 
Szerb kávéházban megtartott könyvbemutatón a kötetet értékelte Szilágyi Péter nem-
zetpolitikáért felelős miniszteri biztos, Dunai Mónika országgyűlési képviselő, Társa-
ságunk elnöke, Balázs Géza nyelvészprofesszor. A zenés-irodalmi műsorral (Kultszó 
Egyesület, László Attila énekes) összekötött könyvbemutatón megrendezett trianoni 
kvízen indulók legjobbjai ajándékba kapták a Trianon-kislexikont. Az eseményről szá-
mos elektronikus és internetes médium beszámolt. (A tudósítások listája az mnyknt.
hu oldalon megtalálható.) A Trianon kislexikon 2., bővített kiadását kiemelt támoga-
tásban részesítette az NKA miniszteri kerete, ez teszi lehetővé, hogy 2021-ben a ma-
gyarországi és határon túli magyar iskolákba eljuttassuk; valamint – a tervek szerint 
– Pozsonyban, Kassán, Ungváron, Beregszászon, Nagyváradon, Kolozsváron, Maros-
vásárhelyen, Szabadkán, Lendván, Bécsben és Prágában bemutassuk. 

Dunai Mónika országgyűlési képviselő Molnár Zsolttal  
és az MNYKNT elnökségével (Kép: CsA) 
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2020. november 2. 50 éve alakult meg az Anyanyelvi Konferencia, a Magyar Nyelv 
és Kultúra Nemzetközi Társaságának elődje. A 2020. november 2-i jubileumi megemlé-
kezés fővédnöke Áder János köztársasági elnök. Védnöke Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott, az Országgyűlés volt elnöke, aki részt vett és köszöntőt mondott az ünnep-
ségen, amelyet a járvány miatt, a hozzá kapcsolódó XIV. Anyanyelvi Konferenciával 
együtt online követhettek a Társaság tagjai, valamint az érdeklődők. A MNYKNT elnö-
ke, Balázs Géza nyelvészprofesszor köszöntőjében e fontos jubileumi évnek a körül-
mények ellenére is jelentős eredményeiről beszélt: a tagság örvendetes növekedéséről 
és két olyan könyv kiadásáról, amely nagy figyelmet kapott a sajtóban: a Nyelvünk és 
kultúránk 50 fiatal szemszögéből (szerk. Blankó Miklós, Cservenka Judit), valamint 
a Trianon-kislexikon (összeáll. Molnár Zsolt). A fél évszázados út főbb állomásait  
a Társaság alelnöke, Cservenka Judit szerkesztő-újságíró idézte fel, végül Moritz 
László alelnök mondott pohárköszöntőt. A XIV. Anyanyelvi Konferencia témája Tri-
anon 100. évfordulója volt, amelyen Balázs Géza Trianon a magyar nyelvben, Fráter 
Zoltán irodalomtörténész, egyetemi docens Vérző Magyarország és Dévavári Zoltán 
történész Perben a pusztulással című előadása hangzott el. Az ünnepi esemény és  
a konferencia előadásai az mnyknt.hu oldalon megtekinthetők. Az MNYKNT elnök-
sége az évforduló alkalmából 2020. november 3-án megkoszorúzta a budapesti Reiner 
Frigyes téri Trianon-emlékművet.

Szili Katalin védnök az MNYKNT elnökségével (az MNYKNT archívumából)
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2020. november 6–7. Korábban egy tagtársunk javasolta, hogy az MNYKNT vállalja fel 
a Kárpát-medencei diákok retorikaversenyét. Ezért csatlakoztunk az ELTE által már két 
évtizede megrendezett szónokversenyhez. A  21. Kárpát-medencei Kossuth-szónok-
verseny célja a felsőoktatásban tanulók közéleti, szakmai, pedagógiai szerepekre való 
felkészítése; a komplex nyelvhasználat színvonalának emelése; a hagyományápolás. 
Az előre elkészítendő beszéd témája: „Ilyen nagy dolog a Szabadság?” (Márai Sándor).  
A versenyhez kapcsolódó konferencia témája: Modern retorikai fogások a kommu-
nikációban. Az MNYKNT részt vett a verseny lebonyolításában, valamint a hozzá 
kapcsolódó kiadványok megjelentetésében. 

Kitüntetések: Az elmúlt időszakban Grétsy László, az ASZ tiszteletbeli elnö-
ke Tőkéczki László-díjban és Magyar Nyelvőr Díjban részesült. Balázs Géza, az 
MNYKNT elnöke 2020-ban A magyar kultúra lovagja, valamint a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztje kitüntetettje lett.

Az MNYKNT elnöksége a koszorúzáskor (az MNYKNT archívumából)
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Néhány kapcsolódó rendezvény: 

2020. febr. 17. Balázs Géza: A ráolvasások, rontások nyelve. Füredi magyar széppróza 
napja, Vaszary Galéria. 

2020. febr. 19. Új szavak III. Minya Károly könyvének bemutatója (TIT Jurányi Lajos 
Egyesülete, Nyíregyháza). 

2020. márc. 6. Balázs Géza: Hagyományos és digitális olvasás. Újbudai Pedagógiai 
Napok (Szent Imre Gimnázium, Budapest). 

2020. máj. 14. Balázs Géza: A nyelv titkai. A tudomány és művészet kórélettana. 
Rosivall László sorozata (Semmelweis Egyetem, e-learning-előadás). 

2020. okt. 12. Balázs Géza: Hagyományos és digitális olvasás. Budapesti Pedagógiai 
Oktatási Központ/Fazekas Mihály Gimnázium – online előadás. 

2020. okt. 14. Az 50 éves adai nyelvművelő napok köszöntése (online). 
2020. okt. 15. Balázs Géza: Miért szükséges a klasszikusok olvasása? – Gondolatok 

Gárdonyi Géza életműve kapcsán (Devecser, Könyvtár). 
2020. okt. 17. A 48. Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny döntője (Sátoraljaúj-

hely, Városháza). 
2020. okt. 21–22. Bánk bán maraton. Előadás előtti bevezető beszélgetés; A Bánk bán 

tantermi verziója után beszélgetés magyartanárokkal. Nemzeti Színház. 
2020. nov. 4. A szó gyógyító ereje. Nyelv és terápia – alkalmazott nyelvészeti ankét 

(2.) (e-nyelv.hu – online előadás). 
2020. nov. 13. Balázs Géza: Trianon és a magyar nyelv. Egyetem a határon: A tudo-

mány napja a Partiumi Keresztény Egyetemen. 
2020. nov. 17. Balázs Géza: A magyar nyelv jelene és jövője – előadások a magyar 

nyelv napján (Szlovénia, Lendva – online előadás). 
2020. dec. 17. Balázs Géza: Régi és új karácsonyok (PKE magyar szak – online elő-

adás).

e-NYÉK

2020-ban 63 írás jelent meg az e-NYÉK-ben (mnyknt.hu). A címek után a letöltések 
száma olvasható a 2021. február 1-jei állapot szerint. 

Kökövics Anett-Emese: Margit városa: Margitta     808
Borsi Vivien: Az én Nagyváradom: Európa legszebb szecessziós  

városai között        826
Oláh Karola: Micske        790
Bincze Diána Ibolya: 240 éve jelent meg az első magyar újság,  

a Magyar Hírmondó                  1368
Biriki Antal: A Nagyváradi Vár rövid története     881
Fazekas Mátyás-Ferenc: Az érmelléki szőlészet és borászat             1202
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Badar Ivett: Az érmellék története                1131
Nagy Natália: A kárpátaljai magyarság a 21. században    475
Cservenka Judit: Lénárd Sándor: magyar író a világ végén   468
Cservenka Judit: Vándorló egyetemek, frontharcos diákok   480
Balázs Géza: Pomogáts Béla. Egy irodalomtörténész portréja   506
Pató Ákos: Egy bizonyos fajta kulturális radikalizmusról    812
Komoróczy György: A moldvai magyar tájnyelv szótára    500
Balázs Géza: Dánielisz Endre, Nagyszalonta irodalomtörténésze,  

nyelvművelője                  1441
Balázs Géza (Jánó Mihályt kérdezi): A Szent László-mondakör nyomában: 

 fejbenézés, kurkászás       967
Birtalan Andrea (Böszörményi Zoltánt kérdezi): Manapság többen írnak,  

mint olvasnak        448
Várady Tibor: Szavak pályafutása a hitváltás idején,  

avagy „fasiszta származású kocák”      454
H. Tóth István – Ryan Lane: Kedves e-NyéK-olvasók!  

(A Nyelvünk és Kultúránk 2019. nyomtatott évfolyama kapcsán)  892
Muzsnay Árpád: Búcsú Beder Tibortól      806
H. Tóth István: Az én falum helye és szerepe az irodalmi nevelésben  637
Máté László: A jellem szerzetese volt és maradt...    390
Máté László: Trianon 100                 1636
Borsi Vivien: Szatmári mezőkön, kertekben     414
Bincze Diána Ibolya: Megér egy „misét”. Nyelvünk kifejezőszerepe  

az egyházak terminológiájában      798
MNYKNT: Trianoni kálvária        638
Sárközy Péter: Emlékezés egy nyár-éjszakára – száz év után   507
Balázs Géza: Száz év – magyar nyelvi szétfejlődés    358
Molnár Zsolt: Trianon – az el nem múló trauma     953
Zágorec-Csuka Judit: Kiáltás       404
Dupka György: Miért fáj nekem, nekünk Trianon?    600
Cservenka Judit: Egyszer ki kellene beszélnünk...    416
Balázs Géza (Lizanec Pétert kérdezi): Nagy család a hallgatók  

és tanárok kárpátaljai közössége      905
Komoróczy György: Címeresek       852
Sz. Tóth Gyula: Magyarságunk határai      464
H. Tóth István: Gondolatok és pillanatok Trianon megválaszolatlan  

és megválaszolhatatlan kérdéseinek sűrűjéből     397
Aniszi Kálmán: Vágyakozás       379
Komoróczy György: Amikor a nő is lehet férfi     979
Szegedi Mária: Székelyhíd vára és annak alagútjai              1622
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Aniszi Kálmán: A színház – világi szószék     392
Cservenka Judit: A történelmi Magyarország 160 képben    281
Cservenka Judit: Koronavírus és a nyelvhasználat    256
Cservenka Judit: Kié Lehár Ferenc?      272
Szűcs Dániel (Felvidék.ma): Egy kis kötetnyi remény    671
Blankó Milós (Csomos Attilát, Stubnya Bencét, Szüts Aport és Menyhárt  

Barbarát kérdezi): Nyelvünk és kultúránk 4 fiatal szemszögéből  550
Moritz László: Nagy Zoltán emlékére      321
Kardos Béla: Ausztráliai Közösségi műhely 2020 (január–március)  384
Cservenka Judit: Trianoni hófogságban. Cseke Péter kitüntetése   270
Balázs Géza (Sárközy Pétert kérdezi): A külföldi magyar tanszékek küldetéséről 465
Málnási Ferenc: „Ha egy közösség nagyra értékeli anyanyelvét,  

az a megmaradás záloga”       209
Trianon A-tól Z-ig – kislexikon nem csak diákoknak    315
Málnási Ferenc: „Mikor elkezdtünk beszélni: mintha gereblyével  

fésülködtünk volna...”       214
Cservenka Judit: Nyelvtörvény és gyakorlat a Monarchiában   212
Kovács Katáng Ferenc: Rózsaszállal a fogaim között    185
Cservenka Judit: Két novemberi nap, s ami mögöttük van...  

Emlékek a Szülőföldünk rádióadásról     239
Moritz László: Búcsú az AK nagy barátjától, Szőcs Gézától   254
Komoróczy Gyögy: Minden nyelv csak akkor él, ha széles körben használják 390
Koós Ferenc: Magyar szavak a román nyelvben Bukurestben 1855-ben  289
Ráday Zsófia (elteonline.hu): „Ilyen nagy dolog a Szabadság?”  

– Interjú Pölcz Ádámmal a XXI. Kárpát-medencei  
Kossuth-szónokversenyről       251

Balázs Géza: Erős fegyverünk a nyelvi harcban     231
Málnási Ferenc: „Erdély Lőrinczéje”. Murádin László 90   269
Bincze Diána (Ambrus Lajost kérdezi): „Remélem, a tájszavak megmaradnak” 869
Cservenka Judit: Nemzeti összetartozás az online térben      94

Nyelvünk és Kultúránk (2013–2019)

Folyamatosan emelkedik a korábbi, nyomtatott, de a honlapon is olvasható NYÉK-
számok látogatottsága (2021. február 1-jei állapot): 4025 látogató

Nyelvünk és Kultúránk 2019 – 930 olvasás
Nyelvünk és Kultúránk 2018 – 1353 olvasás
Nyelvünk és Kultúránk 2017 – 1304 olvasás
Nyelvünk és Kultúránk 2016 – 1506 olvasás
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Nyelvünk és Kultúránk 2015 – 2287 olvasás
Nyelvünk és Kultúránk 2014 – 1759 olvasás
Nyelvünk és Kultúránk 2013 – 1914 olvasás
Impresszum – 2202 olvasás

Az MNYKNT 2021. évi tervezett programjából

2021. jan. 22. Magyar kultúra napja. Trianon-teszt (online) 
2021. február 21. Petőfi Irodalmi Múzeum: anyanyelvek napja – a Lingua Materna 

Kárpát-medencei anyanyelvi vetélkedő meghirdetése a Rákóczi Szövetséggel kö-
zösen

2021. ápr. 11–25. 55. magyar nyelv hete: A költészet nyelve (ASZ, MNYKNT, 
Manyszi)

2021. máj. 29. MNYKNT éves rendes közgyűlés 
2021. jún. 4. Duna Palota: A Trianon-kislexikon (2., bővített kiadás) ünnepi sajtótájé-

koztatója (MNYKNT)
2021. jún. 11–13. Műveltségszerkezet az internetkorszakban. VII. Józsa Péter 

művelődésszemiotikai szimpózium, Szombathely, Nagyrákos
2021. jún.: Aranyosrákos, Kárpát-medencei olvasótábor tehetséges fiataloknak
2021. jún. 30. – júl. 4. Magyaróra-tábor (korábban nyelvésztábor), Sátoraljaújhely–

Széphalom. Fő téma: Digitális magyaróra
2021. júl. 19–25. VI. partiumi szabadegyetem, Berettyóújfalu (MNYKNT – Bihari 

Népművészeti Egyesület) Fő téma: Tájképek (szemiotika, művészet, nyelv)
2021. szept. 17–19. A Bolyai Műhely és az MNYKNT közös önképző tábora (a Bala-

ton mellett) (MNYKNT, BMA)
2021. okt. 1–3. Alkalmazott, hasznos szemiotika. 20. Semiotika Agriensis (MSZT)
2021. okt. 15–17. Széphalmi szép napok (MNYKNT): A sátoraljaújhelyi Édes anya-

nyelvünk nyelvhasználati versenyhez kapcsolódva
2021. nov. 3. Kulturális, nyelvi örökség. 3. alkalmazott nyelvészeti ankét (ELTE)
2021. nov. 5–7. Lingua Materna Kárpát-medencei anyanyelvi vetélkedő, középdöntő 

és döntő, Sátoraljaújhely (Rákóczi Szövetség, MNYKNT)
2021. nov. 13. A magyar nyelv napja, Budapest (ASZ-szal közösen)
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Tisztújító közgyűlés, 2020.

Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, koráb-
bi, közismert nevén: Anyanyelvi Konferencia. A Társaság idén ünnepli alapításának 
50. évfordulóját Szili Katalin miniszterelnöki megbízott védnökségével. A jubileumi 
ünnepséget a járványhelyzet miatt őszre halasztotta az elnökség, de a tisztújító köz-
gyűlést 2020. június 30-án kedden megtartották.

A közgyűlés egyhangúlag ismét bizalmat szavazott az elnöki poszton Balázs Géza 
nyelvészprofesszornak, az ELTE egyetemi tanárának. Cservenka Judit újságíró-
szerkesztőt és Moritz László újságírót alelnökké, Blankó Miklóst, a Magyar Nyelvi 
Szolgáltató Iroda irodavezetőjét pedig főtitkárrá választották. A közgyűlés által meg-
szavazott további funkciók betöltői arányosan képviselik a Kárpát-medencét, a nyuga-
ti diaszpórát és Magyarországot.

Az eseményen Pomogáts Béla Széchenyi-díjas irodalomtörténész, tiszteletbeli el-
nök köszöntötte a jelenlévőket. A trianoni döntés évfordulója alkalmából a Kultszó 
Egyesület és Havas Judit műsorát tekinthették meg a jelenlévők A Kárpát-medence 
színei címmel.

Két kiadványt is bemutattak, Cseke Péter Őrtüzeink parazsa című tanulmányköte-
tét, valamint a Nyelvünk és Kultúránk 2019. évi nyomtatott számát. A folyóirat állan-
dóan megújuló online változata, az e-Nyék olvasottsága egyre népszerűbb – állapította 
meg Balázs Géza, egyúttal örömmel tudatta, hogy a csaknem 150 éves folyóirat,  
a Magyar Nyelvőr átkerült a társaság szerkesztésébe (MTI).

További megválasztott tisztségviselők:
Tiszteletbeli alelnökök: Bodó Barna (Románia), Cseke Péter (Románia), Dupka 

György (Ukrajna), Hódi Éva (Szerbia), Kovács Katáng Ferenc (Svédország), Pusztay 
János (Magyarország).

Tiszteletbeli elnökségi tagok:
Magyarország: Andrási Dorottya, Birinyi József, Dede Éva, Gyetvainé Szorcsik 

Angéla, Koncz Gábor, Kulcsár Katalin, Lévay Erzsébet, Minya Károly, Nagy Zoltán, 
Nick Ferenc, Pölcz Ádám.

Kárpát-medence: Gálfalvi György (Románia), Hajnal Jenő (Szerbia), Hódi Sándor 
(Szerbia), János Szabolcs (Románia), Máté László (Szlovákia), Mézes Rudolf (Szlo-
vákia), Péntek János (Románia), Zágorec-Csuka Judit (Szlovénia), Zubánics László 
(Ukrajna).

Nyugati szórvány: Arató Balázs (Németország), Csicsely Tamás (Ausztria), Faze-
kas Tiborc (Németország), Gaál Csaba (Németország), Ludányi András (USA), Papp 
László (USA), Sárközy Péter (Olaszország), Tar Károly (Svédország), Velki Magdol-
na (Kanada).
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Az MNYKNT tisztújító küldöttgyűlése (Kép: CsA)
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MNYKNT 50, XIV. AK

50 éve alakult meg az Anyanyelvi Konferencia, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzet-
közi Társaságának elődje. A 2020. november 2-i jubileumi megemlékezés fővédnö-
ke Áder János köztársasági elnök, védnöke Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az 
Országgyűlés volt elnöke, aki részt vett, és köszöntőt mondott az ünnepségen, amelyet 
a járvány miatt a hozzá kapcsolódó XIV. Anyanyelvi Konferenciával együtt online 
követhettek a Társaság tagjai, valamint az érdeklődők.

A MNYKNT elnöke, Balázs Géza nyelvészprofesszor köszöntőjében e fontos ju-
bileumi évnek a körülmények ellenére is jelentős eredményeiről beszélt: a tagság ör-
vendetes növekedéséről és két olyan könyv kiadásáról, amely nagy figyelmet kapott 
a sajtóban: a Nyelvünk és kultúránk 50 fiatal szemszögéből (szerk. Blankó Miklós, 
Cservenka Judit), valamint a Trianon-kislexikon (összeáll. Molnár Zsolt).

A fél évszázados út főbb állomásait a Társaság alelnöke, Cservenka Judit szerkesz-
tő-újságíró idézte fel, végül Moritz László alelnök mondott pohárköszöntőt.

A XIV. Anyanyelvi Konferencia témája Trianon 100. évfordulója, amelyen Balázs 
Géza Trianon a magyar nyelvben, Fráter Zoltán irodalomtörténész, egyetemi docens 
Vérző Magyarország és Dévavári Zoltán történész Perben a pusztulással című előadá-
sa hangzott el.

Mindkét esemény videófelvétele a MNYKNT honlapján tekinthető meg.
Az MNYKNT elnöksége az évforduló alkalmából látogatást tett a Kossuth téri Tria-

non-emlékműnél, és koszorút helyezett el a Reiner Frigyes téri emlékműnél.
(MtI)

Az MNYKNT elnöksége az online ünnepség felvételekor (az MNYKNT archívumából)
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Szili Katalin

Ötvenéves az Anyanyelvi Konferencia

Tisztelt Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Tagjai és kedves Vezetői! 
Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Önöket 2020-ban azon a konferencián, 

amely konferencia számunkra két okból is rendkívül izgalmas. Egyrészt azért, mert öt-
venéves a társaság. Ötvenéves – ez azt jelenti, hogy 1970-ben akkor alakult, amikor talán 
először volt lehetőség arra, hogy összefogjuk a világban bárhol élő magyarokat, és arra, 
hogy szülessen egy olyan gondolat, amely a magyar nyelv ápolását tűzi ki céljául. 

Engedjék meg, hogy először Lőrincze Lajost idézzem, aki azt mondta, hogy „is-
mergetjük, tanuljuk egész életünkben anyanyelvünket, ezt a sokszínű, sokarcú csodát, 
és minél jobban megismerjük, annál szebbnek, gazdagabbnak, csillogóbbnak látjuk”. 

Kedves Barátaim!
Valóban, a nyelvünk egy csoda, amelynek az ápolására Önök szövetkeztek, és 

amelyre ma már elmondhatjuk azt, hogy az egész világban odafigyelnek: New Yorktól 
egészen Új-Zélandig és Vancouvertől egészen Svédországig. Vagy mondhatnám azo-
kat a magyarokat, akik a világban, Dél-Amerikától egészen Ausztráliáig a történelem 
során megtalálták otthonukat. Mondom, megtalálták otthonukat, de a hazájuk mégis 
egy. Ez a haza a nyelvünk. És ebben az esztendőben, a nemzeti összetartozás évében 
különleges jelentősége van annak, hogy a félszáz éves Társaság ünnepli és emlékezik 
erre az ötven esztendőre. Olyan missziót látott el ebben az ötven évben, amely mára 
már mindannyiunkkal azt mondatja, hogy abban az esztendőben, amikor a trianoni 
békediktátum századik évfordulójára emlékezünk, és amikor számunkra a nemzeti 
összetartozás a legfontosabb korparancs, akkor mégis ezt a hazát óvjuk, védjük, ezt 
a hazát, benne a nyelvünket, hiszen a hazánk mindig ott van, ahol a nyelvünket hasz-
nálni, ápolni tudjuk. Azt a nyelvet, amely az identitásunk egyik legfontosabb pillére, 
hiszen ezzel a nyelvvel őrizzük, gyarapítjuk kultúránkat, ápoljuk hagyományainkat, és 
ezen a nyelven értjük  egymást, ebben van benne a lelkünk, a szívünk. Ma is csodálom 
azokat, akik távol a hazától magyarul gondolkodnak, magyarul számolnak, vagy ma-
gyarul imádkoznak. Hogy a legfontosabb számukra az, hogy magyarul énekeljenek, 
vagy magyar zenére járjanak el egy magyar táncot.

Kedves Barátaim! 
Talán ez az egyik legfontosabb pillanat ebben az esztendőben a Társaság életé-

ben, amelynek – amint említettem – nagy elődök voltak a vezetői: Lőrincze Lajos, 
Pomogáts Béla, de említhetném Balázs Géza jelenlegi elnök urat is. Fontos misszi-
ót láttak/látnak el, ami számunkra a megmaradásunk záloga. Ez pedig a nyelvünk.  
A nyelvünket csiszoljuk, még csillogóbbá tesszük ebben a rendkívül változó világban. 



MNYKNT 50

NyElvüNk és kultúráNk 2020/2–4. 21

Így érthetjük meg azt az ötven fiatalt, akik egy kötetben tettek tanúbizonyságot arról, 
hogy számukra milyen fontos a magyarságtudatuk, a magyarság mint életérzés és ezen 
belül a közös nyelvünk. Oly módon tettek hitet mind az ötvenen, ami azt üzeni szá-
munkra – mai felnőttek számára, annak a korosztálynak a számára, amely az elmúlt 
ötven esztendőben ebben az ápolásban akár a lehető legapróbb lépést is megtette –, 
hogy igenis jó úton járunk, és olyan hazafiakat adunk át a következő generációkban  
a magyarság megmaradásának zálogaként, amely generációk büszkék a magyarsá-
gukra, büszkék arra, hogy ahhoz a közösséghez tartoznak, amely közösség ma már 
világnemzetnek tekinthető. Ma elmondhatjuk azt, hogy a nemzeti összetartozásunk 
valóban egy új időszámítást is jelent a 21. században és a következő száz esztendőben 
számunkra, ahol nem a határ a lényeg, hanem a határokat felülmúlja és felülírja az, ami 
az identitásunk záloga: a nyelvünk, a kultúránk, történelmünk és hagyományaink.

Kedves Barátaim! 
Ezen alkalommal kívánok a Társaságnak a következő ötven esztendőre elhivatott ve-

zetőket, kívánom azt, hogy a következő ötven esztendőben őrizzék ugyanezt a lángot, ezt 
a hazát, amely a következő generációk számára is lehetővé teszi, hogy büszkék legyenek 
arra, hogy egy világnemzethez tartoz-
nak. Legyenek büszkék arra, ami a mi 
közös örökségünk! Én büszke vagyok 
arra, hogy ebben az esztendőben en-
nek a programnak – a konferenciának 
és a könyvbemutatónak – a részese 
lehettem. Kívánok mindenkinek jó 
erőt, egészséget is ebben a világban, 
amely – talán egy kicsit éppen a vál-
tozások miatt – a nyelvújítás korát is 
megéli. Hiszen akár csak egy évvel 
ezelőtt ki gondolt volna arra, hogy 
tudni fogjuk, mi az a Covid, mi az, 
hogy pandémia, vagy mi jelenti szá-
munkra a védekezés, a megelőzés je-
lentőségét. Mindemellett őrizzük a nyelvünket, hogy ne oldódjon fel abban a neoliberális 
szemléletmódban, amely szeretné, hogy ha ezt a világot uniformizálnánk, és szeretné 
ezt a világot teljesen kiszolgáltatottá tenni egy másik kultúrának vagy más kultúráknak, 
a sokszínűség és az egyediség varázsát feledve. Őrizzük európaiságunkat, őrizzük ma-
gyarságunkat, a saját hazánkat és nyelvünket! Ehhez kívánok Önöknek jó erőt és egész-
séget! Köszönöm, hogy meghallgattak.

A Magyar Nyelv és kultúra Nemzetközi társaságának 50. évfordulója alkalmából 
tartott, a 2020. november 2-ai ünnepségen elhangzott beszéd lejegyzett változata.  

(A szerk.)

Szili Katalin az MNYKNT könyvbemutatóján  
(Kép: BT)
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Balázs Géza

XIV. Anyanyelvi Konferencia – köszöntő

Az Anyanyelvi Konferencia és szervezete, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társasága 2020-ban többszörös évfordulóra emlékezik.

– 1970-ben, ötven éve hívták össze az első Anyanyelvi Konferenciát, a világ ma-
gyarságának, a kultúrában és anyanyelvben egyek találkozóját.

– Tehát ötvenéves a mozgalmunk. 
– Éppen száz esztendeje a trianoni döntésnek, békediktátumnak, amely a magyar-

ság eddig soha nem látott szétszakíttatásához vezetett. Ennek emberi, társadalmi és 
lelki tragédiáját azonnal éreztük, kulturális és nyelvi hatásait pedig ma már tapasztal-
hatjuk.

– Harmincéves a rendszerváltoztatás. A határok sok helyen lebomlottak, könnyebb 
a közlekedés, de épültek új határok is, voltak háborúk, ősi magyar területekről elindult 
egy új népvándorlás.

A 2020-ban megújult MNYKNT vezetősége két jelentős eseményt szervezett: 
– Megjelentettük a Nyelvünk és kultúránk 50 fiatal szemszögéből című interjúköte-

tet (szerk. Blankó Miklós és Cservenka Judit), melynek az Uránia Nemzeti Filmszín-
házban tartott nyári sajtóbemutatója országos visszhangot keltett.

– Megjelentettük Molnár Zsolt Trianon-kislexikon című kötetét, melynek sajtóbe-
mutatóján elhangzott, hogy ezt a kötetet minden iskolába el kell juttatni. 

Két fontos emléknap között vagyunk: október utolsó vasárnapján, a székely au-
tonómia napján őrtüzek gyúlnak szerte a Kárpát-medencében; november 15-e pedig  
a magyar szórvány napja: ekkor a legnehezebb nyelvi helyzetben lévő magyar közös-
ségekre gondolunk. 

A XIV. Anyanyelvi Konferencián mindezt szerettük volna számba venni. De a ko-
ronavírus-járvány közbeszólt, lehetetlenné téve az utazást, a családlátogatást, szinte 
minden rendezvényt. Viszont emlékezni fontos, muszáj. Most ezt tesszük. És ha véget 
ér a veszély, rögtön összehívjuk a 15. Anyanyelvi Konferenciát. 

Kívánjuk, hogy a kultúrában, az anyanyelvben lélekben fogjon össze a Kárpát-me-
dencében a Magyarországon élő csaknem 10 millió magyar a politikai határok közvetlen 
közelében élő két és fél millió magyarral, és a világban szerteszét szóródva élő további 
millióval. A csaknem 15 milliós magyarságot egy hazába gyűjti az anyanyelv. Az Anya-
nyelvi Konferencia pedig ennek az összefogásnak az egyik eszköze kíván maradni. 

Ne feledjük: anyanyelvünket csak együtt tudhatjuk jól, magyar anyanyelvünket pe-
dig csak mi, magyarok. 

Elhangzott társaságunk alapításának 50. évfordulója alkalmából. (A szerk.)
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Cservenka Judit

A hőskortól napjainkig

Több évtizede jártam Köln legnagyobb képtárában, ahol a modern gyűjteményhez érve 
szíven ütött egy hatalmas kép, a komorfekete és sötétszürke színeiből fehéren kivilá-
gított két szó: Isa pur. Nemzetközi hírű festőművészünk, Lackner László választotta 
képe címéül és tárgyául első írott magyar nyelvemlékünk szavait, amelyek Kosztolá-
nyi Dezsőt és Márai Sándort is megihlették, s tanítják – remélhetőleg ma is – minden 
magyar iskolában. Isa pur: egy nyelv, amelynek irodalma egy halotti beszéddel kez-
dődik! Micsoda képtelen vagy inkább drámai ellentmondás! Talán ezt érezték azok is, 
akikben megfogalmazódott 50 éve az anyanyelvi konferenciák gondolata? 

1970-ben éppen negyedszázad telt el a háború vége, és 14 év az 56-os szabadság-
harc óta. Az utolsó pillanat, hogy a két nagy kataklizmát követő emigráció – amely már 
biztos egzisztenciát teremtett idegen földön – elgondolkozzék a gyökereihez, a hazá-
hoz, hagyományaihoz, anyanyelvéhez való saját viszonyáról, s arról is, hogy ebből mit 
akar átadni a már emigrációban született második nemzedéknek. Akarja-e megtartani 
magyarnak? S ha igen, elég-e, ha otthon a szülők magyarul beszélnek hozzájuk, mi-
közben a gyerekek egymással már az idegen nyelvet használják? Vagy tanítani is kel-
lene őket? De ki, hogyan, milyen eszközökkel? A válasz keresésében így kapcsolódtak 
össze a nyugati, elsősorban amerikai magyarok a hazai értelmiség azon képviselőivel, 
akiknek nemcsak fájt a 20. század óriási magyar embervesztesége, értékvesztesége, de 
tenni is akartak a lehetséges mentésért. Így született meg az anyanyelvi konferenciák 
sorozata.

Hogy a kádári politikának mi volt a célja, amikor engedélyezte 1970-ben az első 
konferencia összehívását Debrecenben, majd a következőket, sőt anyagilag támo-
gatta is? A korszak kutatására szakosodott történészektől bizonyára sok érdekes és 
tanulságos elemzést hallhatnánk erről, én hadd egyszerűsítsem le a választ arra, hogy  
a kormányzat ki akart törni abból a politikai karanténból, amelybe 56 megtorlásával 
került. Nyitni a nyugat felé politikailag, gazdaságilag, és nem utolsósorban az érintettek: 
a magyar emigráció felé. Bizonyítani, hogy a 70-es évek Magyarországa jelentősen 
különbözik attól, amelyből elmenekültek.

Azok a nyugati magyar értelmiségiek – egyetemi tanárok, egyesületi vezetők, lelki-
pásztorok –, akik részt vettek az alapításban, nem voltak naiv emberek. Tudták, hogy  
a Magyarok Világszövetsége, amelynek ernyője alatt az anyanyelvi konferenciákat 
rendezték, milyen politika szolgálatában áll. De annyira bizalmatlanok sem voltak, 
mint számos emigráns társuk, hogy minden magyarországi értelmiségiben kommunista 
ügynököt gyanítsanak. Elfogadták a lehetőséget, hogy találkozhatnak, tanácskozhatnak 
hazai írókkal, művészekkel, közös feladatokat dolgozhatnak ki itthoni nyelvészekkel, 
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tanárokkal, hogy gyerekeik számára ábécéskönyvek, tankönyvek születnek (szocialis-
ta propaganda nélkül!), pedagógusok utaznak a hétvégi iskolákba tanítani, és nyáron 
balatoni táborok várják a gyerekeket. 

Csupán két tilalomfát kellett kikerülni: az 1956-os mártírok emlegetését, illetve az 
elszakított nemzetrészek helyzetének feszegetését. A határon túli magyarok hivatalo-
san nem is vehettek részt az anyanyelvi konferenciákon, de azért egy-két képviselőjük 
elvegyült a hallgatóságban, s az informális kapcsolatok is egyre jobban erősödtek, 
annyira, hogy a rendszerváltozás voltaképpen csak az intézményesülést jelentette, nem 
az egymásra való rácsodálkozást. 

Közben megérkeztek a nyugati emigrációból azok is, akik addig vagy nem akartak, 
vagy nem mertek hazajönni, ők nehezebben igazodtak ki az itthoni terepen. Az alapítók 
viszont tudomásul vették, hogy az új helyzetben az anyanyelvi mozgalom középpont-
jába a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki, őrvidéki magyarság problémái kerültek, 
amelyeket növeltek az ottani politikai, nem ritkán fegyverropogástól kísért változások. 
A hazai politikai csaták sem hagyták érintetlenül az összmagyarsággal foglalkozó intéz-
ményeket: kegyelmi pillanatnak csak az 1992-es Magyarok Világkongresszusát tekint-
hetjük.  Azt követte az Anyanyelvi Konferencia döntése: 1992 nyarán Esztergomban 
közgyűlésen mondta ki az elszakadást a Világszövetségtől, és önálló egyesületként mű-
ködött tovább Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága néven. 

Az ekkortól kezdődő második korszak nem volt könnyű: az önállósággal szű-
kösebbé váltak az anyagi alapok, a belpolitikai szekértáborok harci zaja sem min-
dig kedvezett a munkának, s jóllehet a határon túli magyarok bekapcsolódása hozott 
vérfrissítést, szellemi pezsgést, de fiatalítást nem olyan mértékben, mint amekkora 
szükséges lett volna. Ugyanis az új évezredben már érezhető volt az alapító nemzedék 
elfáradása. Sajnos közülük néhányan örökre távoztak. Minden végső búcsú fájdalmas, 
de két alapító, Czine Mihály és Nagy Károly, – a magyarországi irodalomtörténész és 
az amerikai szociológus – halála pótolhatatlan veszteség volt.

Az elmúlt évtizedek munkájáról pár percben nem lehet számot adni, de bárki rész-
letesen megismerheti, hiszen a társaságunkkal együtt jubiláló folyóirat, a Nyelvünk és 
Kultúránk évfolyamonként rendezett számaiban minden benne van. Azaz nem min-
den. Nincsenek benne az arcok, a karakterek, a barátságok és az eltávolodások, az 
összeveszések és a kibékülések, a konferencia színhelyéül szolgáló városok hangulata, 
és a vacsorák utáni nagy nótázásoké. Pedig ezek is hozzátartoznak az ötven év történe-
téhez, és emlékük sokszor jobban elkíséri az embert, mint egy-egy hosszú és éles vita 
eredményeként hozott határozati javaslaté.

Szívesen olvasnék névsort, legalább azokét, akik több évtizeden át társaink voltak, 
vagy azok ma is, de nem biztos, hogy ez hiánytalanul sikerülne. Ezért csak fejet hajtok 
az alapítók előtt, és sok sikert kívánok a közös ügy folytatóinak. 

Elhangzott a társaságunk alapításának 50. évfordulója alkalmából  
tartott ünnepségen. (A szerk.)
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Szűcs Dániel

Egy kis kötetnyi remény

„Szeretettel ajánlom ezt a kis kötetnyi reményt” – olvasom a Nyelvünk és kultúránk 50 
fiatal szemszögéből című könyv (vagy ha úgy tetszik: a Nyelvünk és kultúránk 50. év-
folyam, 200. száma) borítója mögött megbúvó, a régi idők orvosi receptjeire emlékez-
tető, ámde számomra oly kedves kézírással rótt ajánlást a kötet egyik szerkesztőjétől. 
Akkor még nem tudom, amit majd néhány oldal elolvasása után már sejtek, s a végére 
érve biztosan tudok: ezzel az egy mondattal lényegében kész is a recenzió. 

Mert mit lehetne ehhez még hozzátenni? Ez a „beszélgetőkönyv” szó szerint 223 
oldalnyi, vagy ha úgy tetszik, 372 grammnyi (+/- 5 g a mérlegem hibahatára) remény. 

Remény arra nézve, hogy – bármi-
féle zászlók is lógjanak a nemzet 
fővárosa házának homlokzatán, 
akármennyire is egymás torkának 
átharapásáról szól olykor a poli-
tika a kis külhoni magyar ugaron, 
s bármily magából kifordult is ez 
a világ – lehet, hogy még csak 23 
óra 59 perc van…

Van remény, hogy talán mégis 
létezik és jön a rendszerváltáson 
meghízó, azt utóbb többszörösen 
is meghágó generáció után egy 
olyan, amely bár saját kora gyer-
meke: kíváncsi, törekvő, nyitott 
– ugyanakkor nem a momen-
tumnak él… Hanem megdobban 
a szíve a szó hallatán: magyar.

Igaz, ötvenféleképpen. Mert-
hogy e kötetben ötven, a Kár-
pát-medence minden szegletéből 
megszólított fiatal vall magyar-
ságról, nyelvről, kultúráról. Más-

honnan jöttek, máshová tartanak, más és más közegben nőttek fel, a legkülönbözőbb 
dolgok érdeklik őket. Különbözőbbek talán nem is lehetnének (és ez a szerkesztőket 
dicséri, statisztikusokat meghazudtoló módszertannal dolgozták ki a „merítést”). Még-
is van, ami összeköti őket – és az olvasót is velük. A magyarság.
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Ami, ha már ennyit emlegetjük, mi is valójában? Egy ifjú honfitársunk, filmkritikus, 
újságíró, egyetemi hallgató, a komáromi Nagy Tibor fogalmazta meg a legtökéleteseb-
ben: „A magyarság érzése valami összetett dolog az emberben, amit ötven ember ötven 
különböző módon magyaráz, de valahol egy tőről fakad az összes. A magyarság a meg-
értés két magyar között.” Talán maga Szabó Dezső is ezt mondaná most, 2020-ban…

A könyv a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága születésének 50. év-
fordulója alkalmából készült (ünnepélyes bemutatására augusztus 18-án került sor  
a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban). A társaság az 1970-ben indult Anyanyel-
vi Konferenciák sorozatából nőtt ki önálló szervezetté (ennek hivatalos bejegyzésére 
már a rendszerváltást követően, 1993-ban került sor). Az Anyanyelvi Konferenciák 
elindítását nem kisebb személyiségek, mint Kodály Zoltán, Illyés Gyula és Váci Mi-
hály szorgalmazták, s amint azt az MNYKNT elnöke, Balázs Géza a kötet bevezetőjé-
ben írja: „Ötévente a világ minden tájáról összegyűltek a magyarok, hogy megosszák  
a világban beszélt magyar nyelvvel kapcsolatos időszerű gondolataikat. Fórumuk 
a Nyelvünk és Kultúránk (NYÉK) című folyóirat lett (2013-tól online változata: 
e-NYÉK)”.

Az 1970-ben indult Nyelvünk és Kultúránk 50. évfolyamának első száma – azaz  
a fenti kötet – interjúkat tartalmaz. A kérdések is szóról szóra ugyanazok mindenkinél. 
És ezzel vége is a „sablonnak”, mert innentől, azaz a kérdésekre adott válaszoktól kezd-
ve 50-féle magyarságkép, nyelvfilozófia, életfelfogás rajzolódik ki, ám csodálatos mó-
don mindegyik egy irányba mutat. Megerősítve, hogy bár van abban valami, hogy ahol 
két magyar találkozik, ott háromfelé húznak, de a legerősebb, mindent áthidaló kapocs 
köztünk mégis a nyelv, s mindaz, amit ez a világon egyedülálló nyelv jelent és közvetít.

A fiataloknak a következő kérdéseket tették fel a szerkesztők (és nézzünk is mind-
egyikükhöz egy-egy, természetesen önkényesen kiválasztott idézetet a válaszokból):

1. Mitől magyar a magyar? Hogyan éli meg a saját magyarságát? Mi a magyarság 
„kötőanyaga”?
Erről a révkomáromi Nagy Tibor a fent idézett válaszában mindent elmondott, 
amit el lehet mondani…

2. Miben más anyanyelven beszélni, mint egy jól beszélt idegen nyelven? Hogyan 
jellemezné a magyar nyelvet egy külföldi számára?
„A magyar nyelvben van valami különös és megfoghatatlan, amely leginkább 
neves költőink műveiben járja a legszebb táncot. […] Minket magyarokat ez 
a nyelvi bonyolultság segít közvetve és közvetlenül is abban, hogy gondolko-
dásmódunkkal egy megoldáshoz többféle úton is el tudjunk jutni” (Pintér Zsolt 
Balázs, Kerepestarcsa, 1994., végzős fogorvostan-hallgató).

3. Mi ragadja meg leginkább a magyar kultúrából? Van kedvenc hazai műalkotása 
(költemény, regény, festmény, szobor, épület, zenemű, film, stb)? Miért az áll 
Önhöz közel?
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„A magyar népzene és az ebből kialakult magyar nóta. Sajátos életérzést vált ki  
meghallgatni egy-egy magyar nótát. Képzeljék el: egy bocskaiban lévő énekes, 
akit cigányzenekar kísér, mellette egy üveg jó (magyar) bor, esetleg pálinka. Tu-
dom, a műfaj a magyar kultúrtörténet »fiatalabb« részéhez tartozik, és sokak 
szerint giccses, ennek ellenére szerethetőnek, és ízig-vérig magyarnak talá-
lom” (Takács Viktor Tamás, Érsekújvár, 1999., egyetemi hallgató, diákszerve-
zeti elnök).

4. Hogyan viszonyul a kultúra és a nyelv változásaihoz? Van, amit zavarónak tart 
a mai közbeszédben? Szokott arra gondolni, hogy 50 év múlva milyen lesz  
a magyar nyelv és kultúra?
„Mi, magyarok mindannyian a magyar nyelv tanulói, művelői és örökítői is va-
gyunk, anyanyelvünk megőrzése, ápolása közös feladat és felelősség. […] Nem 
az idegen szavak teszik tönkre anyanyelvünket, hanem az idegen szavakkal 
paralel betolakodó, saját nemzeti kultúránktól idegen gondolkodásmód. Nem 
tudom, mi lesz 50 év múlva, de ha az örökül kapott értékeinket becsülettel, oda-
adással ápoljuk, akkor nincs mitől tartani” (Stubnya Bence, Budapest, 1995., 
orvostanhallgató.)

5. A pályájához miként kapcsolódnak a nemzeti értékek és az anyanyelv? Miben 
más egy magyar szakember ezen a területen, mint egy külföldi?
„A bölcsészettudományokhoz minden út a nyelven keresztül vezet, és ugyan-
ez elmondható a közéletről is, ezért az anyanyelv jelentőségét nehéz lenne túl-
hangsúlyozni ezeken a területeken” (Czopf Áron, Pécs, 1995., eszmetörténész, 
újságíró).

6. Érte-e megkülönböztetés (sértegetés) anyanyelvének (a magyar nyelvnek) hasz-
nálata miatt: mi volt ez, és befolyásolta-e további nyelvhasználatát?
„Sajnos igen. Székelyföldi vagyok, azt a tájszólást beszélem. Ez néhány ma-
gyarországi fülét bántja, s bántóan nyilatkoznak. Valahogy nem értik, hogy szá-
momra és még sok ezer ott élő embernek ez a természetes, és ez nem jelenti 
azt, hogy alacsonyabb rendű magyar vagyok. Az vigasztalt mindig, hogy azért 
a többség elfogadta, hogy én így beszélek, sőt sokaknak még tetszik is. Ezért 
még sosem gondoltam arra, hogy mesterségesen, erőltetve megváltoztassam  
a beszédemet” (László Attila, Kézdivásárhely, 1996., zenész, énekes, a Csillag 
Születik tehetségkutató verseny 2011-es győztese).

7. Lehet-e magyar nyelven boldogulni? Előny vagy hátrány a magyar nyelv a hét-
köznapokban és a szakmában?
„Természetesen lehet, a néptánctanításban még könnyebb is, de elgondolkoz-
tam, hogyan fordítanám le például a darudübögő figurát, na végül ezt nem vit-
tem végig…” (Szanyó Gábor János, Eger, 1995., vállalkozó, néptánctanár).

***
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A szerkesztői ajánló zárszavában olvashatjuk Kodály szavait: „Merjünk magyarnak 
lenni!”

A kötet tehetséges szereplői mernek azok lenni, őket hallgatva-olvasva bizakodva 
tekinthetünk a következő 50 évre. Ehhez a magunk részéről csak annyit tennénk hoz-
zá: de csak akkor, ha mi, többiek is merünk magyarnak lenni. És nem ciki 25 éves fiatal 
hölgyeket és ifjakat e téren (is) példaképnek tartani…

Ez ennek a kötetnek a különleges érdeme. 

A felvidek.ma portál főszerkesztőjének írását a portál engedélyével vettük át.  
(A szerk.)

Pillanatkép a könyvbemutatótól (Kép: BT)

Szili Katalin védnök, az Országgyűlés volt elnöke  
a könyvbemutatón (Kép: BT)
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Nyelvünk és kultúránk 4 fiatal szemszögéből – 
Blankó Miklós pódiumbeszélgetése

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága az alapításának 50. évfordulója al-
kalmából adta ki Blankó Miklós főtitkár és Cservenka Judit alelnök szerkesztésében  
a Nyelvünk és kultúránk 50 fiatal szemszögéből című beszélgetőkönyvet, amelyben fia-
tal értelmiségiek határon innenről és túlról vallanak a magyar kultúrához és nyelvhez fű-
ződő viszonyukról. A kötet bemutatóján négy szereplővel beszélgetett Blankó Miklós.

Magyarul csak beszélni, nem lehet – állítja Csomos Attila. Mit jelent a magyar beszéd 
egy kémikus számára? Mitől más egy magyarul beszélő természettudós?

Csomos Attila: Magyarul csak beszélni, nem lehet, ugyanis magyarul gondolkodni 
is kell. Ugyanis minden gondolatunk nyelvi formában fogalmazódik meg. A magyar 
nagyon különleges nyelv, alapvetően meghatározza azt, hogy milyen gondolatok szü-
letnek meg az ember fejében, és a mi esetünkben elég egyedi gondolatok megszület-
nek általa. A tudományban is másképpen gondolkodunk, ugyanis amikor az ember 
kutat, vagy problémát próbál megoldani, akkor a legfontosabb az, hogy megtalálja  
a jó válaszokat, viszont nem mindegy, hogy milyen kérdésre. Fontos, hogy jó kérdést 
tegyünk fel, és azt gondolom, hogy ebben segít a nyelvünk. Nem véletlen, hogy az 
Amerikában élő Teller Ede is elmesélte, hogy amikor magyar tudósok egymás között 
voltak, csakis magyarul beszéltek, ami az amerikaiakat nagyon zavarta, hiszen azt 
hitték, hogy titkolóznak, ők pedig azt mondták, hogy ők erről csak magyarul tudnak 
beszélni, mert csak magyarul tudnak gondolkodni. Nos, ezért fontos az anyanyelv egy 
természettudós számára.
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stubnya Bencével olyan szempontból hasonló a helyzet, hogy az orvosi nyelvben a la-
tin mellett az angol erősödik, mégis nagy hagyománya van a magyar orvosi nyelvnek. 
Hogyan viszonyul egy orvos az anyanyelvhez?

Stubnya Bence: A tudomány és a nemzetközi kutatások nyelve az angol, de az orvos-
lás esetében a beteggel való kommunikációban az alapvető bizalmat az határozza meg, 
hogy egy nyelvet beszélünk. Így hát elengedhetetlen az anyanyelv a gyógyításban,  
a beteggel nem tudna anélkül sem megértés, sem bizalom kialakulni. Ezért is fontos, 
hogy egy orvos az anyanyelv mintaértékű használója legyen.

kodály Zoltán hozta létre a zenei anyanyelv fogalmát: a zene anyanyelv, az anyanyelv 
zene. Hogyan tud (anya)nyelv lenni a zene?

Szüts Apor: Számomra könnyen azzá vált, mert zenészcsaládban nőttem fel. Nálunk, 
ha valami megszólalt, az vagy az én bömbölésem, vagy zene volt, és a kettő sokszor 
nem is állt olyan távol egymástól. Amit zenei anyanyelvként értünk, nem feltétlenül 
kell, hogy a professzionális zenéről szóljon. Kodálynak az volt az egyik legfontosabb 
gondolata, hogy nem az számít, hogy ki a professzor a budapesti főiskolán, hanem az, 
hogy ki az ének-zene tanár az alsó tagozaton Kisvárdán. Mert az, amit az ember gye-
rekkorában a zenén keresztül kaphat, sokkal meghatározóbb, mint az, hogy a szakmai 
réteg hogyan viszonyul ehhez. Olyan típusú magyar zenei kultúrát alakított ki, amely 
nem feltétlenül a hangokban mutatkozik meg. Nem feltétlenül abban érhető tetten, 
hogy milyenfajta zenei stílusról beszélünk. A Kodály-féle elképzelés a zenéről egy 
sokkal komplexebb képet alkot. Sok külföldi zenész ismerősöm szegezte nekem a kér-
dést, hogy miért van az, hogy a magyarok ennyire értik a zenét?

Barbara is érti a zenét, biztos vagyok benne, mert diákkorában a Népemért vállalom 
című rockoratóriumnak volt a szereplője. Mesélj erről!

Menyhárt Barbara: A Népemért vállalom rock-
oratórium a népnevelő püspök, Márton Áron tisz-
teletére íródott, és az ő életét mutatja be. Szorosan 
kapcsolódom ehhez a zeneműhöz. Egyrészt azért, 
mert 2013 és 2015 között én is a tagja voltam annak 
a Mustármag közösségnek, amely ezt a zeneművet 
Erdély-szerte kisebb és nagyobb településeken elő-
adta. Másrészt pedig Márton Áron szellemisége 
közel áll hozzám, ő az, akit a történelem mindenfé-
le sodrásai sem tudtak eltántorítani a hitétől, rend-
kívül inspiráló számomra az ő példája.
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Bence, te is nagy zenerajongó vagy: Erkelt, lisztet és kodályt kedveled. Mitől tudnak 
szerinted ezek a zenék vallani a magyarságról?

Stubnya Bence: A hallásom nem olyan kiváló, mint itt sokaké, ezért nemcsak azt nézem 
egy zenében, hogy mit hallok, hanem a történetet és a szerzői életutat is. És az előbb 
felsorolt zeneszerzőknek, akiket a kötetben is említettem – Liszt, Kodály és Bartók –, 
olyan tetteik és cselekedeteik voltak, amelyek nagyban meghatározták azt, hogy ma be-
szélhetünk magyar kultúráról. Érdekes, hogy Liszt Ferencet, aki a maga korában annyira 
sikeres volt, próbálták az osztrákok saját magukénak tekinteni, hiszen jelentős „import-
cikke” volt az országoknak. De Liszt mindvégig kitartott amellett, hogy ő magyar, s ami-
kor megszülettek a gyermekei, akkor valami olyasmit mondott, hogy a gyermekeim az 
édesapjuk állampolgárságát öröklik, magyarok lesznek, tetszik, vagy nem. Szerintem 
ezek olyan fontos momentumok az adott szerzők életében, amelyek sokkal nagyobb 
értéket adnak a műveiknek.

A beszélgetőkötetben az egyik vissza-visszatérő kérdéskör a nyelv és a kultúra válto-
zása – talán számunkra ezek voltak a legérdekesebb kérdések. Attila azt mondja, hogy  
a kultúra valamelyest kikopóban van a hétköznapokban. Mit értesz ez alatt?

Csomos Attila: A kultúra akkor a hétköznapok része, ha a hétköznapi beszélgeté-
sek része, és úgy veszem észre, hogy számtalanszor sok minden egyébről korábban 
(előbb) kezdünk el beszélgetni, mint kultúráról. Sokszor nem merül fel egy ebéd mel-
lett témaként, és egyszerűen sokkal ritkábban kerül szóba, mint érdemelné. Persze hála 
istennek vannak kivételek is, például most is itt ülünk…
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Aki sokat tesz az ismeretterjesztésért és azért, hogy a kultúra eljusson a társadalom 
minél nagyobb részéhez, az Apor. Mi a felelőssége egy fiatal értelmiséginek abban, 
hogy a kultúra „megtaláljon” mindenkit? 

Szüts Apor: Olyan külsőségek vagy előítéletek járultak sokszor a komolyzenéhez, 
amelyek alapvetően meggátolták azt, hogy szélesebb körben elterjedjen. Sokan pró-
bálkoztak azzal, hogy népszerűsítsék a klasszikus zenét, de ez időnként félresiklott. 
Felelőssége az embernek abban van, hogy legyenek magától elvárásai, és annak fényé-
ben tudjon közvetíteni. Ezt nálunk művészeti önérzetnek nevezik. Ha ezt valaki lejjebb 
adja, ott kezdődik a felelőtlenség. Minden művésznek legyen saját házpolitikája – ars 
poeticája – és gondolkodjon azon, hogy milyen felelőssége van a jövő kinevelésében! 
Mindez olyan pedagógusi szakma, ami nem mindenkinek való. És elsősorban azért 
nem mindenkinek való, mert nemcsak a kultúra ismerete, hanem az ember ismerete is 
szükségeltetik hozzá.

Barbara szerepe igen fontos a határon túli magyarok életében: a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos konferenciájának külhoni programját vezetve a határon túli 
magyar hallgatók magyarságtudatának megmaradását segíti. Mik a tapasztalataid, 
mennyire ragaszkodnak a határon túli magyarok az identitásukhoz?

Menyhárt Barbara: Ragaszkodnak. A személyes hivatásom az, hogy egy egységes 
Kárpát-medencei kutatási és érdekképviseleti teret hozzunk létre. Ez pedig azt jelenti, 
hogy folyamatos, aktív kapcsolatban kell lennünk a Kárpát-medencében, és ezenfelül 
társadalmi felelősségvállalást kell mutatnunk, olyan projekteken, olyan programokon 
kell dolgoznunk, amelyek segítenek megőrizni a közös magyarságunkat, a közös érté-
keinket és a közös anyanyelvünket. Sajnálatos módon azt látom, hogy a szomszédos 
országokban a mindennapok szintjén is megmutatkozik az a történelmi vagy egyéb 
sérelem, amely a nemzeti kisebbségek diszkriminációjához vezet, úgyhogy van bőven 
tennivaló. Jól látjuk, mennyire fontos, hogy tegyünk az erős közösségünk létrehozá-
sáért, és folyamatosan dolgozzunk azon, hogy a közös kultúrát és a közös nyelvet 
megőrizzük, és tovább tudjuk adni a következő generációknak is.

úton-útfélen találkozik az ember azzal a megállapítással, hogy romlik a nyelv. Hogyan 
vélekedik erről stubnya Bence, aki nagykamasz volt, amikor a „magyar nyelv őre” 
címet megkapta barátaitól? Hogyan lesz valakiből a magyar nyelv őre?

Stubnya Bence: Egészen nehezen, de megjegyezném, hogy a mögöttünk lévő fel-
iratról hiányzik egy ékezet. Nyitott füllel és nyitott szemmel járva a magyar nyelv 
megőrzésének érdekében sokszor szomorúan veszi észre az ember, hogy bizony – füg-
getlenül attól, hogy magánemberekről vagy a média szereplőiről beszélünk – a ma-
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gyar nyelvnek a beszűkülése tapasztalható, aminek részben a felgyorsult világunk az 
oka. Pedig a magyar nyelv a gondolkodásunkat is megalapozza, a nemzeti identitás és  
a közös gondolkodás alapjaként is szolgál, és ha a nyelv egyszerűsödik, akkor fennáll 
a veszélye annak, hogy talán ez a kivételes gondolkodás vagy a nemzeti identitás is 
egyszerűbbé válik.

Apor, hogyan vélekedsz a nyelv változásáról? Egy sokat szereplő zenész nyelvművelő 
is egyben?

Szüts Apor: Nem szándékozom nyelvművelő lenni. Olyan közegben nőttem fel, 
ahol beszéltünk a zenéről. Szeretem, amikor képesek vagyunk megfogalmazni, amit 
egy adott zeneműről gondolunk. Ami a nyelv változását illeti, nekem mindig az volt 
a legfontosabb, hogy az önkifejezésemet ne sértse: nem fogok szlenget használni  
a színpadon. Ha szlenget használunk nyilvános közegben, akkor mindenki egy kicsit 
elborzad, és azt gondolja, hogy ezt azért mégsem kellene – így ennek is lehet rele-
vanciája. Hogy az ilyesfajta meghökkentésre zenei példát mondjak: egyik kedvenc 
extrém megoldásom, amikor egy zongorát át kell tolni egy betonfalon, ami önma-
gában egy zeneműnek a része, és ha ezt látjuk, azt gondoljuk, hogy hát ez micsoda 
értelmetlen feleslegesség, holott valahol az önkifejezésnek egyfajta formája. Tehát 
nagyon nehéz megtalálni a nyelv kapcsán az ilyesfajta harmóniát. Alapvetően kon-
zervatív ember vagyok, és azt szeretem hangoztatni, hogy ha azért indulunk el egy 
úton, mert az könnyebb, annak sosem lesz olyan végkifejlete, amely – mondjuk az 
összkoncepció szempontjából – hasznos meg értékes lenne. Mindig érdemesebb egy 
kicsit összetettebb utat választani – a beszédnél is.
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végül Attilához és Barbarához fordulok, akik mindketten kiemelik azt, hogy budapesti 
hallgatóvá válásuk abból a szempontból is mérföldkő az életükben, hogy kisebbségi 
létből a többségi létbe kerültek. Mennyire volt nehéz beilleszkedni?

Menyhárt Barbara: Amikor Marosvásárhelyen éltem, mindig azt éreztem, hogy nem 
találom a helyem a világban, hiszen nekem folyamatosan azt mondták, hogy én ott 
bozgor vagyok, ami idegent jelent. Tehát ahol születtem, ott igazából idegen vagyok… 
Amikor aztán Budapestre költöztem, akkor megint hasonló érzéssel kellett szembesül-
nöm: itt sem voltam idevaló. A gyökértelenség volt az első elidegenítő érzés bennem. 
Úgy sikerült feloldanom ezt a konfliktust, hogy elhatároztam, innentől kezdve minden-
hol otthon leszek a Kárpát-medencében, és a HÖOK külhoni programjain keresztül ezt 
rendkívül jól meg is tudom valósítani. Szóval bárhol járjak Beregszásztól Szabadkán 
keresztül Kolozsvárig, otthon érzem magam a Kárpát-medencében.

Csomos Attila: Otthon is érezheted magad! Egy másfajta tapasztalatot mondanék el: 
sohasem éreztem Kézdivásárhelyen, a szülővárosomban idegennek magam. Amikor 
Budapestre jöttem, itt sem voltam az. Mindkettő magyarlakta vidék, a mai napig azt 
hiszem, hogy mindkét helyszínen teljesen otthon vagyok. Az egyetemkezdéskor nem 
okozott nagy nehézséget a beilleszkedés, főleg a saját korosztályommal, a természet-
tudósokkal abszolút közös volt a hang, mintha nem is kerültem volna máshová. Aztán 
ahogy a finomabb részletek előjöttek, akkor felmerültek a különböző kulturális kü-
lönbségek, de ezek egyáltalán nem áthidalhatatlanok.

A Nyelvünk és kultúránk 50 fiatal szemszögéből című beszélgetőkönyv  
2020. augusztus 18-án az uránia Nemzeti Filmszínházban tartott bemutatóján  

elhangozott pódiumbeszélgetés lejegyzett változata. (A szerk.)

Képek: BT
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Constantinovits Milán

„Bárki is kérdezi, mindig büszkén válaszoljuk, hogy 
magyarok vagyunk” – fiatalok a magyarságról

A magyar nyelvről, a magyar kultúráról, saját magyarságukról vallottak pályakezdő fiata-
lok a Nyelvünk és kultúránk 50 fiatal szemszögéből című „beszélgetőkönyv” hasábjain.

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága 50. évfordulója alkalmából ösz-
szeállított beszélgetőkötetben 50 fiatal – orvos, tanár, mérnök, művész, természettu-
dós – határon innen és túlról meglepő őszinteséggel vall nyelvünkhöz és kultúránkhoz 
való viszonyáról. 

Ahogy Blankó Miklós, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága főtitká-
ra lapunknak elmondta: „A szerkesztőtársammal, Cservenka Judit alelnök asszonnyal 
szerettük volna megmutatni, hogy a huszonéves értelmiség milyen mély gondolatokat 
és érzelmeket képes megfogalmazni saját identitásáról.”

A kötetben különféle tudományterületekről érkező fiatalok járják körül a magyarság-
hoz tartozás érzését, mutatják be a magyar nyelvhez való viszonyukat. Csomos Attila ve-
gyészhallgató szerint például: „Az én magyarságom, és azt gondolom, az igazi magyar 
szellemiség a nemzethez tartozás, a büszkeség érzetéből fakad. Abból, hogy bárhol is 
legyünk a világban, amikor az otthonra gondolunk, mindig eszünkbe jusson Magyaror-
szág, vagy bárki is kérdezi, mindig büszkén válaszoljuk, hogy magyarok vagyunk.”

Mások a magyar nyelv veszélyeztetettségére hívják fel a figyelmet, ahogy Szép 
Vanessa jogász fogalmaz: „Én nagyon szeretem a magyar nyelvben, hogy vannak szép 
magázódó formuláink, és ha nem is kifejezetten zavar, de sajnálom, hogy egyre na-
gyobb divat a tegeződés, és egyre kevesebb az olyan helyzet, amikor magázódunk. 
Szerintem nem tesz jót a magyar nyelvnek, hogy egyre több idegen szó épül be, és 
szívesebben használjuk ezeket, mert választékosabbnak tartjuk, pedig sokszor nem is 
helyesen használjuk őket.”

Pintér Zsolt Balázs fogorvostan-hallgató arról értekezik, hogy a magyar nyelvhez 
pozitív érzések, visszajelzések társulnak külföldön, ahogy írja: „Kifejezetten pozitív 
élményekről tudok beszámolni mind a magyarországi egyetemeken tanuló külföldi 
hallgatótársaim részéről, mind a külföldi időtöltéseimről, mert ha határainkon túl vala-
ki felismerte a magyar nyelvet, akkor szeretettel üdvözölt.”

A több mint 200 oldalas kiadványt zenés műsor és pódiumbeszélgetés keretében 
2020. augusztus 18-án az Uránia Nemzeti Filmszínház első emeletén mutatták be.  
Az esemény védnöke Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt el-
nöke, kiemelt támogatója pedig a Rákóczi Szövetség.

Az írás a mandiner.hu oldalon jelent meg. (A szerk.)
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Szalai Klaudia

Merjünk magyarnak lenni! – Nyelvünk és kultúránk 
ötven fiatal szemszögéből

Rendhagyó kötettel ünnepelte 50. évfordulóját a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetkö-
zi Társasága. A jubileumi évszámra reflektálva félszáz magyar fiatal – köztük jogász, 
vegyész, orvos, tanár és művész – tett őszinte vallomást a magyar nyelvről és kultú-
ráról. Az augusztus 18-i ünnepségen, az Uránia Nemzeti Filmszínház falain belül dr. 
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is köszöntőt mondott.

Az eredetileg Anyanyelvi Konferencia néven induló társaság 1970-ben alakult meg 
olyan személyek közreműködésével, mint Kodály Zoltán és Illyés Gyula. A rendszerváltást 
követően, 1992-ben lett önálló szervezetté. Legfőbb célja a magyar önazonosság megőrzé-
se. Magyarországi és külhoni fiatalok is megosztották gondolataikat a magyarságról.

Az ünnepi könyvbemutató házigazdái a kötet szerkesztői voltak, Blankó Miklós fő-
titkár és Cservenka Judit alelnök asszony, akik külön köszönetet mondtak a könyv ki-
emelt támogatójának, a Rákóczi Szövetségnek.

A társaság elnöke, Balázs Géza nyelvész Kosztolányi Dezső Ábécé a nyelvről és  
a lélekről – Magyarul című művével köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kitért a ma-
gyar nyelv fontosságára is. Mint mondta: legmélyebb érzelmeink kapcsolatba hozhatók 
az anyanyelvvel, így aki jó viszonyt ápol vele, annak az érzelmi élete is gazdagabb. 

Amikor elolvastam a kötetben lévő interjúkat, akkor megnyugodtam. Megnyugodtam, 
ugyanakkor nagyon mélyen érintettek ezek a vallomások. Vallomások, hogy miért jó ma-
gyarnak lenni. Hogy mit jelent számunkra az, hogy magyarul imádkozunk, számolunk 
vagy magyarul álmodunk. Hogy mit jelent számunkra az, hogy magyarul beszélünk, hogy 
ki tudjuk úgy fejezni magunkat, mint csak kevesen ezen a világon – mondta Szili Katalin 
miniszterelnöki megbízott, az 50. évforduló védnöke. Ezek a vallomások meggyőztek en-
gem arról, hogy mire a kétéves unokám felnőtt lesz, hasonlóképpen büszke lehet magyar-
ságára, identitására, valamint a magyar kultúrára – tette hozzá. Rámutatott, hogy 2020  
a nemzeti összetartozásunk éve, a trianoni békediktátum 100. évfordulója, és a most köz-
readott kötet emléket állít ennek az esztendőnek, olyan vallomást tár elénk, amely nem-
csak szimbolikusan, hanem valódi értelemben is kifejezi, hogy összetartozunk.

A bemutató további részében Blankó Miklós kerekasztal-beszélgetésre invitálta  
a kötet néhány szerzőjét. Az eszmecsere tagjai között volt Csomos Attila kémia szakos 
egyetemi hallgató, Menyhárt Barbara, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói 
Önkormányzatának külügyekért felelős elnöke, Stubnya Bence, a Semmelweis Egye-
tem frissen avatott orvosdoktora, valamint Szüts Apor zeneszerző, zongoraművész, az 
ApOrchestra zenekar vezetője. A bemutatót László Attila erdélyi magyar énekes zárta 
a Republic Ezt a Földet választottam című dalával.

Megjelent a helyorseg.ma portálon. ( A szerk.) 
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Kovács Katáng Ferenc

„A nemzeti érzés ilyen nyílt és változatos 
megvallása felülmúlta várakozásainkat”

Amikor először hallottam arról, hogy készülőben van egy olyan kötet, amelyben har-
minc év körüli fiatalokat kérdeznek a magyar nyelvről, a magyar kultúráról, a hazafi-
ságukról, két dolog merült fel bennem. Jó lenne, ha fele-, harmadennyi idős lennék, és 
válaszolhatnék én is, mert igen sok kikívánkozó gondolat tolong bennem e témakör-
ben. De vajon én mertem volna válaszolni műszaki egyetemista koromban Budapes-
ten a hetvenes évek elején? Cservenka Judit újságírót, a „nagy generációhoz” tartozó 
rádióst, a kötet társszerkesztőjét kérdeztem. 

kinek a fejéből pattant ki az a remek ötlet, hogy a jövő nemzedék tagjait kérdezzék meg 
ezekről a még ma is „kényes kérdésekről”? 

Szerkesztőtársam, Blankó Miklós, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasá-
gának főtitkára vetette fel, hogy jogelődünk, az Anyanyelvi Konferencia alapításának 
50. évfordulójára tervezett kiadványunk ezúttal ne a fél évszázad eseményeire való 
visszaemlékezés legyen, hanem ismerjük meg azoknak a nézeteit, akiknek a fejében, 
szívében dől el, hogy milyen lesz a magyar nyelv és kultúra jövője. Tehát szólítsuk 
meg a fiatalokat, közülük is a jövő értelmiségét!

Hogy történt a kötet – amely a Nyelvünk és kultúránk ötven fiatal szemszögéből címet 
viseli – szereplőinek kiválogatása? tudományos alapon, mint a reprezentatív felméré-
seknél, vagy egyéb szempontok mentén? 

Arra törekedtünk, hogy ne csak bölcsészeket kérdezzünk, hanem minél több terület 
képviselőjét, és természetesen az elszakított területeken, illetve a diaszpórában élőket 
vagy onnan származókat is. 

Minden „megszólított” válaszolt a szerkesztők felkérésére? 

Nyilván nem mindenki, de erre nem tudok pontos választ adni, mert közben terjedt át 
a mi térségünkre is a Covid–19-járvány, minden ország meghirdette a karantént, ez 
mindenkinek az életére kihatott, s többek életében előállhattak olyan problémák, hogy 
megfeledkeztek a levelünkről. 
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támadt egy merész gondolatom. Barátaimnak, közeli ismerőseimnek ez a kötet lesz az 
idei karácsonyi ajándékom. Cserébe azt kérem tőlük, hogy mielőtt még beleolvasnak, 
írják meg nekem saját gondolataikat a hazafiságról, hazaszeretetről, anyanyelvről. 
s arra is rákérdezek majd, hogyan értékelik a kötet elolvasását követően az ifjak vá-
laszait. számítok két-három tucatnyi vallomásra a „hatvan pluszosok” egész bizto-
san nem reprezentatív köréből. Milyen várakozással találkozott a szerkesztői munka 
közben a készülő kötettel kapcsolatban, mit tapasztalt? kíváncsiságot? kételkedést? 
közömbösséget? 

Akiknek beszéltem róla, udvariasságból sem mutathattak közömbösséget, de valóban 
kíváncsiak voltak az eredményre. A kételkedést le tudtam olvasni egy-egy arcról, volt, 
aki kis keserűséggel a hangjában kérdezte: egyáltalán, érdekli ez a fiatalokat? Én pedig 
visszakérdeztem: és az öregeket? Most utólag bevallhatom, hogy ennyi értékes gondo-
latot, mély érzést, a nemzeti érzés ilyen nyílt és változatos megvallását nem reméltem. 
Blankó Miklóssal együtt hittünk a könyvben, különben nem vágtunk volna bele, de 
felülmúlta várakozásainkat. Augusztus 18-án ünnepélyes keretek között megtörtént 
a bemutató. Ez a nap nekem fontos családi ünnep, házassági évfordulónk, idén a 47. 
Szép ajándéknak tekintjük e kötetet, köszönjük… 

kérem, meséljen nekünk erről az eseményről! 

Az augusztus 18-i bemutatóra nagy izgalommal készültünk: mekkora lesz az érdeklő-
dés, nem tart-e sokakat vissza a járványveszély? Ez utóbbira gondolva a meghívónk-
ban kiemeltük a biztonságos körülményeket, és kértük a maszk viselését. Feleslegesen 
aggódtunk, nagyon sokan eljöttek. A könyv 50 szereplőjéből 35 fiatal vett részt a be-
mutatón, sajnos a határon túliak közül csak azok, akik már itt laknak Magyarországon. 
Rendhagyó volt az est, mert mi, a könyv szerkesztői vezettük a műsort, amelynek 
szereplői is a könyv lapjairól „léptek ki”. A köszöntőbeszédet dr. Balázs Géza pro-
fesszor, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának elnöke tartotta, majd 
egy nagyon szép méltatást hallhattunk Szili Katalin miniszterelnöki megbízottól, aki 
mind az 50. évfordulónk, mind a könyv védnökségét vállalta. Kiemelt támogatónkat, 
a Rákóczi Szövetséget Tárnok Balázs alelnök, partnerünket, az Anyanyelvápolók Szö-
vetségét Juhász Judit elnök képviselte. A műsorban Csabay Zsuzsanna Virág fuvola-
művész, Szüts Apor zongoraművész és László Attila énekes lépett fel Vigyinszki Máté 
gitárkíséretével, de elhangzott egy pódiumbeszélgetés is négy fiatal részvételével. Ezt 
Blankó Miklós vezette, én pedig a könyv születéséről beszéltem. A végén egy csoport-
kép készült a könyv és a műsor szereplőiről, alig fértünk el rajta, majd a dedikálások 
következtek, no meg a hatalmas születésnapi torta.

Megjelent az olvasat.hu-n. (A szerk.)
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Fráter Zoltán 

Trianon és a magyar irodalom

Esszéisztikus töprengésemben azt a kérdést bogozgatom – a teljesség igénye nélkül –, 
hogy a trianoni békediktátum milyen nyomokat hagyott a magyar irodalomban, kü-
lönös tekintettel Kosztolányi Dezső egyik kevéssé ismert alkotására. Már a nagyha-
talmi konferencia évében s az utána következő néhány esztendőben is számos vers 
és próza tematizálta az ország egyharmadára csökkenését és annak elutasítását. Ba-
bits Mihály Csonka Magyarország, Juhász Gyula A békekötésre, Tóth Árpád A tejút 
alatt, Szép Ernő Felhő, Végvári, azaz Reményik Sándor A gondolat szabad című köl-
teménye, Babits A repülő falu, Móricz Zsigmond Egy akol, egy pásztor, Krúdy Gyula  
Az utolsó garabonciás, Szabó Dezső Kálvinista legenda és Karinthy Frigyes Levél 
című prózája, valamint Herczeg Ferenc szatirikus áltörténelmi egyfelvonásos para-
bolája, a Baba-hu csak néhány kiragadott példa a költői-írói tanúságtételre. Kosztolá-
nyi a Pesti Hírlapban 1921. november 26-án nem titkolt aktualizálással számol be az 
ugyancsak vállaltan „áthallásos” darabról, amely Attila király halála után játszódik, 
amikor „a burgundi, bizánci és római határkiigazító bizottság megérkezik az alánok 
országába, s a szövetségesek fölosztanak egy nemesi portát, és árva gyermekeken, 
hadiözvegyeken mutatják meg félelmes erejüket”. 

Feltételezésem szerint Trianon utóhatása 1920 után másfél-két évtizeddel jelentke-
zett a magyarországi írók személyes életében, pontosabban halálában. A trauma pszi-
choszomatikus következményére gondolok, amely jóval később is megmutatkozhat 
súlyos betegség formájában. Elképzelhetőnek tartom, hogy a Nagy-Magyarországon 
szocializálódott, és Trianon idején 30-40 éves, beérkezett írók betegségének kialaku-
lásában és korai halálában szerepet játszhatott Trianon traumája. Krúdy Gyula tizen-
három évvel élte túl a végzetes döntést, még 55 éves sem volt, amikor meghalt. Egy 
évvel később Móra Ferencet is 55. esztendejének betöltése előtt éri a halál. Kosztolá-
nyi tizenhat évvel a döntés után szájrákban meghal, 51 éves korában. A két esztendővel 
fiatalabb Karinthy, bár agydaganatát sikeresen megműtötték, két év múlva követi őt, 
szintén 51 évesen. Babits ötvennyolc éves, amikor hosszú betegeskedés után elviszi 
a gégerák 1941-ben. Hunyady Sándor alig 52 évet él. Csak Móricz jut túl a hatvanon, 
nem sokkal, ő hatvanhárom éves, amikor meghal. Ezek az alkotók nem öngyilkosok 
lettek (mint Juhász Gyula, József Attila), nem régóta fennálló betegségben haltak meg 
(mint Tóth Árpád tüdőbajban). Csak az évek során, a társadalmi trauma lelki feldolgoz-
hatatlanságának mérgező hatására alattomosan elterjedt bennük a kór, és végzetüket 
okozta. Pszichoszomatikus eredetű betegségekről eddig is tudott az orvostudomány. 
Mindezt nem túl merészen továbbgondolva, talán létezik pszichoszomatikus eredetű 
halál is, bár azt hiszem, bizonyítani az ilyesmit nemigen lehet. És természetesen van-
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nak ellenpéldák, hosszú életű szerzők, mint Herczeg Ferenc, Tersánszky, Füst Milán, 
Kassák, Áprily Lajos.

Kosztolányi Dezsőnek – a nagyhatalmak méltánytalan térképátrajzolásán megbot-
ránkozó, általános elutasításon túl – a legszemélyesebb indítékai voltak, hogy elfogadha-
tatlannak tartsa a győztesek ítéletét. Szülővárosa, Szabadka a trianoni döntés értelmében 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz került (tíz kilométerre Magyarország déli ha-
tárától). Okkal érezhette úgy, hogy a városban élő szüleit és húgát elszakították tőle.  
Az irodalom eszköztárával mindent meg is tesz, hogy tiltakozásának hangot adjon. Ne-
véhez fűződik az írókat, politikusokat, tudósokat felvonultató Vérző Magyarország (Ma-
gyar írók Magyarország területéért) antológia szerkesztése, és abban az Égi jogász című 
novella. Az ugyanakkor megjelent Kenyér és bor kötet utolsó ciklusában a háborút köve-
tő év zavaros és fájdalmas történéseit énekli meg, s még az 1924-ben kiadott A bús férfi 
panaszaiban is egyértelműen utal Trianonra a Nem tudtam én dalolni nektek… kezdetű, 
1921-ben született versben: „Süket, kopár földnek kiáltok, poros hazám szegény fia, / 
mert nem veri már vissza versem a Kárpát és az Adria.”

A traumatikus művek sorát azonban kiegészíthetjük egy kevésbé emlegetett Kosz-
tolányi-szöveggel, amely már kissé megváltozott szemlélettel szól Trianon következ-
ményeiről, mindössze öt évvel a tragédia után. Az alkotás már csak azért is rendszerint 
kimarad a felsorolásból, mivel az irodalomtörténet még Kosztolányi életművén belül 
sem látja mérföldkőnek. Maga a műnem sem jellemző az íróra, hiszen drámáról van 
szó, a Patália című egyfelvonásos játékról. Egyetlen komolyabb szakmunka foglalko-
zik vele, Szilágyi Zsófia tanulmánya, de az ő értekezése nem tér ki az általam részle-
tezendő olvasat lehetőségére.

A groteszk jelenet a Piroska és a farkas meséjének átigazított, modernizált újra-
írása, amelynek során igencsak megváltozik minden. A darab a színházi világban ját-
szódik, színház a színházban, a kulisszák mögé, az öltözők világába vezeti a nézőt. 
Piroska megmarad ugyan kislánynak, ám bizonytalan életkorú gyerekszínésszé válik, 
a farkasból a nagy vetélytárs primadonna lesz, a vadászból szerző, s a gyanús gyü-
lekezethez csatlakozik Vezér néven a színigazgató és a vadorzó szerepkörét betöltő 
újságíró, no meg néhány kisebb jelentőségű színész, színésznő. Egyedül a nagyma-
ma marad nagymama, belőle viszont egészen huszadik századi nagymama lett. A kis 
darabban a színház üdvöskéje, a gyermekszínésznő Piroska és a féltékenykedő pri-
madonna vetélkedése zajlik. Az általános rivalizáláson túl egészen konkrét ok miatt 
vitáznak: valamelyikük rajongója szép matyó babát küldött a „nagy művésznőnek”. 
Mindketten jogot formálnak az ajándékra, mindketten azt állítják, a címzés nekik szól. 
Piroska szerint a baba azért az övé, mert ő gyerek, és a baba a gyereké, Farkas viszont 
azzal érvel, hogy ő a nagy művésznő (szemben Piroskával, aki a kis művésznő), és róla, 
Farkasról mindenki tudja, hogy babákat gyűjt, a színházi lapok mind megírták, hogy hí-
res gyűjteménye van. Amikor a tulajdonjogi vita már veszekedéssé fajul, a belépő Vezér, 
vagyis a színigazgató bibliai bölcsességgel próbál igazságot tenni: ketté akarja vágni 
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a babát, hogy a perlekedők egyaránt és egyenlően kapjanak belőle. Az igazságtétel 
próbához kötését a biblia már Salamon bölcsessége kapcsán (Salamon I. 3. 16–28.) 
említi, de a témát mások mellett feldolgozta például Klabund A krétakör című művé-
ben (1924-ben), húsz évvel később pedig Brecht A kaukázusi krétakörben, Grúziába 
helyezve a cselekményt. Vezér emeli már a színpadi kellékként használatos kardot, 
hogy lesújtson a babára, Piroska azonban vad sikollyal kikapja kezéből a szablyát, 
ezzel a figyelmeztetéssel: „Nem, nem, a babát nem szabad összetörni.” A Vezér meg is 
jegyzi, hogy Piroska úgy sikított, mint a bibliai nő, „Egy kislány anyaszíve sikoltott” 
– állapítja meg, és Piroskának ítéli a babát. Farkas művésznő persze bejelenti, hogy 
nem játszik tovább, folytassák nélküle az előadást. Amíg Vezér és Vadász, a szerző 
győzködik a primadonnát, addig a nagymama felöltözteti Piroskát. Csakhogy nem  
a következő felvonás jelmezébe, hanem utcai ruhába, már kabátot is ad rá. A nagyma-
ma eddig csak némán üldögélt a sarokban, és riadtan felállt, ha ránéztek, vagy a nevét 
említették. Ő ugyanis a csehszlovák nagymama, aki Késmárkról jött, hogy hazavigye 
a fenyvesek közé Piroskát. Piroska még a vita előtt megismerteti Farkassal a nagyma-
mát, aki anyukája helyett jött el érte: „Az anyuka otthon maradt, vacsorát főz. Megjött 
a nagymama Késmárkról. A csehszlovák nagymama. Itt van ni, ma ő kísért el.” Nagy-
mama a bemutatáskor is csak feláll és leül, egyetlen hangot sem ad. Mivel nem sok-
kal ezután kiderül, hogy Farkas is igényt tart a babára, Piroska rémülten és értetlenül 
segítségért könyörög: „Csak nem akarja elvenni tőlem? Nagymama felé. Nagymama, 
és ezt te engeded? Miért nem beszélsz? Lámpalázad van? Megnémultál?” Nagymama 
ekkor ismét föláll, már beszélni akar, de „csak légüres térben hápog” a szerzői utasí-
tás szerint. Farkas pökhendi kérdésére – „Bocsánat, csak nem tetszik képzelni, hogy 
egy gyereknek babát küldenek?” – megsemmisülten leül. A vita átmeneti kimerülését 
követően a művésznők a tükrük előtt duzzognak. Nagymama most be akar avatkozni, 
de Vezér belépésére megint leül. Vezér salamoni próbája és ítélete után Piroska a nagy-
mamához fut a babával. Vadász mézesmázos ígéretekkel ráveszi Farkast, hogy idegro-
hama ellenére lépjen színpadra a második felvonásban is. Ekkor vezeti ki a spanyolfal 
mögül a nagymama Piroskát otthoni ruhájában, kezében a babával. „No gyere, gyerek, 
báránykám” – szól hozzá enyhe felvidéki tájszólással. Piroska aggódik az előadás és 
saját fellépése miatt, még régi szerepéből is idéz, amit a nagymama annak tulajdonít, 
hogy „megbolondították” unokáját.  Piroska csodálkozására, hogy már tud beszélni, 
azt válaszolja, hogy már tud, megtanult „ezektől”, és Piroskát is meg a babát is elviszi 
a „maskarák” közül Késmárkra. A hírre, hogy a kis művésznő visszavonul a színpad-
tól, azonnal megjelenik Vadorzó, az Éjfél című színházi lap munkatársa, aki Késmárk 
hallatán meglehetősen közhelyes fordulattal a „Fütyül a szél Késmárk felett” sort idézi 
a bujdosó kurucok nótájából. Arra a kérdésre, hogy mi lesz Piroskából, a nagymama  
a maga természetességében azt feleli, hogy végre igazi gyerek lesz, aztán pedig ember, 
anya, nagyanya. A premiert Vadász azzal menti meg, hogy átírja, pontosabban kihúzza 
Piroska szerepét. Farkas játssza mindkettőt, a magáét is és Piroskáét is, a szerepössze-
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vonást a közönség úgysem fogja észrevenni. Mint rutinos színházi ember, határozottan 
kijelenti: „A közönség semmit sem vesz észre.” 

Kétségtelen, hogy Kosztolányi az eredeti mesét radikálisan átalakítja. Más történetet 
játszat el az ismert szereplőkkel, de a mese szereplőinek karakterét voltaképpen nem 
változtatja meg. Így lesz a járt útról letérő, önállóskodó Piroskából felnőttesdit játszó 
gyerekszínész, az éhes ragadozó farkasból szerepéhes és a szerepéért ölni képes pri-
madonna, a Piroskát és a nagymamát megmentő vadászból az előadást hirtelen ötlettel 
megmentő szerző. Travesztia ez a javából, kicsinyes szereplők kicsinyes körülmények 
között. A régi mese helyébe új mese lép, de azt nem lehet komolyan venni. Nem csupán 
a színpad mesterséges környezete miatt, hanem azért is, mert az új történet a színházi 
világon belül is kevésbé felemelő drámai térben, az operett komolytalan világában ját-
szódik. Kosztolányi ebben a korszakban a politikát rendre a színjátékhoz, színjátszás-
hoz, sőt egyenesen az operetthez hasonlítja, elég csak belelapozni hírlapi cikkeibe.  
A „kié a baba” gyerekes szócsatáját a teatralitás felfújt érzelmi közege, pontosabban 
az illúzióra épített operettkomolytalanság keretezi. Az igazságos osztozkodás problé-
mája két hisztérika veszekedésévé fajul. A nagymama felelősségre vonása – miért hall-
gatott sokáig – ebben az összefüggésben értelmezhető. A „csehszlovák nagymama” 
nem gyávaságból vagy hanyagságból hallgat, hanem a számára jó ideig felfoghatatlan 
és elfogadhatatlan helyzet okozta döbbenet miatt. Hallgat, de figyel, hogy megtanul-
jon úgy beszélni, ahogy „ezek”, vagyis a maskarások beszélnek. Magához térve az 
ő nyelvükön közli szilárd elhatározását Piroska kiszabadítására. (A mese ezzel válik 
travesztált szabadítástörténetté is.) A megoldást pedig a színházasdi abbahagyásában 
látja, szinte szócsőként érvényre juttatva a Kosztolányi-életmű egyik alapgondolatát, 
amelynek értelmében nem különböző szerepek sorozatát kell játszani, hanem elsődle-
ges mivoltunknak kell megfelelni, annak, ami minden esetlegességen, nemzetiségen, 
valláson, bőrszínen túl akár nőként, akár férfiként az emberlét közösségébe kapcsol 
minket. Származásunk, nyelvünk elengedhetetlen megőrzése mellett is nem azt ke-
resve, miben, mennyiben más a másik, hanem azt, hogy miben vagyunk közösek.  
Az egészséges öntudathoz biztos alapokon álló kifejezőkészség és az otthon élménye 
kell. Anyanyelv és haza. Akinek tilos használni az anyanyelvét, megnyomorított, más 
ember lesz. De épp ilyen fontos, hogy a gyerek szabadon megélhesse gyerekségét, 
ahogy a nő a nőiségét, anyaságát, nagyanyaságát. (A nemzetközi terror okozta szemlé-
leti torzulást jól mutatja a Piroska által használt „csehszlovák nagymama” megnevezés, 
különösen annak ironikus közegében, hogy – mint mellékesen megtudjuk – Piroskát 
polgári nevén Tóth Piroskának hívják.)

A trianoni döntés hatása Kosztolányi életművében változó tendenciát mutat. A kez-
deti elkeseredett, jajkiáltásos költői gyászbeszédtől a nemzet anyanyelvben egyesí-
tésének hosszú távú elképzelését megfogalmazó, de legalábbis sejtető művek soráig 
vezet az út. Három-négy év alatt, a húszas évek közepe felé változik Kosztolányi állás-
pontja. Már nem csupán hangot ad az elviselhetetlennek, hanem a megoldást, az élhető 
módot, a modus vivendit is keresi. 
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A jajgatás, a fájdalom kikiáltása, az igazságtalan döntést követő felháborodás és 
tiltakozás a megcsonkított ország sokkjának állapotideológiája volt. Ennek eredmény-
telensége után Kosztolányi a húszas évek közepére megalkotja a hasznos cselekvés 
programideológiáját. Mit tehetünk az adott helyzetben, hogyan lehet élni a szétszakí-
tottságban?

Válaszul a nyelvi haza programját dolgozza ki. Ezt szolgálja majd nyelvtisztító 
mozgalma és az összetartozás hangsúlyozása az elszakított részek magyarjaival már  
a kezdetektől. A nyelvi haza programjának szemléleti alapját többek között a művészi 
alkotás keletkezéséről gondolkodva találja meg. Mindenekelőtt megkülönbözteti azt, 
ami látszik, attól, amit látunk. A Pesti Hírlapban 1925. február 22-én közölt Káté című 
írásában ugyanazt az asztali lámpát kétféleképpen jellemzi. Egyrészt magas, zöld er-
nyős, porcelán tárgynak látszik, másrészt olyan fényforrásnak látja, érzékeli, amely 
sikolt, hosszú tűket szúr a szemébe, s ráadásul azt állítja, hogy mind a két leírás igaz. 
„Mert két lámpa van. Az egyik kívülem. A másik bennem. Két világ is van. Az egyik 
kívülem. A másik bennem.” A külső és a belső szemlélet elkülönítése segíthet az el-
csatolt területeken élő magyarok megmaradásában is. Mi az, ami látszik? Új állam, új 
emberek, új feliratok, új rendelkezések, új nyilvánosság, ahol nem a magyar a hivata-
los nyelv. És mit látok? Ugyanazt a hegyet, erdőt, folyót, utcákat, házakat, rokonokat, 
barátokat, kedves íróim könyveit a régi ismerős nyelven. A haza a belső szemlélet 
világába kerül. Olyannak tapasztalom, ahogy látom. Van belső haza is, azt semmilyen 
hatalom nem veheti el. Haza a nyelvben, haza a kultúrában. 

A belső haza programjából ered, hogy a húszas évek közepétől Kosztolányi gya-
kori témája lesz az anyanyelv, megfogalmazva azt is, hogy mit jelent számára anya-
nyelvi megszólalóként magyarul beszélni. Az Új Idők 1927. december 18-i számában 
Ábécé a nyelvről és lélekről címmel megjelent írásának első bekezdésében olvasható  
a magyar nyelvről írt rövidke szerelmi vallomása, az anyanyelv élményének himnu-
sza: „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, 
életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint 
a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e 
vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, ide-
geim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilat-
kozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy 
születtem, élek és meghalok.”

Az anyanyelvhez fűződő bűvös kapcsolat bizonyára nem csupán magyar sajátos-
ság. Román, szlovák, szerb, ukrán és bármilyen anyanyelvűek hasonlóan vélekedhet-
nek. Éppen ezért a nyelv kötelezővé tételében – ki, milyen nyelven beszéljen – nem 
a mindenkori állam, hanem az édesanya szava a meghatározó. Eltörölni, lemosni  
a színről országokat, népeket is lehet – sajnos –, de emberi lelkeket nem. És akkor még 
egy érv a Patália fontossága mellett.

Láttuk, hogy az egyfelvonásos nemcsak a színházi élet paródiája, hanem travesztia 
is, de érdemes talán még egy műfaji vonatkozásra rávilágítani, tovább indokolva, hogy 
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miért is illik a Trianon-hatást feldolgozó írások közé a politikához társított színjáték- 
és operetthasonlaton túl. Kosztolányi a Grimm fivérek meséjéből a szereplők nevét 
őrzi meg, de az eredeti történetet lényegében eltörli, mintegy lekaparva annak hordo-
zó anyagáról, és a megtisztított, ledörzsölt alapot újrahasznosítva kijelöli az új mese 
irányvonalait, vagyis a régi írás helyét osztja fel újra, mint az új határok a régi orszá-
got. Az eljárás maga a palimpszesztus, amely eredetileg annak a papirusztekercsnek, 
pergamennek vagy viasztáblának volt a neve, amelyről az írást letörölték, leáztatták 
vagy lemosták, hogy új szöveget rójanak rá. Ily módon azonban nemcsak ügyesen 
lehetett többször használni ugyanazt az íráshordozót, hanem el is lehetett tüntetni régi 
korok írásos emlékeit. Az állati bőrből készült pergamen különösen alkalmas volt az 
írás leáztatására. Annak, hogy Kosztolányi mintegy leradírozza a Piroska és a farkas 
meséjét, és újratervezi a történetet, túl a húszas éveken mind a mai napig sokrétű, 
mondhatni többrétegű jelentése van. A Patália azt is érzékelteti, hogy Közép-Euró-
pában a palimpszesztus módszere nemcsak a régi szövegeket törli le és írja felül az 
újjal, hanem létezik politikai palimpszesztus is, amikor a nagyhatalmak kénye-kedve 
a történelmi térképet rajzolja át.

A XIv. Anyanyelvi konferencián elhangzott előadás. (A szerk.)

Kosztolányi az otthonában (vates.hu)
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Balázs Géza 

Trianon és a magyar nyelv 

A 2020-ban megrendezett 54. magyar nyelv hete és a XIV. Anyanyelvi Konferencia 
kiemelt témája: Trianon hatása a magyar nyelvre.

A nyelvek adottságaikat, lehetőségeiket tekintve egyenlő értékűek, ám fejlettségüket 
és helyzetüket tekintve egyenlőtlenek. Az élen a globalizáció és a gazdasági expanzió 
hajtómotorjaiként szolgáló nyelvek, utolsó helyen pedig az államisággal, államnyelvi 
státusszal nem rendelkező, kis beszélői létszámú, veszélyeztetett vagy éppen már a 
kihalás szélére került nyelvek állnak. A magyarországi magyar nyelv nem áll rossz 
helyen ebben a rangsorban: hiszen van egy ország, amelyben van államnyelv, van 
megfelelő számú beszélője, s ehhez mérten kutatása, oktatása, széles körű használati 
lehetősége. De már a határon túli magyar nyelven beszélőknek koronként és tájanként 
nyelvi korlátokkal kell szembesülniük, s ez az anyanyelvhasználatuk visszaszorulásá-
hoz vezet. Egy nyelv kisebbségi nyelvvé válása szinte törvényszerűen magával hozza 
az adott nyelv visszaszorulását.

A magyarul beszélőket „átlépő” határok

A trianoni döntés a magyar nyelvet is felszabdalta. A magyarul beszélőket „átlépő” 
határok magyar nyelvű közösségeket szakítottak ki az anyaországból, és tettek et-
nikai, nyelvi kisebbséggé. Rövid idő alatt nyilvánvalóvá vált, hogy legtöbb helyen  
a magyarnyelvűség hátrányt jelent, elkezdődött a magyar nyelv diszkriminálása, az 
államnyelvek meghatározó befolyása a magyar nyelvre.  Ezt a folyamatot a következő 
jelenségek jellemzik: vegyesnyelvűség, félnyelvűség, kétnyelvűség, a magyar nyelv 
határon túli változatai, asszimiláció, beolvadás, szórványosodás, nyelvcsere. A hatá-
ron túli magyar nyelv visszaszorulását megakadályozni kívánó törekvések pedig: ki-
egyenlítő (egyenrangú) kétnyelvűség, detrianonizáció, határtalanítás (Termini Magyar 
Nyelvi Kutatóhálózat), az asszimilációval szemben ajánlott disszimiláció (Magyar 
Nyelvstratégiai Kutatócsoport). 

A trianoni békediktátum következményeként a soknemzetiségű Osztrák–Magyar 
Monarchiából létrejött a csaknem nemzetiségek nélküli Magyarország. Mintegy 3,3 
millió magyar rekedt kívül Magyarország határain: „Nem ők lépték át a határokat, 
hanem a határok lépték át őket”. 

Trianon következményeként a magyar nyelvű közösség részekre szakadt, és kor-
szakonként, irányonként más és más külső hatások érték, amelyeknek a következmé-
nyeként a mai vegyes helyzet létrejött. Ez nagy vonalakban így jellemezhető: a határon 
kívül vannak tömbmagyar területek (Szlovákia: Csallóköz; Románia: három székely 
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megye: Hargita, Kovászna, Maros megye, utóbbi csak részben tömb), vannak a magyar 
nyelvvel szoros kapcsolatban lévő területek (végig az északi nyelvhatár, Kárpátalja,  
a Partium egy része, Vajdaság, s egy egészen parányi terület Szlovéniában, Lendva 
környékén, illetve Ausztriában Burgenland). Vannak a magyar nyelvi tömbtől távolabb 
lévő, de még mindig nagyobb tömböt alkotó nyelvszigetek. Vannak önmagukban álló, 
már tömb nélküli szórványok, ahol még mindig van számottevő magyarság. Vannak 
olyan szórványok, ahol már csak elvétve akadnak magyarok. Létezik számos magyar 
nyelvű diaszpóra: ide elsősorban a Magyarországról elvándoroltakat soroljuk, ezeknek 
létrejötte részben szintén összekapcsolódik Trianonnal – hiszen a magyarság nagy mé-
retű szétvándorlása ugyancsak Trianon és következményei miatt indult el. 

1920 óta valamennyi területen fogy a magyar nyelven beszélők száma. A magyar-
ság lélekszámát szép politikai szimbolikával 1990-ben még 15 millióra becsülhettük. 
Ma a magyar anyanyelvűek lélekszáma reális számítások alapján 13 millió körül lehet. 
Ebből 9,5 millió él Magyarországon, kb. 2,5 millió a Magyarországgal szomszédos te-
rületeken és kb. 1 millióan szerteszóródva a világban (egy részük már nem tud magya-
rul, csak az identitásában őrzi egykori magyarságát). Mindezek ellenére a magyarság 
összlétszámát tekintve ma is a Kárpát-medence legnagyobb népe. 

Hány magyar irodalom, nyelv van? 

A magyar nyelv állami széttagolódása, s ennek következtében különféle politikai hely-
zetbe kerülése már korábban fölvetette a magyar kulturális egység fölszámolódását. 
Az irodalomban ez a vita a hatvanas években lezajlott. A kérdés úgy vetődött fel: hány 
magyar irodalom van? Erre adott költői választ Illyés Gyula: ötágú sípban jelölte meg 
a magyar irodalom egységét: egy tüdő fújja a mai Magyarország, a Felvidék, a Délvi-
dék, Kárpátalja és Erdély magyarságának üzenetét. 

A harmonikus egységet sugalló ötágú síp egy nyelvész rendszerváltás utáni fölve-
tésében ötszólamú síppá változott: úgy jelent meg, mint a magyar nyelv állami nyel-
vekre való szakadása, vagyis mintha tudományosan definiálhatónak kellene lennie  
a szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai (horvátországi, szlovéniai, ausztriai stb.) ma-
gyar nyelvEKnek. Még olyan lábjegyzet is születik, hogy a felvidéki magyarságnál 
jóval kisebb lélekszámú nyelveknek is lehet külön neve… 

A tét nem kicsi. Egyetlen magyar nyelv van, vagy magyar nyelvEK vannak, lesznek? 
Általános nyelvészeti tétel, hogy a nyelvek nyelvváltozatokban élnek. A nyelvválto-
zatokból kristályosodik ki valamiféle egység: a köznyelv. És a köznyelv is folyama-
tosan alakul, esetleg újabb nyelvváltozatokra osztódhat. A magyar nyelv történetében  
a többféle, egymástól egyébként sajátos módon nem nagyon különböző nyelvválto-
zatból a 16. századtól kezd összekovácsolódni a ma is ismert köznyelv vagy standard 
(korábban: irodalmi nyelvnek is nevezték). Az egységesülés a 20. századra megtörtént: 
ezen a köznyelven írtak íróink-költőink, szólalt meg a rádió, televízió. Miközben to-
vább éltek a nyelvjárások, illetve azok kicsit változó, keverékes formái, a regionális köz-
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nyelvek is. Ebbe az állapotba szólt bele Trianon: az elszakított területekkel elkezdett 
akadozni, vagy akár meg is szakadt a kapcsolat (vásár, munkahely, rokonság), a magyar 
nyelv korlátozása megakasztotta a köznyelv irányába való fejlődést, ezért a magyar nyelv 
a határokon túl a legtöbb esetben a családba, a kisközösségbe, a faluba szorult vissza. 
A magyar nyelv visszaszorulása különösen szembetűnő a közélet, a tudomány-technika 
területén. Hiszen a határon túli területeken élők többsége nem tudott szakmát, diplomát 
szerezni magyar nyelven, s az államnyelven megszerzett tudást nem tudta anyanyelvére 
lefordítani. Jól mutatja ezt a problémát a kolozsvári nyelvészprofesszor egy mondata: 
„Nem tudok a kocsimról magyarul beszélni, nekem az önindító: delkó”. 

Egyes határon túli területeken kialakultak helyi köznyelvek. Beszélhetünk erdélyi köz-
nyelvről, amelyet erdélyi értelmiségiek beszédében hallunk, erdélyi írók műveiben fel is 
ismerünk. Vagyis van transzszilván köznyelv. Az északi területen, Szlovákiában beszélt 
magyar nyelv palócos és szlovákos jellemzőket mutat. Az 1947-ben Magyarországra át-
telepített felvidéki rokonaim nyelvhasználatában alig fedezhető fel regionalizmus, az ott 
maradottak nyelvhasználatában már az 1960-as években érezhető volt az erős szlovák és 
palóc akcentus. Kisebb regionális elkülönülést mutat a Vajdaság és Kárpátalja. A Partium 
viszont mintha folyamatosan követte volna a magyarországi nyelvi fejlődést, magyar 
lakosainak nyelvében alig találni a mai köznyelvtől elütő formákat. A szlovéniai Lendva 
környéki, burgenlandi, horvátországi magyarok a helyi, archaikus nyelvjárást beszélik. 

A magyar nyelv több részre szakítása

A 16. században megindult magyar nyelvi egységesülés a 19. századi nyelvújítással új 
erőre kapott. Trianon éppen ebbe a folyamatba szólt bele. Trianonnal a határokon túl 
megszakadt a szerves magyar nyelvi fejlődés: a nyelvjárásokból táplálkozó köznyelv, 
a köznyelvnek a nyelvjárásokra való természetes visszahatása, és elindult a határon 
túli nyelvváltozatok különfejlődése. 

Nyelvészeti viták a nyelvi egységről

A magyar nyelvtudomány, amelynek a rendszerváltásig szerves és elismert része volt 
a nyelvművelés, többször kifejtette, hogy a nyelvjárás érték, és természetes folyamat  
a közös (művelt, igényes stb.) köznyelv kialakulása, s ennek iskolai elsajátítása. 

Ezt az egyszerű, kétségtelenül leegyszerűsített, de legalább érhető képletet zavarta 
meg a rendszerváltás kori nyelvészeti vita: a köznyelvet ne Budapestről, ne nyelvészek 
és értelmiségiek határozzák meg, hanem a demokratikus nyilvánosság, azaz ne írja 
elő senki a határon túliaknak, hogy milyen nyelvváltozatban beszéljenek, ne kelljen 
föltétlenül alkalmazkodniuk a magyarországi köznyelvhez. A vita lényege: legyen-e 
közös köznyelv, avagy mindenki alkossa meg a saját maga nyelvváltozatát, köznyelv-
ét. A nyelvművelők folyamatosan lándzsát törtek a köznyelv, akkoriban alakult termi-
nussal a minden magyart összetartó „közös köznyelv” mellett. A nem nyelvművelők 
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(társasnyelvészek) a helyi nyelvváltozatok autonómiájáért szálltak síkra, és elvetettek 
minden ún. központosító törekvést. Mint minden nagy vitában, ebben is az igazság 
valahol középen van: senki nem akarja korlátozni a családok, a kisközösségek hagyo-
mányos, sajátos fejlődést mutató helyi nyelvváltozatát, hiszen az az alapvető identitás, 
érzelmek hordozója. De a szélesebb körű együttműködést mégiscsak a nyelvváltoza-
tokat átfogó köznyelv szolgálja. Ráadásul a magyar nyelv esetében ez nem is tér el 
annyira a helyi nyelvváltozatoktól, hiszen szinte minden magyar ért minden magyart 
– akármilyen nyelvváltozatban beszél is. A helyi nyelvváltozatok mellett a közös köz-
nyelv azonban mégis fontos, hiszen ez köti össze, ez egyesíti szimbolikusan is a ma-
gyarságot, ez teremt egyszerűbb és világosabb megértési lehetőséget Brassó és Nyitra, 
Munkács és Szentgotthárd között. S ha például nyelvfejlesztésről beszélünk, akkor 
tudatosan kell tervezni és megvalósítani az országok közötti magyar nyelvű termino-
lógiai egyeztetést, mert a turizmusban, kereskedelemben, gazdaságban, tudományban 
stb. egyre több a nyelvi szétfejlődést mutató jelenség. Ha pedig a szétfejlődés elkezdő-
dik a szaknyelvekben (szaknyelvi terminológiában), akkor az lassan vagy gyorsan, de 
magával rántja a hétköznapi köznyelvet is. 

Együtt vagy külön? 

A rendszerváltás után megalakult határon túli nyelvi irodák (Termini Magyar Nyelvi Ku-
tatóhálózat) fő feladatuknak a határon túli területek magyar nyelvének leírását tekintik. 
Egyik törekvésük, hogy a határon túli, helyi (állami) nyelvváltozatokban felbukkanó és 
helyben használt idegenszerűségeket (államnyelvi eredetű műszavakat) emancipálják. 
Ezt úgy kívánták elérni, hogy a romániai, szlovákiai stb. magyar nyelvváltozatokban 
használt szavakat belevették a magyarországi szótárakba. A törekvés elfogadható akkor, 
ha ezek a szavak valóban „szótárérettek”, különösen, ha helyben alkotott magyar szavak, 
ám kérdésesek, ha puszta román, szlovák átvételekről van szó. Ám még ezeknek is helye 
lehet az idegen szavak szótáraiban (be is került nem egy ilyen szó a 2007. évi kiadású 
szótárba), de vajon valóban belevalók-e a magyar értelmező kéziszótárba? A 2003. évi 
kiadású Magyar értelmező kéziszótárt mindenesetre úgy hirdették: „Tudatosan végez-
tetett gyűjtés eredményeképpen helyet kaptak az új szótárban a szomszéd országokban 
élő magyarság nagyobbik részének egyes, csak az ő körükben használt szavai.” Példák: 
csinka = súlyzó (szlovákiai magyar), csubuk = borravaló, baksis; mellékkereset (erdélyi 
magyar), dezert = egy doboz kis méretű, változatos alakú töltött csokoládé (szlovákiai 
magyar), doszár = irattartó, dosszié (erdélyi magyar), döblec = sütőtök (erdélyi magyar), 
faradarab = rétes vége, gyürkéje (kárpátaljai magyar), feferon = cseresznyepaprika (szlo-
vákiai magyar), felcser = orvossegéd (kárpátaljai magyar), navétázik = ingázik (erdélyi 
magyar), népképviselő = képviselő (kárpátaljai magyar), novellizál = törvényt módosít 
(szlovákiai magyar). Egyes szavak államnyelvi átvételek, mások magyar terminusok. 
Ebből már akadhatnak és akadnak is félreértések. Az egyre szaporodó ilyesféle szókész-
let pedig fölveti a magyar nyelv szétfejlődésének vízióját. 
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A trianoni határokkal szétválasztott, különfejlődésre ítélt magyar nyelvváltozatok 
tehát az 1990-es években, a remélt rendszerváltások után még nagyobb bizonytalan-
ság előtt állnak: együtt vagy külön? Együtt a magyarországiakkal, vagy inkább külön, 
együtt az államnyelviekkel. Ehhez is bőven kapnak tanácsot a társasnyelvészektől, akik 
leginkább a nyelvművelés „központosító” törekvéseitől féltik a határon túli magyarokat.  
A megoldást a kétnyelvűségben találták meg. Ebben van is valami. Hiszen a különböző 
népek együttélése természetes módon vezet kétnyelvűséghez. A természetes, kiegyenlí-
tett (mindkét fél részéről kezdeményezett) kétnyelvűség, illetve az ún. hozzáadó, vagyis 
a jó anyanyelvi tudáshoz többletként járuló kétnyelvűség hasznos, gazdagítja a látásmó-
dot, a személyiséget, segíti a megértést. Ám ismeretes az egyenlőtlen vagy feladó két-
nyelvűség is, az az állapot, amikor a kétnyelvűség az anyanyelv feladásához vezet. Sőt, 
további átmeneti állapotok is vannak: vegyesnyelvűség vagy kevertnyelvűség, amikor az 
egyén valamiféle „mixet” használ – ez inkább emlékeztet a kreol nyelvekre, mint a törté-
nelmi nyelvekre. És akik jól ismerik a bizonytalan nyelvi helyzetben lévőket, emlegetik 
a félnyelvűséget is, ami pedig a lecsupaszított nyelvhasználatra, az ún. pidzsin nyelvekre 
emlékeztet. Valamennyinek van példája már a Kárpát-medencében. 

A határon túli magyar nyelv–nyelvek vita bizonytalanságot szült az értelmiség-
ben, különösen a pedagógustársadalomban, és talán a szülőkben is: milyen nyelven 
neveljék a gyerekeket, milyen iskolába adják, fontos-e egyáltalán a magyar nyelv? Hi-
szen nyelvészektől kaptak tudományos magyarázatot arra, hogy természetes folyamat  
a vegyesnyelvűség, a kétnyelvűség, a magyar nyelvnek esetleges önálló, helyi állam-
nyelvi változata, és persze a végső beolvadás is. 

Nyelvi helyzet 100 évvel Trianon után

A 20. század végén a magyar nyelvnek a Kárpát-medencében van egy magyarországi 
standardja, köznyelve és persze további hazai nyelvváltozatai, vannak a határon túl 
beszélt nyelvjárások, helyi államnyelvi hatásoknak kitett köznyelvkezdemények, és 
az ezeket beszélő két-, vegyes- és félnyelvű magyarok; másként mondva: alakulnak 
a Kárpát-medencében a magyar nyelv szétfejlődése következtében a kreol és pidzsin 
magyar nyelvek… Ebből a szempontból az látszik, hogy Trianon nyelvi hatása az első 
ötven évben még elenyésző volt, az utóbbi fél évszázadban azonban már erősen kimu-
tatható. Ha megvalósulnak a nyelvstratégák (Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport) 
népesség-összeírásokon alapuló számításai, hogy 2060 körül a határon túli magyar 
nyelv a legtöbb helyen eltűnik (Székelyföld és Csallóköz tűnik csak kivételnek), akkor 
Trianon 150. évfordulóján elmondhatják utódaink, hogy Trianon a magyar nyelv terén 
elvégezte pusztító hatását. De az is lehet, hogy sikeresek lesznek a „határtalanító” 
törekvések: a magyar állam által támogatott anyanyelvi oktatás, gazdaságfejlesztés,  
a határokat egyre könnyebben átlépő kulturális-nyelvi kapcsolatok. 

Elhangzott a XIv. Anyanyelvi konferencián. (A szerk.)
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Nagy Natália

A kárpátaljai magyarság a 21. században

„A múlt arra való, hogy ráálljunk s éljünk!”.  
Zékány Krisztina (szerk.): A kárpátaljai magyar-
ság a 21. században. (Esszék és tanulmányok.)  
Nap Kiadó, 2018. 306 oldal

 
A kötet első átlapozásakor megfogalmazódik a gondolat, hogy a Zékány Krisztina 
által szerkesztett gyűjtemény teljes körű helyzetképet ad a kárpátaljai oktatásról, gaz-
daságról, kultúráról, sajtóról, egészségügyről.  A trianoni békediktátum következtében 
a magyarság sok ágra szakadt, egyharmada kisebbségi sorba került. A kisebbségi lét 
mindig veszélyeztetett állapot. A lakosok helyzetét jelentősen meghatározza a többségi 
nemzet kisebbségpolitikája, de kijelenthetjük, nagy hatása van az érvényesülés során  
a kisebbség többséghez való viszonyának is. 

A könyvben a kárpátaljai közélet különböző területein tevékenykedő személyek írása-
it olvashatjuk, a tematikák széles skálájából szemezgetve. A kötetet a sorozatszerkesz-
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tő, Pusztay János előszava nyitja (5–7), ezt követi 13 tanulmány (8–300), végezetül  
a szerzőkről kapunk néhány fontosabb információt (301–304), a szerkesztő melléklet-
ként Sasi Attila által készített térképet csatol, amely Ukrajna területi megoszlását mutat-
ja be.  Pusztay János előszavában hangsúlyozza a kisebbségi lét sajátosságait, kiemeli, 
hogy a nyelvi asszimilációt segíti a vegyes házasságok létrejötte, valamint az iskolarend-
szer. Véleménye szerint az anyanyelv megőrzésének legfőbb támasza a többségi nyelvű 
iskola. Fontos, hogy a nyelvi kisebbségben élőkben erős legyen a kulturális minőség 
védelme s a nemzeti tudat. „A kisebbségben élő népek legjobbjai felismerték, hogy csak 
a magasabb szintű kulturális szint […] hozhat számukra megbecsülést, élhetőbb életet” 
(6). A sorozatszerkesztő a távlati tervekről elárulja, hogy az elkövetkezendő tíz évben 
hasonló kiadvány minden határon túli magyar régióban megjelenik majd.

Ismertetőm során kiragadnék néhány tanulmányt a kötet tartalmából, mintegy íze-
lítőt adva a téma iránt érdeklődők számára. Dupka György A kárpátaljai magyar saj-
tó múltja, jelene és (elképzelt) jövője című írásában részletesen vázolja a kárpátaljai 
írott és hangzó sajtóval kapcsolatos információkat. A legnagyobb múltú kárpátaljai 
sajtóorgánum főszerkesztőjeként az idén századik éves Kárpáti Igaz Szó részletes be-
mutatásával kezdi tanulmányát. A folyóirat eleinte a Zakarpatszja Pravda című újság 
fordítása volt, idővel fejlődött önálló szócsővé. Mindezen információkon túl ismer-
teti a Kárpátalján létezett és létező folyóiratokat, hangsúlyozza, hogy szép számban 
találhatók irodalmi vonatkozásúak is, amelyek a kárpátaljai szépirodalom alkotásait 
voltak, vannak hivatottak bemutatni. Kitér a pedagóguslapok és az egyházi lapok je-
lentőségére is. A hangzó sajtó közül a jelenleg is aktívan működő Ungvár 21-gyel 
és a Pulzus Rádióval kapcsolatos információkat oszt meg az olvasóval. Ismertetőjét 
szomorú következtetéssel zárja: „anyaországi támogatás nélkül ezen lapoknak a döntő 
többsége bezárásra ítéltetne” (153).   

Egy oktatási intézmény helyzetének bemutatásán keresztül kívánja szemléltetni Ko-
vács Péter iskolaigazgató a kárpátaljai magyar nyelvű iskolai oktatás helyzetét. Vélemé-
nye szerint a legnagyobb gondot a tankönyvellátottság, az étkeztetés és a gyermeklétszám 
okozza a magyar tannyelvű iskolák számára. Kiemeli, hogy mindezek mellett a jelenleg 
érvényben lévő tanterv szintén megnehezíti a pedagógusok munkáját, hiszen az említett 
oktatásszervezési dokumentum kevés órát irányoz elő a magyar nyelv és irodalom el-
sajátítására, viszont az ismeretek tárháza, melyet egy tanulónak az adott korosztályban 
tudnia kell, igen bőséges. Ahhoz, hogy a magyar irodalmi alkotásokat az ifjú nemzedék 
megértse, ismernie kell Magyarország történelmét, viszont erre a tanterv mindössze egy 
fakultatív órát ajánl. Nagy probléma az intézményvezetőknek, hogy évről évre több pe-
dagógus hagyja el a tanári pályát, külföldre települ a jobb megélhetés reményében. Így 
az itthon maradottak még nehezebb helyzetbe kerülnek. Kitér az ösztöndíj- és utazási 
lehetőségekre, a tanintézményben eddig megvalósított felújításokra (158–179). 

A következő átfogó tanulmány Spenik Sándornak, az Ukrán–Magyar Oktatási-
Tudományos Intézet igazgatójának tollából származik. Az ismertető első részében  
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az ukrajnai oktatásról ír az óvodától az iskolán keresztül, egészen az egyetemig. Kár-
pátalján jelenleg két magyar nyelvű felsőoktatási intézmény van: az Ungvári Nemzeti 
Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete, valamint a II. Rákóczi Fe-
renc Tanárképző Főiskola. E két lehetőség közül lehet választania annak a tanulónak, 
aki Ukrajnában tervezi kamatoztatni tudását, s hazai felsőoktatási intézményekben 
kíván tanulni. Ezen apropó kapcsán a tanulmány szerzője részletesen ismerteti a két 
tanintézmény oktatási rendszerét, történetét, napjainkbeli helyzetét, a jövőbeli lehető-
ségeket. Az UMOTI kapcsán kitér a megvalósításra váró célokra, tennivalókra, kilátá-
sokra (180–203).

A fiatalság véleményét, pozitív világnézetét képviseli Bence Norbert információval 
tele gondolatmenete. A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének 
egykori elnöke saját életpályáján keresztül ismerteti, sőt bizonyítja, hogy aki akar, 
az el tudja érni céljait, meg tudja valósítani álmait, tud itthon, Kárpátalján is érvé-
nyesülni. Saját történetének ismertetése után az általa vezetett szövetségről ír, annak 
szerkezetét, ünnepi alkalmait, tudományos rendezvényeit mutatja be. Hangsúlyozza, 
hogy a tevékeny diákok számára rengeteg ösztöndíj-lehetőség van, mellyel javíthatják 
anyagi helyzetüket. A szerző pozitivizmusa áthatja írását, melynek hitelességét a saját 
pályafutása is alátámasztja (203–233). 

Zékány Krisztina, a Magyar Filológiai Tanszék vezetője a kárpátaljai irodalom 
múltjáról és jelenéről ír. Bevezetőjében részletesen bemutatja Kárpátalja történelmét, 
hangsúlyozza, hogy e terület az elmúlt évszázadban különböző országok fennhatósága 
alá tartozott. Természetesen mindez jelentősen befolyásolta az irodalmi élet alakulását 
is. Kiemeli azokat a 20. században megjelenő sajtótermékeket, melyek jelentős szerep-
pel bírtak a korabeli irodalmi életben. 

Jól követhető módon végigvezeti az olvasót az irodalmi élet különböző rétegein, 
rávilágítva a változásokra. Részletesen ismerteti a korszakok alkotóit, egyéniségüket, 
kitér politikai vonatkozásukra is. Szépirodalmi idézetek segítségével mutatja be az 
egyes korszakokban alkotó költők tevékenységének jellegzetes vonásait (261–278). 

A kötet a részletesen ismertetett írásokon kívül tartalmaz még gazdasággal, politi-
kával, történelemmel, vallással, gyógyászattal foglalkozó tanulmányokat is. Ezzel is 
teljesebb képet adva a 21. századi Kárpátaljáról. A tanulmányok sokszínűsége, temati-
kai változatossága biztosítja, hogy a gyűjtemény kellőképpen bemutassa a kárpátaljai 
jelenlegi helyzetet, reálisan szemléltetve az egyes területek sajátosságait.  

A könyv hátoldalán Ungvár egy részletét láthatjuk, valamit egykori magyar filo-
lógus diákunk költeményét olvashatjuk, akinek ismerve élete alakulását az általa írt 
sorok még megrázóbbak, elgondolkodtatóbbak.  

Köszönet a kötet kiadását támogató szervezeteknek, hogy ezen átfogó, különféle 
szempontból ismeretet adó tanulmánygyűjtemény megjelentetését anyagiakkal segí-
tették. Helyénvalónak tartanám, ha kerekasztal-tanácskozások, konferenciák keretein 
belül is elhangozhatnának a kötet lapjain olvasható tanulmányok.
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Máté László 

Trianon 100

Nem hiszem, hogy sokat tévedek, ha kijelentem: az egyre jobban polarizálódó magyar 
glóbusz – anyaországi és kisebbségi egyaránt – viszonylag egységesen és elutasítóan 
viszonyul Trianonhoz, nem békeszerződésnek, hanem békediktátumnak tartja, amely 
a Magyar Királyság és a magyar nemzet megbüntetését tekintette elsődleges és kizá-
rólagos céljának. Nem csoda, ha nemzeti szinten érzelmileg ilyen megfogalmazások 
is megszülettek: Az a magyar, akinek fáj Trianon, illetve: Magyar az, akinek fáj Tria-
non.
 
Az előzmények
 
Mielőtt érzelmi síkra terelném a mondandómat (a nemzethez tartozónak nehéz ezt 
elkerülni), vizsgáljuk meg, mi vezetett Trianonhoz, mivel hívtuk ki magunk ellen  
a végzetet! A Monarchia ötven éve nyilvánvaló fejlődést hozott magával, különösen 
gazdasági téren, de ha megnézzük az Országgyűlés obstrukciós időszakait, akkor el 
kell mondani, hogy a politika többet foglakozott önmagával, mint a fontos társadalmi 
kérdések megoldásával, például az általános választójog megadásával vagy a nemzeti-
ségek egyre erősödő igényeinek a megoldásával, és más aktuális társadalmi kérdések-
kel. (Az ország vezető körei a millenniumi ünnepségek csalóka légkörében az ezeréves 
országot örökkévalónak hitték!)

Amíg a tizenkilencedik század második felében Magyarország és a magyar nemzet 
kedvezően és szolidárisan hangzott a világban, a huszadik század első évtizedeire ez 
elfogyott. (Az ellenséges propaganda is sokat tett ezért!) Amikor aztán bekövetkezett 
a szerencsétlen szarajevói merénylet, a Monarchia hadat üzent Szerbiának, mert a sze-
nilis Ferenc Jóska kijelentette: Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam, abban 
a naiv elképzelésében, hogy megleckéztetjük a szerbeket. Aztán ahogy a német császár 
ígérte: Mire a falevelek lehullanak, haszajönnek a katonák.  Azzal nem számoltak, hogy 
a falevelek négyszer is lehullanak, de a katonák csak nem jöttek haza, sokan egyáltalán 
nem, mert a csatatereken haltak hősi halált a császárért és a hazáért. A kezdetben nagy 
háborúnak, később első világháborúnak nevezett apokalipszisnek a legnagyobb vérál-
dozatokat hozó nemzetei közé került a magyar nemzet is, hiszen több mint 650 ezer (!) 
fiatal magyar élet esett áldozatul a gyilkos csatatereken, közöttük az én nagyapám is az  
V. isonzói csatában. Így aztán Ferenc József, aki császárságát a magyar életek gyilkolá-
sával kezdte, élete végén a magyar fiatalok százezreit (is) küldte az értelmetlen halálba. 

Ez a háború nem szolgált magyar érdekeket, mégsem akadt erő, amely  meggátolta 
volna (az utólagos kimagyarázkodások inkább sajnálatraméltók, mint elfogadhatók), 
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de amikor 1917-ben a formálódó új világhatalom – az Egyesült Államok – az antant 
oldalán belépett a háborúba, mindenki úgy értelmezte, hogy ezzel  minden eldőlt. Csak  
a mi tájainkon nem vették így, mert az igaz, hogy még voltak győztes csaták, előrenyo-
mulások, csak ezek további végtelen ember- és egyéb áldozatokat követeltek, de a háború 
végső kimenetelére nem voltak kihatással. Azt meg manapság ki érti, hogy a Monarchia 
ellen működő erők már 1915-től olyan térképeket tettek közzé nemzetközi lapokban (!), 
ahol a Magyar Királyság határait a későbbi trianoni határokkal publikálták?!
 
A nyugat
 
Szoktuk magunk vigasztalásaként emlegetni, hogy a Magyar Királyság a középkorban 
nemcsak önmagát védte az oszmán seregek meg-megújuló támadásai ellen, hanem 
Nyugat-Európát, vagyis Európát, ezt azonban a huszadik századra Európa elfelejtet-
te. De itt van az évszázados tájékozódásunk, amit Batsányi János figyelmeztetése is 
igazol: Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!, Ady Párizs-imádata vagy a huszadik 
századi írók, értelmiségiek által indított lap, aminek már a címében is benne volt  
a programja: Nyugat. Azt, hogy a béketárgyaláson nem sok jóval számolhatunk, már 
igazolták a fegyverszüneti egyezmények, a háború befejezését követően pedig az ide-
iglenes határok megszabása, később a felföldi történelmi magyar területek megszál-
lása és elfoglalása – a békekonferencia előtt! – cseh legionáriusok által olasz, majd 
francia tisztek parancsnoksága alatt. 

Naiv politikusok azzal áltatták magukat, hogy a békekonferencia hoz végső döntést, 
ami igazságos lesz?! Különösen akkor lettek alaptalanul bizakodók, amikor Wilson 
elnök meghirdette 14 pontos béketervét, amely egy új világrend megteremtésének az 
alapjait volt hivatott lerakni, de az általa meghirdetett önrendelkezésből semmi, illet-
ve alig valósult meg valami, így aztán Párizsban összepakolt és hazament. Maradtak 
a mindenre kész térképszabdalók, akik francia vezetés mellett végezték el a hóhér-
munkát, többek között országok, nemzetek végzetes megcsonkítását. Magyarország 
képviselőit meg sem hallgatták, sőt: meg sem hívták! Nesze neked francia forradalmi 
eszmék: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség! Apponyi Albert gróf párizsi szereplése 
inkább jelent egy szónoki bravúrt és jajkiáltást, hiszen akkorra már minden eldőlt, nem 
módosítottak a diktátum szövegén akár egy pontot, egy vesszőt!
 
Sokat tévedtem – sokat tanultam
 
Visszatérve a nagy háború kitöréséhez, sokakat megtévesztett Európában és minálunk 
egyaránt. Budapesten, Kassán és más városokban tüntetések voltak a háború mellett. 
Ady Endre, Babits Mihály kezdettől a háború ellen volt, figyelmeztetve arra, hogy 
az ember az embertelenségben kataklizmája mérhetetlen veszteségeket hozhat a ma-
gyarságra. A mi Fábry Zoltánunk is a rozsnyói Evangélikus Főgimnázium tanulójaként 
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kezdetben a háború lelkes híve volt, hadi érettségit tett, majd a galíciai frontra került. 
Hősiességért kitüntették, előléptették hadnaggyá, de a nyirkos lövészárkokban nem-
csak egészsége roppant meg, hanem hite is: ez a háború nem a magyar nemzet ügye. 
Adyhoz menekült, és az ő szellemében lett a nagy igazságkeresőink egyike. Ötven 
évvel ezelőtt halt meg szülőfalujában, Stószon van eltemetve, ahol legészakibb ma-
gyar intézményünk – emlékháza – várja a látogatókat. Ő volt az, aki Trianon napján 
magára öltötte csukaszürke hadnagyi uniformisát, kisétált az utcára tiltakozni, hogy  
a cseh csendőrök elvigyék. Még szerencse, hogy bekísérték, és egy emberséges hadbí-
ró elé került, aki hazazavarta, mert más helyeken a megszállók gátlás nélkül használ-
ták fegyvereiket.

Fábry Zoltán írói pályája Trianon 
évében indult, és ötven évig tartott. 
Ady szellemisége meghatározó volt 
életpályájára, és két világháború ár-
nyékában stószi őrhelyéről lett az em-
beriesség, a vox humana megtartója, 
a stószi mérce példája: a jellem szer-
zetese (Peéry Rezső). Ellenfelei téve-
déseit szokták számba venni, igaz azt 
már elhallgatják, hogy a megbántot-
takat önmaga követte meg, mondván: 
Sokat tévedtem – sokat tanultam! Tri-
anont azonban következetesen igaz-
ságtalan békediktátumnak tartotta. Az 
igazságszemlélete alapján az ember, ha 
kényszer folytán tudomásul is veszi az 
igazságtalanságot, elfogadni sohasem 
fogadhatja el, mert azzal szentesítené 
azt. Ez a szemlélete közel állt a ma-
gyar irodalom nagy gondolkodóinak 
– Németh Lászlónak, Illyés Gyulának, 
Csoóri Sándornak és másoknak – az 
álláspontjához, aminek üzenetértéke 
volt a politika számára is.

Újarcú magyarok
 
A kisebbségi sorsba szakadt generációknak fájdalmas volt a felismerés, hogy az or-
szágvesztéssel kiszakadtak egy évezredes közösségből, és a büntetés őket érte, nem 
pedig azokat, akik ebbe a mérhetetlen szenvedésbe és veszteségbe vitték az orszá-

Magyar kálvária, Sátoraljaújhely (Kép: BG)
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got. Az első megfogalmazások szintjén hangsúlyozták a szakítást a hazug háborús in-
dulatokkal, Csehszlovákiában (Szlovákiában, Szlovenszkón, Felföldön, Felvidéken) 
új arcú magyarok nevében hirdettek programot. A masaryki demokráciához képest  
a Horthy-Magyarország nagyságos-méltóságos uramék országa számukra avítt-anak-
ronisztikus volt, a régi világ konzerválást jelentette, ezért a kisebbségi problémák meg-
oldását európai horizontokhoz kötötték. A fasizmus-nácizmus előretörését kisebbségi 
térfélen kezdetektől a legnagyobb veszélyként jelezték, ahogy ezt tette Fábry Zoltán 
is. A második világégés előtti visszatért területeket az igazság érvényesítéseként fog-
ták fel, de már akkor nyilvánvaló volt, hogy ez csak egy átmeneti állapot, mert még 
nagyobb kataklizma következett: a második világháború. Csehszlovákia és a Magyar 
Királyság életszínvonal-különbségére jellemző volt a visszacsatolás után gyakran el-
hangzott rigmus: Masaryk volt az atyátok, gyolcsból volt a gatyátok; Horthy lett az 
atyátok, műrostos a gatyátok!
 
Kollektív bűnösség

A második világháború még az elsőnél is nagyobb emberáldozatokat és károkat hozott 
Magyarország és a magyar nép számára, mert ismét a vesztesek oldalára kerültünk, és ha 
sorra is került a bűnösök felelősségre vonása – nem minden esetben –, a büntetés ismét 
a kisebbségbe visszakerült magyarokat érte. A mi térfelünkön a kassai kormányprogram 
a németek mellett kollektíve háborús bűnösnek nyilvánította a magyarokat (engem is 
háromévesen!), a Beneš-dekrétumok alapján állampolgárság megvonására került sor, 
vagyonvesztésre, majd deportációra, kényszermunkára a cseh országrészekbe, kite-
lepítésre Magyarországra, reszlovakizációra és már retorziókra. Ezeket a máig ható 
intézkedéseket jól dokumentálja Fábry Zoltán A vádlott megszólal memoranduma, 
később nyilvánosságra került titkos naplója, és mások tiltakozásai, dokumentumai.  
Az 1945–1948-as évek Janics Kálmán megrendítő könyve alapján A hontalanság éve-
iként kerültek a közösségünk történelmébe és a köztudatba.

A második világháborút követő kommunista berendezkedés valamiféle hazug in-
ternacionalizmus nevében megoldottnak nyilvánította a kisebbségi kérdést (ami csak 
önámítás volt, mert amíg van kisebbség, addig van kisebbségi kérdés is), a Kádár-
vezetés pedig ezt elfogadva – de jure és de facto – lemondott a határon túli magyar 
közösségek problémáinak a napirenden tartásáról.
 

Csemadok

Paradoxon, de a felföldi magyar közösség életében a zordonnak is nevezett ötvenes 
évek hozták a fellélegzést, gyarapodást. Mintha a hatalom igyekezett volna jóvátenni 
az elszenvedett sérelmeket, törvénytelenségeket, de mindez délibáb lett, mert a feltö-
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rő magyar kisebbségi életkedv elriasztotta, majd érezhetően hamarosan visszakozott. 
Megjelent máig egyedüli napilapunk, az Új Szó, megalakult a Csemadok, egymás után 
nyitották kapuikat a magyar iskolák. A magyar településeken a Csemadok nagyobb 
tekintélynek örvendett a pártnál.

Törvény és bosszútörvény
 
1968 – a prágai tavasz daliás időszaka –, amikor rövid ideig emberarcú szocializ-
musról beszéltünk, nekünk generációs élményt is jelentett, de a csehszlovákiai ma-
gyarságnak reményt adott, mert kisebbségi sorsunk több mint száz éve alatt akkor 
kérdezték meg először, hogy mit akarunk: magyar is lehetett miniszter (Dobos László), 
Kassán közadakozásból nyílhatott magyar színház (Thália Színház), és a mai napig 
egyedülállóan alkotmánytörvénybe lettek foglalva jogaink. Ez volt a 144/68-as nem-
zetiségi alkotmánytörvény, amelyet a szovjet tankok árnyékában meghamisítottak, de 
a rendszerváltás harminc esztendejében a demokratikusnak hazudott többségi pártok 
még hajlandóságot sem mutattak egy ilyen vagy ehhez hasonló törvényről tárgyalni, 
miközben a magyar pártok a három évtizednyi idő felében ott voltak a kormányban. 
Az idén alakult Matovič-kormány programjában szerepel egy kisebbségi törvény, ami 
lehetne akár alkotmánytörvény is, mert megvan hozzá a parlamenti többség, de várjuk 
ki a végét, mert a kettős állampolgárságról szóló bosszútörvényt úgy tervezik módosí-
tani, hogy magyarellenessége megmarad.
 
Antihungarizmus
 
Maradjunk még a magyarellenességnél. Marx után szabadon így mondhatnánk: A má-
sodik világháború után a Kárpát-medencét az antihungarizmus szelleme járja át. Azt 
is mondhatnánk bizarr módon aktualizálva: ez még a Covid–19-nél is szívósabb! Hol 
Erdélyben, hol a Vajdaságban, hol a Felvidéken, hol Kárpátalján üti fel a fejét, és 
megjelenési formái a történelemhamisítás, történelemkisajátítás és az asszimilációra-
beolvasztásra való fókuszálás. Emlékeztetőül: amikor a hatvanas évek derekán Illyés 
Gyula Kassán a Batsányi Kör rendezvényén szóvá tette, hogy a magyar kultúra, a ma-
gyar irodalom nem kevés gesztust mutatott a cseh és szlovák térfél irányába, de a vi-
szonzás valahogy elmarad, egyszerre zúdult rá össztűz: nacionalistának, irredentának 
bélyegezve őt, sőt még a volt Jugoszláviából is érkezett epés kirohanás ellene. 

Szlovákia pedig abban is élen jár, hogy itt törvények születnek a magyarok ellen: 
nyelvtörvény, a Beneš-dekrétumok megerősítése, kettős állampolgársági törvény és 
egyéb intézkedések.
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Anyaország és kisebbség
 
A kisebbség és az anyaország közötti viszony mást mutat az egyik és a másik szem-
pontjából. De mielőtt valamilyen megállapításra is sor kerülne, szükséges a kiinduló-
pont határozott lecövekelése: Az utódállamokba került magyar kisebbségek tagjai nem 
önként kerültek a határon túlra, hanem a magyar kormány megismétlődő felelőtlen 
politikája miatt, ezért a mindenkori magyar kormányok erkölcsi felelőssége és köteles-
sége kiállni a határon kívüli magyar közösségek mellett és támogatni azokat.

A két háború közötti magyar kormányzat igyekezett a magyar kisebbségeket fel-
használni politikájának a támogatására, kézi irányítás alá fogni a vele együttműködő 
kisebbségi pártokat és azok vezetőit; a baloldali sajtó gyakran guruló pengőről cikke-
zett. A rendszerváltásig szinte állambiztonsági tétel lett a kisebbségi magyar kérdés, 
majd értelmetlen óvatoskodás után masszívabb támogatás következett, amely az utób-
bi időben politikai és anyagi formában is megnyilvánul, egyre gyakrabban felvetve 
az etnobiznisz veszélyét és közösségromboló hatását, amikor a támogatás megítélése 
a „szeretem-közösségek” és egyének szerint történik. Emlékszem, két évtizeddel ez-
előtt a Pomogáts Béla vezette Anyanyelvi Konferencia nevében javasoltuk a magyar 
kormánynak, hogy évente a nemzeti össztermék (GDP) egy százalékát (!) fordítsa  
a határon túli magyar közösségek támogatására, mostanság ez ennek többszöröse…

A kisebbség viszonyulását az anyaországhoz ismét a mi Fábry Zoltánunkkal példáz-
hatjuk: A kisebbségi magyart a többségi magyarral mérik, vagyis ha az anyaországban 
politikailag, gazdaságilag, társadalmilag olyan állapotok vannak, amelyre a kisebbségi 
magyar feltekinthet – egyben következetesen támogatja az egységes magyar nemzet, 
magyar kultúra, magyar irodalom és magyar hagyományok önbizalmat, és önbecsülést 
erősítő közösségi építkezést –, annak sorsokat erősítő hatása van a határon kívül is.
 
Anti-Trianon stratégia
 
Ha száz év után itt a Kárpát-medencében széttekintünk, akkor a kép számunkra nem 
éppen lélekvidámító. A két értelmetlen világháborús részvétel több mint másfél mil-
lió életáldozatot követelt (közöttük zsidó állampolgáraink mérhetetlen szenvedését 
és pusztulását). A kedvezőtlen demográfiai mutatók, az ellenünk folytatott masszív 
és céltudatos asszimiláció hatására a huszadik században a Kárpát-medencében több 
mint kétmillióval csökkent a magyarok száma, s vele együtt visszaszorult a magyar 
nyelv presztízse. Az 1,5-es demográfiai mutató ismeretében Magyarországot nem  
a kerítés védi majd meg, hanem csak a bő gyermekáldás és a boldoguló, boldog ma-
gyar családok. Mindehhez szükséges egy értelmes anti-Trianon-stratégia kimunkálása, 
amely a megmaradás mellett a gyarapodást hozza magával, az asszimilációval szem-
ben a disszimilációt: egyének és pozíciók visszaszerzését, hiszen előttünk a 2021-es 
népszámlálás…
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Stratégiánk pedig nem lehet más, mint amit az egyik legnagyobb – 45 éve elhunyt – 
magyar gondolkodó, Németh László fogalmazott meg „tejtestvérek” programjában, 
amelynek lényege a szomszédos népekkel, nemzetekkel, országokkal való együttmű-
ködés, amelyekkel „a történelem száraz emlőin közösen nevelkedtünk.” Szükséges-
nek tartotta, hogy megismerjük és megtanuljunk a szomszédos népek nyelvét, amiben 
példával szolgált, amikor a világnyelvek mellett csehül tanult. Elképzeléseinek bizo-
nyos mozzanatai megvalósulóban vannak, a gazdasági kapcsolatok példaértékűek,  
a harminc évre visszatekintő visegrádi együttműködés az Unióban új értelmet kapott, 
de további együttműködési formák szükségesek társadalmi, kulturális, irodalmi, sport 
és más területeken. Csak az utóbbi példa: ki hitte volna pár évvel ezelőtt, hogy a szlo-
vák jégkorongligában magyar csapatok is szerepelhetnek – eredményesen –, a kézilab-
da, kosárlabda területén közös versenykiírások vannak, de megvalósíthatatlan lenne 
egy valamiféle szuperliga a szomszédos országok futballcsapatai között?!

Nemzeti egység
 
Trianon meghaladásának egyik feltétele a nemzeti egység megteremtése: határon belül 
és határok felett. Szoktuk mondani: Trianon átka egyben előny is számunkra, mert 
Magyarország önmagával határos, és a kisebbségi magyarok kétnyelvűsége, két kul-
túra ismerete a magyar nemzet potenciális diplomatáinak a sorát növeli. Más kérdés  
a nemzeti egység megteremtésének a módja. Nyilvánvaló, hogy többet jelent, mint amit 
egy politikai párt kínálhat, hiszen a pártok természete az egymás elleni harc, egymás 
legyőzése; a kiszorítósdi, a gyűlölködés. Ha a demokrácia az önmérséklés iskolája, és 
minden párt léte a nemzet életében csak egy múló epizód, akkor konszenzusban olyan 
fórum megteremtésére volna szükségünk, amely mérsékeli, illetve megszünteti a turáni 
átkot, és megteremti önbecsülésünk, megmaradásunk, gyarapodásunk zálogát.

A 2020-ban felavatott trianoni emlékmű Budapesten (Kép: Magyar Nemzet)
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Sárközy Péter

Emlékezés egy nyár-éjszakára – száz év után

Javaslat a trianoni megemlékezésre 
 
Ady Endre az Emlékezés egy nyár-éjszakára című versében emlékezik a különös, Egy 
világot elsüllyesztő / Rettenetes éjszakára.” Ez az éjszaka 1914. július 28-a volt, amikor 
elkezdődött a történelmi Magyarország végét okozó világháború. A költő 1915 tavaszán 
írta versét, de csak 1917-ben jelent meg a Nyugatban, majd 1918 augusztusában a Ha-
lottak élén című, életében még utolsóként napvilágot látott verseskötetében. Két hónap-
pal később, november 3-án az Osztrák–Magyar Monarchia Padovában fegyverszüneti 
megállapodást kötött az antanthatalmakkal, majd november 11-én a Német Császárság 
is a compiègne-i erdőben aláírta a fegyverletételi szerződést, és ezzel véget ért az első 
világháború. 1919 januárjában kezdődtek meg a versailles-i béketárgyalások, melyek 
végét Ady (hála a Jó Isten kegyelmének) nem érte meg, de előre látta, hogy miként 
fog befejeződni, ezért kérte utolsó versében a győzteseket, hogy ne pusztítsák el hazá-
ját: „Ne tapossatok rajta nagyon, / Ne tiporjatok rajta nagyon, / Vér vesztes, szegény 
szép szívünkön, / Ki, íme száguldani akar.” Sajnos hiába akart szárnyalni és száguldani  
a „baljóslatú” magyar nép, mert a „sírjukban is megátkozott gazok” ismét ránk hozták  
„a Rémet”. A többit már tudjuk: 1920. június 4-én a versailles-i Nagy-Trianon-kastélyban 
megszületett a döntés a történelmi magyar királyság végéről, a magyar ajkú népesség 
egyharmadának (anyaföldjükkel együtt járó) hazájuktól való elszakításáról. Ennek  
a másik szörnyű napnak ebben az évben van az egy évszázados évfordulója.
 
Az emlékezés napja, a pipacsok napja

Az első világháború természetesen nemcsak a magyar nemzetre, hanem egész Európá-
ra nézve komoly következményekkel járt (ennek volt következménye a II. világháború 
is összes szörnyűségével, 70 milliós halálos áldozatával együtt), ezért Európában és 
Észak-Amerikában máig megemlékeznek az első világháború lezárásának évforduló-
járól. Nagy-Britanniában november 11-e az emlékezés napja (vagy ahogy az angolok 
nevezik, a „pipacsok napja”, Poppy Day). Londonban járva minden év őszén az utcán 
járó férfiak nagy többsége zakójának, a nők kosztümkabátjának gomblyukában egy 
szövetből készült piros pipacsot láthatunk, így jelezve száz év múltán is, hogy meg-
őrzik a háborúban elszenvedett iszonyú veszteségek emlékét. 2014-ben, az első világ-
háború kitörésének évében pedig a Tower falairól 888 246 piros cseréptulipánból álló 
„vérfolyó” öntötte el a Tower alatti mezőt a Temzéig, hogy így emlékezzenek az első 
világháború alatt elesett brit katonákra.
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Miért épp a pipacs lett a jelkép?

Azért, mert egy kanadai orvos ezredes, John McCrae, aki Kanada hadba lépése után, 
1915 nyarán került a belga–flamand frontra, észrevette, hogy a németek gáztámadása-
inak helyszínén az elesett katonák tömegsírján semmilyen más virág nem terem meg, 
egyedül csak a vörös-fekete színű pipacsok tengere őrzi a hősi halottak emlékét. Erről 
egy elesett barátjának halálára írt versében emlékezett meg, és a Flandriai (flamand) 
mezőkön (In Flanders Field) című verse a háború végére a háborúban elesett összes 
katona szimbólumává lett:

„In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses row on row.
That mark our place; and int the sky
[…]
We are the Dead short days ago
We lieved felt dawn, saw sunset glow.
Loved and were loved, and now ve lie
in Flanders fields…”

(Nyers fordításban: A flandriai mezőkön pipacsokat fúj a szél / a keresztek között 
sorban. Ez a helyünket jelöli; a földön és az égen.[….] // Mi vagyunk a halottak. Egy-
két nappal ezelőtt még éltünk, / láttuk a naplementét / szerettünk és szerettek minket, / 
és most Flandria mezőin fekszünk.)

 
A vers nem remekmű (még szerzőjének sem tetszett), de miután katonatársai el-

küldték egy londoni magazinnak, a Punchnak, amely még az év végén megjelentette, 
hamarosan a nyugati fronton harcoló katonák angol és francia nyelven énekelt dalává, 
a pipacs pedig a harcokban elesett összes katona emlékét őrző szimbólummá vált. Aki 
nem hiszi, menjen október–novemberben az Angol Királyság bármely részére, ahol az 
emberek gomblyukában pipacs díszeleg, sőt nem egy angol – akinek hozzátartozói kö-
zül valaki a második világháborúban vagy más háborúban esett el – egész élete során 
hordja a piros pipacsot a kabátján, jelezve: hogy nem felejtette el a szeretteit.
 
Montecassinói pipacsok

Ugyanezek a pipacsok láthatók Olaszországban a Montecassinói-apátság és a Loretói-
bazilika alatti lengyel katonai temetőkben az Itália felszabadításáért folytatott harcok so-
rán elesett több ezer lengyel katona, köztük Wladislaw Anders tábornok sírján is. 1944. 
május 18-án ugyanis a montecassinói német erőd elleni roham előtt a lengyel tábori 
színház zenekara előadta a katonáknak Alfred Schütz kompozícióját a montecassinói 
pipacsokról. A koncertet követő napon került sor az erőd bevételére, melyben több 
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ezer lengyel katona halt hősi halált. A dal azóta az egyik legismertebb lengyel nem-
zeti ének (Czerwone maki na Monte Cassino). 1990-ig hivatalosan be volt tiltva mint  
„a lengyel nacionalizmus káros terméke.” (Ennek ellenére hallhattuk énekelni Andrzej 
Wajda híres, 1958-ban forgatott Hamu és gyémánt című filmjében.)
 
A kokárda másutt és nálunk

Manapság a nemzeti kokárda hordását Európában csak hazánkban tekintik egyesek 
még mindig nacionalizmusnak, populizmusnak, „bunkóságnak”. Ezért is jó Francia-
országban lenni július 14-én, amikor mindenki mellén ott virít a háromszínű kokárda. 
Olaszországban sem szégyen nemzeti színekbe öltözni. 2011-ben az olasz nemzeti 
egység megteremtésének 150. évfordulóján jó volt Olaszországban magyarnak lenni, 
mert egész Itália fordított magyar színekben, zöld-fehér-pirosban járt. A házak nemze-
ti trikolórral fellobogózva, az üzletek kirakataiban kokárdák, nemzeti színben úszott 
egy éven át az egész ország. Háromszínű nyalókát szopogattak a kisgyerekek, a fiatal 
lányok nemzeti színű táskával a hónuk alatt jártak-keltek az utcákon, a robogókon ülő 
fiúk fején „magyar” bukósisak. Jó volt Itáliában élve látni, hogy az olaszok minden 
problémájuk ellenére büszkék arra, hogy olaszok. Napjainkban is láthatjuk a televízió 
képernyőjén, hogy a szörnyű járvány idején az olaszok nemzeti színű lobogókat tűz-
tek (tűznek) ki a házak ablakába, a balkonokra, és tele torokból énekelték esténként  
a nemzeti himnuszt, hogy így nyilvánítsák ki: „minden olasz testvére egymásnak”, 
hogy baj esetén össze kell fognunk.

Nálunk, sajnos, más a helyzet. A nemzeti színű kokárda pártállás szerint értékelő-
dik. A többségnek ugyan a nemzeti szabadság jelképe, de vannak, akik szerint ma már 
nacionalista-soviniszta jelvény (amiért 1990 előtt, sőt még 2006-ban is gumibotozás 
járt), mely már „kiment a divatból”, és „sértheti” az első világháború után létesült új ál-
lamok polgárainak, de főleg itthon a magukat liberálisnak nevezők „érzékenységét”.
 
„Angolos” javaslat: piros pipacs

Épp ezért lenne egy „angolos” javaslatom, hogy senkinek az érzékenységét se sértsünk 
meg, de azért mégis méltóképpen emlékezzünk meg a Magyarország sorsát eldöntő tri-
anoni békediktátum századik évfordulójáról. Trianonra emlékezve mostantól kezdve jú-
nius 4-én kokárda vagy gyászszalag helyett tűzzünk egy fekete közepű piros pipacsot  
a gomblyukunkba, a fiatal, szép lányok pedig a hajukba! A városban lakók, angol példá-
ra, akár vehetnének vagy készíthetnének maguknak posztópipacsokat. Esetleg a Parla-
ment körüli virágágyasokba is lehetne pipacsokat ültetni, mint ahogy azt a Tower alatt 
tették az angolok. Mivel a járvány miatt erről most egy kicsit lekéstünk, be lehetne 
pótolni jövőre, de talán már most augusztus 20-án, a trianoni emlékhely felavatásakor 
is. Mivel a pipacsok hamar elhervadnak – angol példára –, kis cserepekben posztó-
pipacsokat is lehetne árulni, és elhelyezni az emlékhely szélére. Így aztán senki nem 
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mondhatná, hogy nacionalisták, populisták, irredenták „satöbbik” vagyunk, ha meg-
emlékezünk a világháborúk magyar elesetteiről, és megőrizzük a „virtuális haza”1 em-
lékét. Egyébiránt: „üdvözlet a győzőnek”.

Utóhang a javaslathoz

Két kislány unokámnál és szüleiknél tett utolsó londoni látogatásomkor, múlt év no-
vemberében figyeltem fel arra, hogy az angol férfiak és nők gomblyukában egy feke-
te közepű, piros posztópipacs volt kitűzve. A Hitel folyóirat 2020. évi első számába 
már írtam egy kisebb tanulmányt arról, hogy Babits 1920 nyarán a Paradicsom XIX. 
énekének híres sorait valószínűleg Trianonra emlékezve fordította így: „Óh boldog 
Magyarország! Csak ne hagyja magát félrevezetni már!” Amikor megjelent a Dantével 
Trianon ellen című írásom, elhatároztam, hogy megírom a Poppy Day történetét is, 
hátha Trianon százéves évfordulóján érdekel valakit. Így született meg ez az írásom, 
amelyet elküldtem a Magyar Nemzetnek; sőt még a trianoni emlékhely tervezőjének 
is javasoltam, hogy idén június 4-ére ültessék be pipacsokkal a Parlamentet körülvevő 
virágágyasokat. Sajnos a Magyar Nemzet eddig még nem közölte az írásomat, és azt 
sem hiszem, hogy pipacsmező veszi majd körül az ország házát június 4-én. Ezek után 
mit tehet egy bolond öreg nyugdíjas tanár? Elküldöm a barátaimnak, hátha valakit 
érdekel a történet, és jövőre már nem egyedül fogok júniusban az unokáimtól kapott 
pipaccsal a gomblyukamban sétálni a Duna-parton.

  
A szerkesztő megjegyzése: 2020. május 26-án a Petőfi Irodalmi Múzeum udvarán 

véletlenül összefutottam sárközy Péter professzorral. személyesen igazolom,  
kis piros pipacs volt felöltője gomblyukába tűzve.

1 Babits Mihály: Az igazi haza, „Új világ”, 1919. február 13.  Uő. In: Esszék és tanulmányok, 
szerk.:  Bélia György, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1978, I., 548–552.

Szinyei Merse Pál Pipacsos mező című festménye  
a Magyar Nemzeti Galériában (Kép: CsA)
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Balázs Géza

Száz év – magyar nyelvi szétfejlődés
 

Írásomat hangolhatom arra, hogy mit vesztettünk, és hangolhatom arra, hogy lám, 
mégis vagyunk, és nem is akárhogyan. Mindkettőben van igazság. Ezért nem hango-
lom. Tény, hogy a magyar nyelv a világ nyelveinek élvonalában van: államnyelv, van 
régi, dokumentált története, van kiterjedt használati köre, kifejezéskészlete gazdag, 
az élet minden területén használható (még a tudományokban is), teljes önkifejezési és 
érvényesülési lehetőséget biztosít. Persze csak a határokon belül.

A trianoni határokon kívül csak korlátozottan érvényesül. Változó országoktól, kor-
szakoktól függően a magyar nyelv használatának tiltásától, a korlátozott engedélyezé-
sen át a szabad nyelvhasználatig számos fokozatról beszélhetünk. És ezek eredménye: 
ahol erőteljesen tiltották, ott sziklaszilárdan ragaszkodtak hozzá, őrizték, s ahol nem 
korlátozták, no meg nem is sokan beszélték, ott felszámolódott, beolvadt, megszűnt.  
A magyar nyelv szétfejlődése pedig elindult, és szépen halad előre.

De a számvetés mégiscsak negatív. A határokon túl (néhány tömbmagyar területet 
leszámítva) a magyar nyelv visszaszorul, foszladozik, ahogy vajdasági pszichológus 
kollégám mondja: szivacsosodik. A hivatalos kifejezés: szórványosodik, azaz egyre 
inkább idegen nyelvű közegbe kerül. És persze: fogy. Ha 100 év után megnézzük 
(mostanában sokan közzéteszik) Teleki Pál piros színnel jelölt magyar etnikai térképét, 
akkor azt látjuk, hogy azóta eltűnt az ausztriai, foszladozik a kárpátaljai, délvidéki, 
kárpátaljai és partiumi magyarság, s talán csak két-három nagyobb nyelvtömb maradt 
meg: Székelyföld, Csallóköz és talán Királyhelmec környéke.

Több helyen leírtam: a határon túl megszűnőben vannak a magyar szaknyelvek,  
s ha ezek megszűnnek, akkor hamarosan magukkal rántják a köznyelvet is. Csehszlo-
vákiai (ma szlovákiai) rokonaim az élő példák erre.

És akkor mi lesz, mit kell most tennünk?
Nincs egy megoldás, nincs egyetlen módszer. Az elhallgatás, a nyugtatgatás biztosan 

nem üdvözít. Az önostorozás sem, hogy ezt jól megérdemeltük. Vagy az örömködés, 
hogy Trianonnak vannak „előnyei” is. A határon túli magyarsággal való szolidaritás: 
alap. Az EU-s „határok légiesítése” jelent könnyebbséget (átjárhatóság), de rövid tá-
von nem jelent megoldást. Ráadásul idén megtudhattuk, hogy a kisebbségi ügyek nem 
európai ügyek. A „határtalanítás” nyelvészeti programja felszíni és keveseket elérő 
kezdeményezés. Fontos az anyanyelvi programok, napok, versenyek, kapcsolatok, ta-
lálkozások szervezése.

A megoldás egy nagy kelet-közép-európai kibékülés lenne. Utópia. És Magyaror-
szág gazdasági, politikai felemelkedése. Ez magával húzná a régiót. Ennek művelő-
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dési, nyelvpolitikai kisugárzása. És erre van esély. De ezért mindenkinek nagyon kell 
dolgoznia. És együtt.

Szüleim Felvidékről lettek kitelepítve, az én felnőttkori Erdély-, Délvidék-, Mu-
ravidék-, Kárpátalja-élményem pedig meghatározó a véleményemben. Ezért is taní-
tottam egy évig a nyitrai egyetemen, most pedig már több éve a nagyváradi Partiumi 
Keresztény Egyetemen. Szeretném, ha az Illyés, Kodály, Bárczi, Lőrincze és Pomogáts 
Béla megálmodta és képviselte Anyanyelvi Konferencia (a Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága) hozzá tudna járulni a magyarság egyesítéséhez és a magyar 
kultúra és nyelv jövőjéhez!

 
Megjegyzés: 1970-ben rendezték meg az első Anyanyelvi konferenciát,  

s azóta – általában – ötévente volt hasonló rendezvény, kezdetben  
a Magyarok világszövetsége, 1992-től a Magyar Nyelv és kultúra  

Nemzetközi társasága szervezésében. (A szerk.)
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Molnár Zsolt

Trianon – az el nem múló trauma

„Nem kell beszélni róla sohasem, / De mindig, mindig gondoljunk reá.”
 
Az egyik legismertebbé vált Trianon-vers írója, Juhász Gyula, már néhány hónappal 
a békekötés után megfogalmazta a tragikus eseményre való emlékezés receptjét: ne 
beszéljünk róla! Írta ezt akkor, amikor ő is tudta, hogy akár beszélünk, akár hallgatunk, 
ez egy olyan trauma a nemzet számára, amelyet nem lehet feledésre ítélni.

Ha feledni nem tudunk, mert egy-
szerűen nem lehet, akkor mit tegyünk? 
Hogyan kezeljük a történelmi Magyar-
ország kétharmadának, s a magyar-
ság harmadának elvesztésével járó 
tragikus helyzetet? Az elmúlt száz év 
során politikai rendszerektől függő-
en különböző válaszokat próbáltunk 
adni erre a kérdésre: volt olyan idő-
szak, amikor minden bel- és külpo-
litikai döntésünk fő mozgatórugója 
Trianon revíziójához kapcsolódott, 
és át kellett élnünk olyan időket 
is, amikor a szocialista internacio-

nalizmus szellemének megfelelően mélyen hallgatnunk kellett a problémáról.  
A rendszerváltozás óta a politikai életünkben két tendencia érvényesült egyszerre.  
A baloldal passzívabban kezelte ezt a kérdést, azzal indokolva, hogy feszültségeket 
okoz a szomszédos országainkkal, s ez tovább ronthatja a magyar kisebbség helyzetét. 
A jobboldal ezzel szemben Trianont – mint a határon túli magyarság iránti felelős-
ségérzet s az egységes nemzetpolitika fő táplálóját – igyekezett a hivatalos emlékezet 
fontos részévé emelni.

Egy évszázad emberi léptékkel mérve nagyon hosszú idő, ez alatt sok minden meg-
változott a Magyarországtól elcsatolt területeken, ami leginkább az etnikai arányokban 
figyelhető meg. Ám az nem változott, hogy a Kárpát-medence sokszínűségével együtt is 
természetesnek tűnő környezeti, geopolitikai, gazdasági és kulturális egységét ma már 
mindenki számára könnyen belátható, súlyos következményekkel tönkretették. Az sem 
változott, hogy több millió kisebbségi sorba taszított magyar, rendszerváltozásoktól füg-
getlenül, egyéni és közösségi sorsát tekintve egyaránt kiszolgáltatott helyzetben van.

A Trianon-traumát tehát napjainkig ható súlyos következményei tartják napiren-
den, s máig nincs olyan narratívája, amely akár irodalmi, akár tudományos formában 

Trianoni emlékmű, Pécel (Kép: MZs)
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megragadhatóvá, elmondhatóvá, kibeszélhetővé tenné a történteket, ezáltal enyhítene 
azon a pszichés sokkhatáson, amely immár száz éve kísért bennünket.

Irodalmi megközelítés szempontjából hiánypótlónak tűnik az Osiris Kiadó három-
kötetes Trianon-antológiája, amely a békediktátum aláírásának 100. évfordulójára 
jelent meg. A Petőfi Irodalmi Múzeum társkiadásában megjelentetett kiadvány verse-
ket, novellákat, regényrészleteket és értekező prózát vegyesen tartalmaz Kosztolányi, 
Krúdy, Márai, Kós Károly, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, illetve a kortárs szerzők mun-
kásságából.

Nagy szükség lenne a korszak legnagyobb történészeinek írásait összefoglaló Tri-
anon-monográfiára is, erre azonban a szakmai konszenzus hiánya miatt jelenleg kevés 
esély van. Nem is annyira a száz évvel ezelőtti történeti tények igazságtalanságának 
megítélésében, hanem az okok keresésében, a máig tartó hatások elemzésében, illet-
ve a problémakör megoldására adandó válaszok, a „hogyan tovább” értelmezésében 
nagy eltérések mutatkoznak. Vannak, akik ma is kisebbségvédelemben gondolkodnak, 
vannak, akik azt gondolják, hogy Magyarországnak határrevízióra kell törekednie, és 
vannak olyanok is, akik érdektelenek az ügyben, bár ők vannak legkevesebben.

Raffay Ernő, aki az 1980-as évek óta kutatja Trianon és ezzel összefüggésben  
a román–magyar kapcsolatok történetét, jelenleg is a határrevízióban látja a megoldást:  
„a magyar nemzetpolitikának új útra kell lépnie, ez pedig a területi revízió, a határ-
módosítás útja, mégpedig egy nagyhatalom támogatásával” – nyilatkozta két éve  
a Krónika című erdélyi magyar napilapnak.1 Ezzel szemben Ungváry Krisztián törté-
nész Trianon 95. évfordulóján azt találta mondani, hogy ebben a kérdésben „nem lehet 
lenyugodni, nem lehet elfogadni, nem lehet nem elfogadni. Semmit sem lehet vele 
igazából csinálni.”2 

Tényleg semmit nem lehet tenni? A századik évforduló kapcsán a már említett 
Trianon-antológiában a szerkesztő, Gyurgyák János kísérletet tesz a „Mit tegyünk?” 
kérdésre adott válaszok összegzésére. Sorra veszi az összes logikai lehetőséget, ma-
gyarázatokat fűzve az egyes válaszokhoz. Ezek közül néhányat itt is kiemelünk:

– Katonai megoldás
Ez a legirreálisabb elképzelés, hiszen Magyarország és a területi kérdésekben érin-

tett szomszédos országaink többsége NATO-tagállam, ami minden ilyen lehetőséget 
kizárna.

– A határ menti magyar területek visszaadása
Ez a lehetőség szintén elvethető, két okból is. Egyrészt aligha képzelhető el, hogy 

szomszédaink önmaguktól tárgyalásokat kezdjenek a határ menti színmagyar közsé-

1 Krónika Online, 2018. június 04. (https://kronikaonline.ro/kulfold/raffay-erno-szerint-a-
hatarmodositas-a-megfelelo-valasz-trianonra).

2 Ungváry Krisztián: Trianon-trauma és neurózis egyszerre. In. Népszava, 2015. június 5. 
Megjegyzés: A szerző történelemtanár, az MNYKNT tagja. (A szerk.)
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gek önkéntes visszaadásáról. Másrészt kényszeríteni csak nagyhatalmi támogatással 
lehetne őket erre, s ez ma egyetlen nagyhatalomnak sem áll érdekében.

– Megoldás az Európai Unió keretein belül
Nem vitatható, hogy Magyarország a határok légiesítésével, és a régiók újra össze-

kapcsolódásával egyértelműen jól járt, ugyanakkor az Unió határozottan többet tehetne 
a kollektív kisebbségi jogok felvállalása ügyében. S ha ez utóbbi irányban történnének is 
lépések, akkor is ott lenne a kérdés: mi lenne a kárpátaljai magyarok helyzetével, hiszen 
Ukrajna és az Európai Unió kapcsolata jelenleg még csak a társulási megállapodás szint-
jén van, a tényleges csatlakozás – több okból is – egyelőre még várat magára.

– Ítéljük feledésre!
Az elképzelés szerint, mivel teljesen reménytelen várni a szomszédos országok 

politikusaitól, hogy önkritikát gyakoroljanak, s külső támogatásra sem számíthatunk, 
száz év után itt az ideje, hogy elfelejtsük, ami történt, és koncentráljunk a jövő felada-
taira, a szomszédainkkal való békés együttélésre. Ez esetben segítenénk, sőt gyorsíta-
nánk is a határon túli nemzettestvéreink eltűnését.

– Az ország belső megerősítésének koncepciója
Németh László gondolataival élve megerősödni idebent, és ennek segítségével 

fenntartani, ami fenntartható odakint. Ez azt jelentheti, hogy a jó belpolitika segíti a 
külpolitikai megoldást, megbecsülést szerez hazánknak, és nem utolsósorban a kisebb-
ségi magyaroknak is a javára válik.

– Az oszthatatlan nemzet koncepciója
Ha már minden megoldási lehetőségből kifogytunk, akkor érdemes elővenni 

Schöpflin Aladár gondolatát, miszerint egy országot szét lehet szakítani, fel lehet da-
rabolni, de egy nemzet – amíg tagjai bárhol éljenek is – egynek, oszthatatlannak érzi 
és vallja magát.

A fentiekben összefoglalt megoldási lehetőségekből kitűnik, hogy Trianon még ennyi 
idő után is élő jelenként nehezedik ránk és a szomszédos népekre. Nyomasztó árnyéka 
csak akkor tűnhet el, ha múlttá válik, ahogyan másik nagy nemzeti sorstragédiánkra, a 
mohácsi vészre is múltként tekintünk már. Mohács óta közel fél évezred telt el, nyilván 
a trianoni trauma feloldódásához is sokkal több időre van szükség. Minden bizonnyal 
előbb-utóbb el fog jönni ez az idő. Bizakodás helyett azonban egy vészjósló kérdést tu-
dunk megfogalmazni: hogy néz ki majd akkor a Kárpát-medence etnikai térképe?
 
Irodalom

Gyurgyák János 2020. Trianon-dilemmáink. In: trianon 100 – vérző Magyarország; 
Emlékező Magyarország 1–2. Osiris Kiadó, Budapest.

Krónika Online, 2018. június 4. (https://kronikaonline.ro/kulfold/raffay-erno-szerint-
a-hatarmodositas-a-megfelelo-valasz-trianonra)

Ungváry Krisztián 2015. Trianon-trauma és neurózis egyszerre. Népszava, 2015. június 5.
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Dupka György

Miért fáj nekem, nekünk Trianon?

Ilyenkor a magyar királyi csendőr, majd az „amerikás” nagyapámra és sorstársai-
ra gondolok, akik a Magyar Királyság területén a magyar állampolgárságba bele-
születtek. Majd megkérdezésük nélkül, a trianoni békediktátum után csehszlovák 
állampolgárok, húsz év múltán újra magyar állampolgárok, öt év múltán szovjet 
állampolgárok lettek. Nagyanyámmal együtt négy állampolgárságban távoztak kö-
rünkből. Apám, anyám és testvérei sem kivételek: cseh, magyar, szovjet és ukrán 
állampolgárok voltak. Ebbe a történelmi kényszerfolyamatba már megörökölt szov-
jet állampolgárként jómagam, a családom, a feleségem, a két fiam is belesodródott. 
Harmadik fiamat már ukrán állampolgárként anyakönyvezték. Újjászületésünk akkor 
következett be, amikor felvettük a magyar állampolgárságot is.

100 év mérlege: nagyapám, nagyanyám négy, apám, anyám is négy állam polgára 
volt. Én is már a harmadiknál tartok.

Kísért minket Trianon átka, Kárpátalja máig tartó tragédiája. Vajon az elkövetkező 
100 évben mi következik/következhet még?

 
Forrás: Dupka György Facebook-oldala, 2020. jún. 3. (A szerk.)

Karikatúra a trianoni döntésről (Kép: felvidek.ma)
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Sz. Tóth Gyula

Magyarságunk határai
Pomozi Péter: Magyar nyelvű otthon – Felvidék

Gondolatok a nyelvi létezésről
 
Már volt szerencsénk megforgatni a Magyar nyelvű otthon című sorozat (MNyO) első 
három darabját: 1. Magyarország, 2. Vajdaság, 3. Székelyföld. Íme, a ráadás, a 4. kö-
tet: Felvidék. Több szerző közreműködött (nevük a tartalomjegyzékben feltüntetve),  
a művészeti szerkesztés és nyomdai előkészítés ismét Karácsony Fanni munkája.

A tárgy, a táj, a történelmi országrész rögtön exponálva, kétséget nem hagyva  
a vonzódásról: Csodálatos Felvidék. Az előszóban Pomozi Péter bővebben ki is fejti, 
hogy többek között azért, mert olyan történelmi táj, „mely minden magyar kultúrájá-
nak és hagyományának meghatározó része, azokénak is, akik még sohasem jártak er-
refelé”. És megindokolja, miért tartja e nagytájat a „kultúra bölcsőjének”. Sorolja az itt 
született nemzeti nagyságokat, hangsúlyozva, hogy itt megfértek a különböző nyelvek, 
kultúrák „egymással szinte szimbiózisban”, csaknem egy évezreden át. A XX. század 
hajnalán ennek vége szakadt, két nagy világégés szétszabdalta a vidéket, átrendezte 
az életeket. Ám túlélve a viharokat „megértük a mát”, a megpróbáltatások ellenére 
„ma is csaknem félmilliós kisebbség és egy nagy Kárpát-medencei nyelvközösség tag-
jaiként”. És „elsősorban rajtunk múlik, beszélünk, dalolunk, táncolunk-e magyarul.” 
Pomozi Péter lelki, szellemi vonzódását, kötődését megismertük egy mesélően megrá-
zó munkájából: Karin és Trianon. Anyanyelvünk a változó időben. Meseszerű életek, 
de nem mesések. Emberiek. 

Pomozi Péter izzón biztatva fejezi be a tárgyalt kötet bevezetőjét, nyitással a felada-
tokra. 2011-ben az egész Kárpát-medence „egyik legpatinásabb” anyanyelvi-kulturális 
rendezvényén „egy igaz kassai polgár”, Kolár Péter Fábry Zoltán örökbecsű szavait 
idézte: „A nyelv az emberi létet jelenti: szabad, kötetlen lélegzést. […] Ha itt bénulás 
áll be, megérzi az egész szervezet. Népet csak nyelvében és nyelvével lehet felemelni, 
amiből logikusan következik, hogy nyelve megbénításával ki is lehet semmizni […]  
a szlovákiai magyarság tegnap és ma csak nyelvével és nyelvében élhet emberhez 
méltó életet.”

A már jól bevált koncepció szerint folytatódik a munka. A szerkezet, mint az elő-
zőekben, fogódzót jelent. Az 1. fejezet: A magyar nyelv a nagyvilágban. A kísérő 
földgömb-illusztráció látványosan szinte mindkét féltekét átfogja. Az öt kontinensen 
néhány kivándorolt képviselőnk arcképe: tudósok, sportolók, művészek. Akikre büsz-
két vagyunk, s akik büszkék voltak magyarságukra. Külön-külön kellene szólni ró-
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luk, ide egy nevet írunk: Szeleczky Zita, akinek hangját, ide illő dalát hallhatjuk is az 
internet jóvoltából, itt: https://www.youtube.com/watch?v=0QH8K1defFo.

Aztán szűkül a fókusz: a Kárpát-medence és Moldva magyarlakta területeit látjuk, 
jelmagyarázatokkal. Helyben vagyunk itt, a Kárpát-medencében. Nyelvközösség és 
nemzet, bizonyságul ennek erejére kétoldalas izzó fotó: A történelmi csallóközi szé-
kely (DAC–Sepsi OSK) focimeccs szurkolói koreográfiája a dunaszerdahelyi MOL-
Arénában 2017. november 16-án (fotó: Hideghéthy Adrián). 

Kellően ráhangolódtunk, Pomogáts Béla ajánlása is melenget. Illyés Gyulát idé-
zi: Haza a magasban, s megtoldja: „Anyanyelvünk nem csak irodalmunk forrása,  
a lelki nemzetnek is mindig újraalkotója: amíg nyelvünk életben van, addig nemzetünk 
is él, addig van otthonunk és hazánk” (7). Nyelvünk dalban is hódít: a francia katonák 
különleges átírásban együtt énekelték a Bercsényi-huszárokkal a Bercsényi-ezred in-
dulóját: Suhog a szél Késmárk felett (19). 

A kincsesládika gazdag nyelvi örökséget rejt. Előkerül a magyar nyelv eredete, eu-
rópai nyelvvé válása. Nyelvünk múltja 2500–3000 éves, a „mai Európa legrégebbi élő 
nyelvei közé tartozik”. A népi és nyelvi eredet „bonyolult kérdéseire több tudományág, 
mint régészet, nyelvészet, néprajz, embertan, genetika eredményeinek összegzésével 
lehet hitelt érdemlően választ adni” (22). A lovakkal vonuló (a monda szerint gyakran 

Juhász Judit a Felvidék című kötetet mutatja be a Felvidéken. (Forrás:szakc.sk)
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repülő szarvasokkal kísérve), magyarul beszélő etnikum története a szibériai sztyeppe 
országútján át az Urál európai oldalán folytatódik. A Volgai Bolgárországban feltűnik 
Julianus barát, aki megtalálja a keleti magyarokat, öröme nem tart sokáig: második 
útján értesül a pusztító tatártámadásról. Újabb vonulás következik. „A nyugati ma-
gyarság életében így egy több évszázados Magna Hungaria-i és egy vélhetően rövid 
etelközi tartózkodás után került sor a honfoglalásra” (24).

Az izgalmas történetek a feszesen összefogott írásokban is élvezetesek, követhe-
tőek: gyorsan repítik a századokat, s eközben a magyar nyelv Közép-Európában új 
szomszédok (germánok, szlávok) nyelvei közé kerül. A szerző, árnyalva a XVIII–XIX. 
században megismert nyelvjárási képet, leszögezi, ez a nyelvjárási megoszlás nem ősi 
örökség, hanem „a sok évszázados Kárpát-medencei lét összetett társadalmi, gazdasá-
gi és kulturális változásainak eredménye” (26). A magyar nyelv egyedülálló, de nem 
„rokontalan”. Fontos, máig éles viták tárgya kerül világos megfogalmazásban elénk: a 
nyelvrokonság. „Egyfelől egy nép származása és nyelvének eredete között nagyon bo-
nyolult az összefüggés.” (A sokat vándorló nép, mint a magyar, „genetikai összetétele 
sokszínű”.) Másfelől a „nyelvnek és a nyelvi rokonságnak kiemelt szerepe van a nem-
zeti identitásban.” Ám az „gyakori félreértés, hogy […] a magyarság finnugor és török 
nyelvi kapcsolatai kizárnák egymást” (28). A vázlatos magyarázat (is) higgadtságra, 
alaposságra és nyitottságra figyelmezteti a tudományos élet szereplőit.

A magyar nyelv tökéletesítése hosszú és ma sem szűnő folyamat. Ezt végigkísérhet-
jük a X. század első nagyobb írásos emlékeitől a XIX. század Magyar Tudós Társaság 
tevékenységéig. Olyan nevekkel, mint Bessenyei György, Kazinczy Ferenc, Vörösmarty 
Mihály, Teleki József, Czuczor Gergely, Fogarasi János, olyan munkákkal, mint a magyar 
nyelv rendszere, az első akadémiai nyelvtan, a hatkötetes nyelvi szótár. A Trianon óta be-
következett szétdaraboltság széttagolta a nyelvet, ami „folyamatosan különleges nyelvi 
jogi és nyelvpolitikai feladatok elé állítja a felelős tudósokat és döntéshozókat” (37).  
A jelentés körüli sétából nem marad ki a visszatérő vitatéma: a „gyökalapú” értelmezés 
körültekintően. „Napjainkban a kognitív szemantika fedezte fel újból, hogy a gyökök 
közötti összefüggésekben valójában nyelvi gondolkodásunk tükröződik” (42).

Nyelvünk gazdagságát, a kifejezés változatosságát jelzi a zeneiség, a játékosság, 
Romhányi József Szamármeséje vidít, és hétköznapi nyelvi játékokra és nyelvi társasjá-
tékokra, népi mondókákra buzdít. A költői játékosság ismeri a tréfát, Weöres Sándort egy 
bádogos és vízvezeték-szerelő reklámtáblája pazar pentameterre ragadtatta. Mindezek 
a nyelvközösséget színesítik, és összetartó elemként szolgálnak. Fontos az anyanyelv 
használata a családban, az esti mese, legyünk bárhol is a világban, kisebbségi helyzet-
ben, többnyelvűségben. Hangsúlyt kap: a nyelv megőrzéséhez, a hatékony kommuniká-
cióhoz szükséges az átfogó nyelvtervezés, biztosítékul pedig a nyelvi jogok.

A visszanéző és kitekintő utazás után koncentráljuk a kötet tárgyára: itthon-otthon 
vagyunk, már Felvidéken járunk. Repülőgépre szállhatunk, akárha Radnóti Miklóssal: 
„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj”, s így próbáljuk felfedezni, mit rejt e térkép. 
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Mehetünk vonattal, autóval, kerekezhetünk s bandukolhatunk – fönt és lent, közel és 
messze. Pomozi az útikalauz: tágul a határ, szép lassan feltárulnak a táj kincsei. Sűrű 
szép a látvány, mindent nem tudunk bemutatni, csak érintve suhanunk, meghagyjuk az 
élvezetet az olvasónak.

Nos, akkor máris a nagy fejezet: Magyarok és a magyar nyelv a Felvidéken.  
„A felvidéki magyarság Trianon utáni népességtörténete, nyelvi helyzete […] nem 
mutat kedvező képet” (52.). Az itt élőknek, szülőföldjükön, állandó asszimilációs ve-
széllyel és olykor „erős nyomással kell(ett) szembenéznie”. A népszámlálási adatsorok 
mellett képet kapunk Közép-Európa kulturális örökségéről. Mert az a nagy kérdés: 
asszimiláció vagy disszimiláció? Pomozi Péter egyértelműen a második mellett fog-
lal állást. Indokai hangsúlyosak, egyrészt az asszimiláció „nyelvfeladásos nyelvcse-
rén alapuló nemzeti identitásváltás”. Tudnunk kell, felvidéki magyarként többletet 
hordozunk a magyar–szlovák kétnyelvűségben. A disszimiláció kulturális nyereséget 
jelent. Szent István bölcsessége, figyelmeztetetése ma is érvényes: „egy országnak  
a több nyelv és az általa közvetített több kulturális érték hasznára és díszére lehet” (55). 
Mindez napjainkra hangolva: a kölcsönös tiszteletnek, a megőrzésközvetítés biztosí-
tásának hangsúlyozásával, a kulturált együttélés különösen fölértékelődött igényével. 
Mindennapi példák sorjáznak a szlovák–magyar nyelvi kapcsolatokból: a több nyel-
ven címkézett áruk, a magyar (palóc)–szlovák kölcsönhatások, a magyar nyelvjárások. 
Mindezeknek nagy a hatása a családra, a környezetre, a közösségre. Az anyanyelv 
kincs, de konfliktus forrása lehet a nyelvválasztás, az iskolaválasztás. Hogyan tanítsuk 
a nyelveket, hogyan beszéljünk a kétnyelvű gyermekekkel? A sok jó példa közül egy 
fiatal mutatkozik be: Bari Fatima, aki születése óta Szlovákiában él, Királyhelmecen 
érettségizett, a debreceni egyetemig jutott, a két nyelv mellett németül és angolul is ta-
nul, szereti a művészeteket, verset mond és ír (63). De körünkben, itt Magyarországon 
is ismerünk küzdő, alkotó embereket, akik két országban vannak otthon, itt élőként  
s családi látogatásra hazajáróként. Nem könnyű a döntés: maradni vagy menni?

Márpedig vannak jogaik a magyaroknak, a nyelvi jogainkat 1918-tól 1993-ig tekin-
ti át a könyv. Bizonyos vonatkozásokból történelmi tanulmányainkban már megismer-
tük a történetet, de ezúttal kifejezetten nyelvi, nyelvhasználati oldalról a mindennapi 
életből kapunk példákat, mint helység- és utcanevek, felszólalás a parlamentben, bí-
rósági ítélkezés. És mit hozott a rendszerváltás? A kezdeti reményekben csalódni kel-
lett, „immár az új rendszer keretei között kezdődött meg a szlovák nemzetállami elv 
következetes érvényesítése” (66). Az 1992-es alkotmány nem deklarálta a kisebbségek 
államalkotó szerepét. A mindenkori szlovák kormányok kifejezetten „szűkkeblűséget 
mutattak. Külföldi nyomásra történtek apró változások, például a vezeték- és kereszt-
nevek eredeti nyelven való használata, a kétnyelvű anyakönyv kiállítása. A magyar 
pártok működése is változtatott valamit az erőviszonyokon, a civil szervezetek, az ak-
tivisták nagyban segítették a kétnyelvűség érvényesítését, a közterületeken megjelenő 
»vizuális nyelvhasználat« jót tett a léleknek, és mint „nyelvi tájkép” segítséget jelentett 
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a törvénymódosításban is. Alakulnak az egyén és a közösség nyelvhasználati lehető-
ségei, sok a buktató. A jelenlegi szabályozás „legfőbb hiányossága, hogy a kisebbsé-
gi nyelvhasználat feltételeit nem biztosítja, csupán »nem tiltja« a kisebbségi nyelvek 
használatát a »nyelvküszöb« feletti kisebbségi lakosságú településeken” (69).

Szívet melengető nagy fejezet: „Irodalmi hagyományainkból”. Színes, ismereter-
jesztő oldalak rövid részletekkel kultúrtörténeti fejezetekből, irodalom, film, festészet. 
Felbukkan Balassi Bálint, a végvári vitézek lírikusa, alakját őrizve díjat alapítottak: Ba-
lassi-kard, mert Molnár Pál alapító, újságíró, rádiós műsorszerkesztő szerint szükség 
van olyan személyekre, kik „Emberségről példát, vitézségről formát” tudnak adni. Jó 
együtt látni Mikszáth jó palócait és a tót atyafiakat. Nagy irodalmi példa Márai Sándor,  
a Kassától Európán át Amerikáig élő és alkotó. Munkásságában helye van a kisvárosi 
polgárságnak, fontos számára az európai nemzetek népeinek sorsa, nemcsak a magyar-
ságé, de az egész emberiségé. 1976–1983-as Naplóiban már sok mindent előre látott: 
„Az időszerű globális fegyverkezés hírei” végzetes látomást idéztek fel benne (80). 
Mesélő városok lélegzetelállító tájakon vezetnek tovább. Eljutunk a felvidéki bányavá-
rosokig, kedves hangulatképek idézik Selmec szűk utcácskáit, Besztercebánya főterét 
a ferde óratoronnyal, pillantást vethetünk a híres körmöci aranyforintok két szép pél-
dányára. Már az északi végeken járunk, Trencsén vára körül, a kirándulásról korabeli 
képeslapokat küldhetünk gyönyörűen reprodukált fotókon. A végén dalra fakadhatunk, 
néprajzi kincseinkből meríthetünk a népdaltól az archaikus imáig, élvezői lehetünk 
a villőzésnek, táncra perdülünk, mindezt a zoborvidéki csodaszép népviseletben. És 
bekukkanthatunk Zoboralja tájházaiba, bepillantással a nép építészetébe.

És kell az összefogó erő. Ilyen a Csemadok, hetven éve alakult, amolyan „jóváté-
telként is lehet értelmezni”. De bárhogy is, a szervezet nagy szerepet játszik a felvidéki 
magyarok életében. A könyv végén a Csemadok elnökével, Bárdos Gyulával olvasha-
tunk interjút. Az elnök határozottan vázolja a Szövetség szórványprogramját, reálisan 
bizakodó szavait Szabó Dezső gondolataival zárja. „Minden magyar felelős minden ma-
gyarért!” És máris hívható a Felvidék Ma, az első szlovákiai magyar hírportál (106).

A könyv, mint az előzőek, gazdagon informatív Függelékkel zárul. Benne a kiadvány 
forrásai, név- és tárgymutató. Megkapjuk a képek forrásait is, nézelődhetünk kedvünkre, 
kutatásra is alkalmas. Tájékozódásra és a kapcsolatteremtésre egy lista a Kárpát-meden-
cében a szerkesztés idején fellelhető magyar nyelvi kulturális társaságokról. 

Nem túlzás a könyv címe: valóban csodálatos a magyar nyelv szülőföldje. Balázs 
Géza ihletett írása csak megerősíti ezt (Magyar Nemzet, Lugas, 2019. július 27.). És  
a hamarosan elkészülő új vasúti pálya révén közelebb kerül Budapesthez, megszűnik  
a „trianoni határ”, hamarabb érünk Sátoraljaújhelyre. Ez a régiós együttműködésekkel 
új lehetőséget kínál a magyar és szlovákiai térség fejlődésére. Könnyebben elérhető 
Sátoraljaújhely–Széphalom, ahol a Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Mú-
zeuma, „Magyarország egyetlen anyanyelvi múzeuma számos interaktív állandó és 
időszakos kiállítással vár minden érdeklődőt”.
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Bemutatónk végén illik összefoglalni az élményeket. A munkára jellemző: tudo-
mányterületek integrálása, műfajok ötvözése, színek, formák harmóniája, a könyv 
láttatásmódja, a szöveg és a képiség összhangja. Bravúros szerkesztéssel láttatja a közelt 
és a távolt. Térhatást kelt, térlátást biztosít: egyszerre vagyunk itt és ott. Felvidék – 
otthonunk és hazánk – nyelvünk a világban – a Kárpát-medencében – nyelvközös-
ség és nemzet – a magyar nyelv öt kontinensen, nyelvtörténetünkkel, történelmünkkel  
a világban levés. Nemzeti öntudatunk új szintre emelődik, új dimenziókba kerül. Ezzel 
nyitunk a világra. Ez eloszlathatja azokat a nézeteket, amelyek szerint hazánk „bezár-
kózik”. A mozgásba hozott nemzeti öntudatunk őriz és kinyit. Az új dimenziókban vi-
szonyításra és konfrontációra van lehetőség és mód. Ez alakítja nemzeti öntudatunkat 
az új korban. Mindez alapja lehet a „kulturális identitásnak”, mely Huntington szerint 
„egyre hasznosabbá válik a konfliktus lehetőségeinek elemzésében”. És – reményked-
jünk – a konfliktusok kezelésében is. Merthogy a „jövő” jelen lett. Mindez új szem-
életet is hozhat a hazai nemzettudat-kutatásban. E gazdag, színesen tálalt tárgykörben 
illeszkedőn hozhatjuk szóba a metaforaelméletet. Éppen a fentebb említett Illyés-vers 
kapcsán. Mert mi a nemzet? A problémát a metaforaelmélet oldaláról közelítette meg 
Kövecses Zoltán az anyanyelv napja alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeumban meg-
rendezett konferencián. Kövecses Zoltán a kognitív nyelvészet alapján a metaforát 
nem csak képi formációnak tekinti. Szerinte a metafora fogalmi struktúra (is). Gondo-
lattal teli, elméleti megközelítésre alkalmas. Lényege a benne levés, országban, hazá-
ban, nemzetben. Ahol az emberek, közösségek élnek, lélegeznek, cselekednek, és így 
jön a nyelv. Mindezekből történelem áll össze. Kövecses szerint a kérdés inkább úgy 
fontos: hol történik e mozgás, hol van a nemzet? A ragra utal: -ban, -ben. Mert ott, ab-
ban 3 dimenziós lesz a metafora. Történetté lesz. Íme a nagyítás, ez segít. A haza élő 
organizmus, benne emberi testek (család, közösségek), testek melege, szenvedélyek. 
Ez kultúra. Mindezek mozgatják, éltetik a hazát. Így van értelme a dolognak. Hasznos 
szemlélet ez az iskolának. Mert ha a tanár „leadja” az anyagot, a tanuló „lefelel”, de 
ettől még a „haza a magasban” marad. 

A könyv sorsokról szól. De hogyan alakul a könyvnek a sorsa? Nyelvünk, ott-
honunk megismertetése összetett, összehangolt cselekvést igényel. Sok rendezvény 
foglalkozik ezzel. A magyar nyelv és kultúra megőrzését és fejlesztését feladatának 
tartó koncepció több évtizedes múltra tekint vissza. Ezen belül formálódott Balázs 
Géza professzor vezetésével a magyar nyelvstratégia, amelyre nagy szükség van fe-
szes cselekvési programmal működtetve, honi és külföldi közreműködőkkel. És ez 
a kultúrpolitikának is szerves része kell, hogy legyen. Ilyen tevékenységet folytat  
a Balassi Intézet, programjában ennek a műdarabnak, de a teljes Magyar nyelvű ott-
hon-sorozatnak is fontos helyet kell kapnia. Nem kedvez a terjesztő-ismertető akcióknak  
a hír, amelyet Sárközy Péter ad közre (Magyar Nemzet, 2019. július 23.). A szerző, a ró-
mai La Sapienza Egyetem Magyar Tanszékének nyugdíjas professzora szerint a külföldi 
egyetemeken csökkennek, vagy meg is szűnnek a magyar nyelvi tanszékek.
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Mindezeket annak bizonyítására hoztuk fel, hogy erősítsük Pomozi Péter és társai 
hősies vállalkozását: tudomány és történelem mesélő harmóniában. Nagyszerű kuta-
tásilag, könyvészetileg, gondolkodásmódjában, művelődésfilozófiájában, erkölcsi-
ségében. És „technológiájában”. A szép idézetek hangsúlyos felmondása nem elég.  
A citátum kevés. A Pomozi-vállalkozás cselekvőképessé teszi a becses ismereteket, 
amikor például nem hagyja a „hazát a magasban”, hanem akcióba kezd vele, és akcióra 
készteti az „érdekelteket”. Piacképes produktumot hoz létre. A sorozat több projektet 
kínál. Elsőként is: átgondolhatjuk a Trianonhoz való viszonyulást. Új példáknak új 
dalaival ezt kínálja az MNyO-sorozat. Sorjáznak az új kihívások, feladat van bőven, 
esély van a „lezárni-továbblépni kettősség” értelmesen hasznos oldására. Mert olyan 
nehezen válunk meg a fájó múltunktól. A fájó sebek nyalogatása „megbénítja a magyar 
önszerveződést határon innen és túl, elodázza a korszerű gondolatok cselekvésre vál-
tását”. A gyógyuláshoz kell a felismerés, lezárás és továbblépés, ajánlja Szentesi Zöldi 
László, és kiadja a jelszót: „Ki a napfényre!” (Demokrata, 2019. június 5.)

Gondolkodásunk tárgya immár a „világban-benne-lét”. Vagyis: „Élésből sor-
sot hogyan csináljunk?” Erre adott válaszokat Zágorec-Csuka Judit a Magyar Kultú-
ra Alapítvány Székházában tartott könyvbemutatón 2011. március 26-án. Tágra nyitja  
a gondolkodás kereteit egy kitűnő tanulmánykötet: Lét és Nyelv – Nyelv, Identitás, Iro-
dalom (Szerkesztő és lektor: Dr. Zágorec-Csuka Judit, Lendva Községi Magyar Nemzeti 
Önkormányzati Közösség, 2009.). Az itt bemutatott MNyO-kötetsorozat is ezt járja 
körül. Pomozi Péter ezt teszi (talán Heidegger nyomán), „magukra a dolgokra” kér-
dez rá – milyen létmód illeti meg a nyelvet? Nyelvében él a nemzet, ha éltetik. (Ha 
dalolják, táncolják, sportolják, tudománnyal biztosítva, művészettel ékesítve.) Tehát  
a számításba jöhető szervek szervezett összefogása szükséges. És jöhet az értékesítés. 
Például turisztikai program: Fedezzük fel a vidéket! A könyv külső borítóján a Kis 
Csali néptáncosok bájos arcú gyerkőcei hívogatnak. Van mire támaszkodnunk, mutas-
suk fel értékeinket, őrizzük nyelvi otthonunkat a világban! Bízzunk benne, a korokon 
és tereken átívelő szálak összeérnek! Van értelme e hatalmas munkának. Tehát vannak 
még őrzők, de nem árvák, s vigyáznak a strázsán.

Most, így a végén érzem, mennyi lelkesültség sűrűsödött a sorokban. Hagyom. 
Nem meddő órán vagyunk. Nem elég faricskálni lomhán dalokon. Szól Szerencsés 
Károly „riasztása”: „Mert nem veszünk el mind egy szálig! Ezer és száz csatát vívunk. 
Székelyföldön, Csallóközben, Kárpátalján, mindenhol, ahol élünk”. És „Addig van 
esély, míg el nem süllyedtünk. De azelőtt, mikor már ránk szakadna a tonnányi víz, 
szálljunk fel, s ha már csak repülhetünk, akkorra legyenek szárnyaink is. S emelked-
jünk a magasba szép meséinkkel, dalainkkal, verseinkkel”.  

 
A szöveg eredeti, teljes változata megjelent: Agria, 2019/4. 139–150.  

(A szerk.)
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H. Tóth István

Gondolatok és pillanatok Trianon 
megválaszolatlan és megválaszolhatatlan 
kérdéseinek sűrűjéből

Száz évvel az első világégést lezáró, Trianonban lezajlott béketárgyalások máig felfog-
hatatlan folyományaként létrejött a színes, soknemzetiségű Magyar Királyságból egy 
– lényegében így nevezhető – egynemzetű Magyarország Európa közepén. Ki értette 
meg akkor és azóta is, hogy mit jelentett az ekkor már ezer éve itt élő, keresztény ál-
lamot létrehozó és azt éltető, gyarapító magyarságnak a békét diktálók érzéketlensége 
és a meghúzott határokon túlra került magyar milliók tragédiája? 2020-ban sem tudjuk 
a megnyugtató választ egyetlen kérdésünkre sem fehéren-feketén. Közben új és újabb 
kérdések fogalmazódnak meg… Lássuk hirtelenjében csak ezt a kettőt! 

100 év múlva, a trianoni döntés 200. évfordulóján fognak még magyarul beszélni 
a határainkon túl? 

Hogyan kellene kiállni Ön szerint a külhoni magyarok anyanyelvi ügyeiért?
Ha nem adatott volna meg, hogy radikálisan és több éven át szembesüljek a mai 

határainkon túl élő magyar emberek kisebb és nagyobb közösségeivel, akkor az előző 
két súlyos kérdésre tétova, felületes, még hiteltelennek is nevezhető válaszféléket rög-
tönöztem volna csekélyke érzelemmel fűszerezve.

Ám éltem és tanítottam Oroszországban, a Lomonoszov Egyetemen, a majdnem  
15 milliós Moszkva népességében mindenfelé szétszóródott, alkalmanként találkozga-
tó magyarjaival, ahogy taníthattam és kutathattam Ukrajnában, közelebbről Ungváron 
és Beregszászban, Kárpátalja kisebbségében: ma még erős tömbökben, ugyanakkor  
a fájdalmas világú szórványban magyarul fohászkodó magyarjai köreiben is.

Évekig együtt élhettem Csehországban – a prágai Károly Egyetemen tanítva,  
a vendégtanári kiküldetésem következtében – az ottani szórványban élő magyarsággal, 
látva a drámai fogyatkozásukat és megállíthatatlan nyelvvesztésüket is.

Újabban szemlélhetem Szlovákia déli országrésze, valamint Szerbia északi tájai 
egy-egy szelete kisebbségben és szórványban élő magyarjainak még meglévő, de ne 
hallgassuk el: fájdalmasan megkopó magyar nyelvállapotát.

Nos, azokkal a súlyos tapasztalatokkal, amelyekkel felruházott engem a külhonban 
élő magyarság léte és az egykorvolt közös múltunkra emlékező hajlandósága, annak 
eredményessége, talán érthető, hogy az első kérdésre – és engedtessék meg nekem az 
őszinteség – ezt válaszolhatom: Vajmi kevés reményem van ma már… És mégis…

Mindenekelőtt azért, mert nemcsak megrepedt, hanem véglegesen eltörött az 1920-ban 
meghúzott határok következtében a szerves együvé tartozás. Szembe kell néznünk 
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a létrehozott, ekképpen az anyaországtól eltépett, a trianoni határokon túli magyar 
közösségeknek a számukra új, más nyelvű többségi nemzetekkel való folyamatos asz-
szimilációjával, ennek folyományaként a drámai erejű fizikai és lelki fogyatkozásával. 
Amennyire bonyolultnak tűnik az iménti mondatom, olyan bonyolult a mai határaink 
mentén és az azokon túl élő magyar sorstársaink helyzete: magyar nyelvük állapota, 
magyar műveltségük és kultúrájuk megőrzésére irányuló stratégiájuk, no meg minden-
napjaik keserédes valósága.

A száz éve kialakult helyzet immár történel-
mi tény. Ezzel kell élnünk, ezt kell elfogadnunk 
úgy, hogy az anyaországtól elszakított, eltávolo-
dott magyar nemzettársainknak a nyelvünkhöz, 
történelmi, kulturális és műveltségbéli örök-
ségünkhöz való kötődésük, sőt ragaszkodásuk 
sose csillapodjék, inkább erősödjék. Ennek ér-
dekében az anyaországnak jelentős a missziós 
feladatköre. Évek óta működnek különböző 

kulturális és a magyar identitás őrzését segítő, támogató programok. Ezek számát és 
tevékenységkörét észszerűen kell, és szükséges is bővíteni. Miről lehet szó? 

– A Balassi Intézet belső fejlesztésű nyelvkönyvei és munkafüzetfajtái, tanesz-
közgyűjteményei, hangzó és képanyagai feltétlenül hasznosíthatóak. A Balassi 
Intézet még a határainkon túli, kisebbségben és/vagy szórványban működtetett 
hétvégi, illetőleg vasárnapi stb. iskolák pedagógusainak módszertani tovább-
képzéseket, sőt tananyagfejlesztő együttműködést is biztosít.

– Hol vannak a hazai óvó-, tanító- és tanárképző műhelyeink? Miképpen veszik ki 
részüket ebből a hatalmas szakmapolitikai tennivalóból? Amennyiben léteznek 
az anyaországi felsőoktatási intézményeinknek érdemi, hasznos, eredményes 
kapcsolataik a határainkon túli magyarsággal, akkor azok létéről, hatásfokáról, 
eredményeiről, fejlesztési irányairól többet és hangosabban kell szólniuk. E kör-
ben a Károli Gáspár Tudományegyetem és az Ukrajnában létrehozott beregszá-
szi II. Rákóczi Ferenc Főiskola gyümölcsöző szakmai együttműködése igazán 
példaértékű.

– Itt ismét előtárom, hogy az óvó-, tanító- és magyartanárképzés programjait kell 
feltétlenül kiegészíteni a magyar mint anyanyelv oktatása mellett a magyar mint 
idegen nyelv tanításának elvi-módszertani kérdés- és feladatköreivel.

– Sikeresnek nevezhetők a magyar film- és kulturális klubok, a magyar nyelvű 
zsebszínházak, a magyar művelődéstörténeti bőröndkiállítások és mások.

– Elengedhetetlen a határainkon túl élt magyar nagyjaink életművének a korszerű 
és korrekt feltárása, bemutatása az adott többségi és az anyaországi közönség-
nek is.

Kép: nyiregyhaza.hu
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– Igazán dicséretes a lettországi vagy a moldáviai magyar nyelvű közösségek éle-
dezése, kapcsolatkeresése.

– Példás a prágai illetőségű Görgey Artúr Társaság lassan húsz esztendővel ez-
előtti megszervezése, szoborállító és tisztességkultusz-teremtő hagyománya.

– Elismerést és támogatást érdemelnek az olyan civil szerveződések, amelyek kö-
zül csupán csak két példát említek: az egyik a dél-szlovákiai Búcson több évvel 
ezelőtt létrejött és mind sikeresebben működő Felvidéki Ifjúsági Rockszínház, 
a másik az észak-szerbiai Kishegyesen megszervezett Brunszvik Teréz Magyar 
Óvodapedagógusok Egyesülete – ezektől számos koncepciót, tervet, tevékeny-
séget el lehet tanulni, meg lehet ismerni, fel kell karolni, mert megérdemlik az 
ottani szervezők az anyaországi figyelmet, elismerést, törődést.

– A 2005-ben bevezetett rigorózus érettségi rendszer Moszkvában sajnos meg-
akasztotta, ezáltal el is sorvasztotta az ott sok évvel korábban létrehozott és 
magas színvonalú eredményességgel működtetett József Attila Honismereti 
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium létezését.

Az általam a fentiekben említett gondokról, eredményekről, valamint tényekről, 
adatokról és összefüggésekről szóljanak azok is, akik már sok éve, évtizede benne 
vannak a magyarság megőrzésének feladatsűrűjében, és nyilvánuljanak meg azok is, 
akikben felpercent a cselekvésvágy! Közös dolgainkról, érdemdús magyar jövőnkről 
van szó, sőt legyen szó még zengzetesebben!

Trianoni emlékmű Sátoraljaújhelyen (Kép: kepek.444.hu)
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Sélley Anna

Egy újvidéki gyermek ujjai „fogják ceruzámat / s 
én érzem őket és emlékezem”

(József Attila: A Dunánál)

Egy nyári, napsütötte délutánon ott ültünk a kertben. Az elfogyasztott desszert mor-
zsái különös formákat rajzoltak az abroszon. A porceláncsészékben kávé gőzölgött. 
Tekintetemet őrá emeltem: égszínkék szemei csak úgy ragyogtak, miközben beszélt. 
Kezével éppen magyarázó mozdulatokat tett, mikor nagymamám megigazította inge 
gallérját. Milyen szép is volt így együtt! Szavai mondatokká, a mondatok pedig törté-
netté váltak. Elröpítettek engem vissza Újvidékre, ahol Ő, a nagyapám töltötte gyer-
mekkorát. 

1932 októberében született az akkori Jugo-
szláviában Holfeld Mária és Kiss Gyula fog-
technikus gyermekeként. Édesapja saját rendelőt 
és labort is megengedhetett magának, emellett  
a vigalmi bizottság vezetőjeként tevékenykedett 
az újvidéki Rókus-templom köré szerveződött 
katolikus Olvasókörben, mely gyakran rendezett 
műkedvelő előadásokat. Nagyapáméknak nagy 
háza volt, melynek lakásait bérbe adták. Az ud-
varon sokat játszott magyar és szerb gyermekek-
kel egyaránt. Az első négy elemit is ott végezte 
el, szerbül, horvátul és magyarul tanult. 

1941 áprilisában a magyar katonák bevonu-
lását Újvidékre, a csetnikek harcát ellenük, majd 
az 1942-es januári eseményeket is átélte. A „hi-
deg napokon” Kiss Gyula bátyjának feleségét, 
az újvidéki bridzsklub háziasszonyát elvitték  
a magyarok, s a Dunába lőtték. 

1944 októberében, amikor a front közele-
dett Újvidékhez, a család úgy döntött, hogy az 
anyukák gyermekeikkel utazzanak el Rinya-
szentmihályra a rokonokhoz. Így indult útnak 
nagyapám édesanyjával és unokatestvéreivel. Kalandos utakon, csónakokkal, marha-
vagonokban menekültek. A többiekkel ellentétben Holfeld Mária és nagyapám tovább-
utaztak Szombathelyre, az anyai nagyapához. Az ott rejtőzködő lengyelekkel együtt 
vészelték át a nyilasuralmat, majd később az oroszok bejövetelét. 

Nagyapám. Újvidék, 1939
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Kiss Gyula még Szombathelyen csatlakozott hozzájuk, s onnan közösen mentek fel 
Budapestre, hogy a Keleti pályaudvarról hazautazzanak. „Az Isten szerelmére, ne te-
gyék, mert az életüket kockáztatják!” – kiáltott fel egy úti céljuk felől érdeklődő asszony, 
aki minden áldott nap azért járt ki a Keletibe, hogy figyelmeztesse a Délvidékre tartókat. 
A teljes hírzárlat miatt senki sem értesülhetett az ottani eseményekről. Az ő rokonait már 
kivégezték a szerbek. 

Mint később kiderült, Kiss Gyulára a szerb hatóságok vérdíjat tűztek ki a katolikus 
Olvasókörben betöltött szerepéért, illetve azért, mert tagja volt a visszatért Délvidék 
Hóman Bálinthoz látogató küldöttségének. Az Újvidéken maradt anyai nagymamát 
kivallatták, megkínozták, hogy megtudják veje tartózkodási helyét. Miután időlegesen 
hazaengedték, nem maradt más választása, mint elmenekülni nővéréhez, Belistyére. 
Onnan csempészték át a Dráván csónakkal Magyarországra. Kiss Gyula otthon mara-
dó, testvérük vállalkozására vigyázó nővérét a szerbek elvitték, koncentrációs táborba 
zárták, s éjszakánként felvitték a tisztek szórakoztatására. „A halál megváltás volt szá-
mára” – mesélte egy túlélő.

Ha visszatértek volna, biztoson nem kerülhetik el a szerbek vérengzését. Viszont 
így – az életükön kívül – mindenüket elvesztették; az otthonukat, szűkebb hazájukat. 
Nagyapám és családja a történtek után Szegedre, egy rokonhoz, Kucska Mihály rum- 
és likőrgyároshoz költözött, ahol új életet kezdhettek. 

A történet során újra és újra felbukkan egy bizonyos Mihajlovics, aki a különös, 
mindig az éppen regnáló hatalmat kiszolgáló ember típusa. Először mint a szerb tit-
kosszolgálat főnöke tűnik fel nagyapám családjának életében, majd Szombathelyen az 
SD (Sicherheitsdienst des Reichsführers SS) tisztjeként látják újra. Később pedig azt 
lehetett hallani, hogy az UDBA (Uprava državne bezbednosti) újvidéki vezetője lett. 
„Ez az ember egyébként bizalomgerjesztő úriember benyomását keltette, és velünk 
szemben talán az is volt” – jegyezte meg nagyapám. „Voltak ilyen emberek, akik több 
rendszert is vidáman át tudtak élni.”.

Ámulatba ejtett minden, amit mesélt, s mélyen meg is hatódtam. A kávé eközben 
Nagypapi előtt teljesen kihűlt. Rögzítettem a hangját, majd jegyzetet készítettem be-
lőle, hogy aztán kutatómunkámmal kiegészítve, lekerekítve mindezt, megírjam pálya-
munkámat a 19. Cultura Nostra történelmi versenyre.

Már kisgyermekkorom óta hozzászoktam a hosszas családi beszélgetésekhez: a múlt-
ról, a jelenről és a jövőről egyaránt. Különös színfoltot képeznek ezek sorában nagyapám 
véget nem érő fejtegetései a világ keletkezéséről, a magyar nép eredetéről, a második vi-
lágháború történetéről, vallásfilozófiai kérdésekről, a kvantumfizika rejtelmeiről vagy 
éppen legújabb olvasmányairól. Nem állíthatom, hogy nyolcévesen mindent értettem, 
de kitartottam, s manapság már érdemben is hozzá tudok szólni.

Természetesen többször hallottam már részletekben nagyapám múltjáról, azonban 
sohasem láttam át teljes egészében, mélységében azt. Mindez a pályamű megírásával 
valósulhatott meg. Nyáron heteken keresztül állandóan kérdésekkel halmoztam el őt,  
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s hosszú órákon át folytattunk eszmecserét. Megismerkedtem a történelmi háttérrel, ösz-
szefüggésekkel, hogy láthassam bennük családom sorsát. A talált források, akkori új-
ságcikkek mind részletekbe menően igazolták nagyapám szavait. Csodálatosnak tartom, 
hogy eleven emlékezete, hatalmas tárgyi tudása és műveltsége lehetővé tette mindezt.

Nem magától értetődő, hogy a múlt darabjai, a szomorú vagy éppen vidám törté-
netek eljutnak a következő nemzedékhez. Annyi nagyszülő nem tudta, nem tudja el-
mesélni! Lehet, hogy nincs, aki meghallgatná őket, vagy maguk sem emlékeznek már. 
Talán félnek, vagy nem akarnak szólni. Anyai dédnagyapám halálos ágyáig hallgatott 
arról, hogy a második világháború végén a Kárpátokban különleges felderítőként har-
colt. Bárhogy is kutatunk, sohasem fogjuk tudni úgy feltárni az igazságot, mint ahogy 
azt Feri apu tehette volna.

Apai nagymamám szenvedésekkel teli súlyos betegsége ellenére fantasztikusan 
tudott mesélni; csengő, mindig vidám hangja elevenen él emlékezetemben. Estéről 
estére felhívtam, s hallgattam Klári mamát… De még túl kicsi voltam ahhoz, hogy 
mindent megjegyezzek. Ez most nagyon fáj. A csillagok együttes állásának köszönhe-
tően nagyapám története a maga teljességében megérkezhetett hozzám.

Számomra azért fontos a múlt feltárása és megőrzése, mert úgy érzem, hogy  
a méltósággal viselt életekről, a szenvedéssel és sebekkel teli sorsokról nem feledkezhe-
tünk meg. Bár hihetünk abban, hogy ezek önértékkel bírnak. Azonban minket gazdagít, 
tesz értőbbé, ha felfedezzük e kincse-
ket. Büszkeséggel tölt el, hogy annyi 
különleges, színes tagja volt családom-
nak, akik olyan történelmi események 
közvetlen résztvevői lehettek, mint 
például Przemyśl ostroma, a Felvidék 
és Erdély visszafoglalása, a második 
magyar hadsereg harca a Donnál vagy 
éppen az 1956-os forradalom. S ezek 
mind előzményei világrajövetelem-
nek. A sok véletlen folytán alakulha-
tott csak így. Mennyi erkölcsi példa 
áll előttem, mennyi szeretet tartotta 
és tartja össze családunkat, mennyi 
hitet, erőt lehet ebből meríteni! 

A történelem iránti szeretetem 
családi „örökség”, amit megerősí-
tett gimnáziumi történelemtanárom. 
Világszemlélete, nagy tudása, lebi-
lincselő előadásmódja ösztönzőleg 
hatott rám. Az ő ajánlására vettem 
részt a pályázaton is. 

Újvidék főutcáján, 1940. Egy lakótárs (balról) 
nagyapám (középen) és ükapám (jobbról)
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A múlt történéseiben el lehet merülni közvetlen személyes vonatkozás nélkül is, de 
mennyire más az, amikor tudjuk, hogy egyik családtagunk is szereplője, átélője volt 
ezeknek. Mennyivel könnyebb így tanulni, elsajátítani az ismereteket. 

Nagyapám története, így kutatómunkám is elválaszthatatlanul összefonódik a most 
100 éves trianoni békediktátummal. Általa szakadt ketté családunk, s vált bizonyos érte-
lemben gyökértelenné. Az elszigeteltség érzése, az elnyomó hatalom mellett a felsőfokú 
magyar oktatás megszüntetése is megtörte őket. Kiss Gyula testvéreinek képzettségén 
látható a lépcsőzetesség: két idősebb testvére még be tudta fejezni a kereskedelmi is-
kolát, ő maga fogtechnikus lett, míg öccse már csak az esztergályosságig jutott. Ebből 
adódott az eltérő értékrend is. Más társadalmi közegben mozogtak, éltek. Kiss Gyula 
bátyja egy özvegy zsidó nőt vett el, nagy gyümölcskereskedést vezettek, a vagyonos 
réteghez tartoztak. Kiss Gyula a keresztény színezetű polgársághoz kapcsolódott, míg 
öccse a szociáldemokráciával szimpatizált. A menekülés, az otthon, a családtagok el-
vesztése mind Trianonra vezethető vissza.

Az ezzel kapcsolatos sérelmek, megpróbáltatások letagadása, elfelejtése nem he-
lyes a fentebb említett okok, másrészről a megbocsájtás szempontjából sem. Tisztában 
kell azzal lennünk, hogy mit bocsájtunk meg. Ez nem azt jelenti, hogy magunkban 
forgatgatjuk, ízlelgetjük a keserűséget, hanem azt, hogy szembenézünk az igazsággal, 
és megbékélve a jövőbe tekintünk. Bárcsak mindannyian képesek lennénk egy olyan 
nemes „bosszúra”, mint amelyet Böjte Csaba atya vitt végbe! Édesapját a román ha-
tóságok bebörtönözték, majd szabadulása után röviddel meghalt. Szenvedését „meg-
torolva” befogadta, s szárnyai alá vette a román árvákat is. Szintén az ő gondolatát 
tartom igaznak s követendőnek: „100 évvel ezelőtt elengedtük naivan, duzzogva egy-
más kezét, most tudatosan, bizalommal hajoljunk a tétován sodródó testvéreink felé! 
Nagyhatalmak gazdasági háborúkat vívnak, belső feszültségek miatt térdre kénysze-
rülnek, e térség egyetlen esélye, ha a múlt sebeit félrerakva, közös jövőt építve össze-
fogunk! […] Imádkozzunk, hogy a Kárpát-medencében élő népek egymást tisztelve,  
a határokat lebontva, békében összefogjanak, éljenek!”

Az újvidéki Mikes Kelemen utcában boldog gyermekricsaj veri fel a környék 
csendjét. A három barát önfeledten játszik a nagy udvaron. A nap ragyogva süt le rájuk. 
Džordže és Ami egyszer csak összesúgnak, kuncognak egyet, s a lakás felé iramodnak. 
Gabi fut utánuk. Azonban azok ketten gyorsabbak, berohannak az ajtón, s bezárják 
maguk után. Apró kezükkel a kilincset szorongatják. Gabi odakint erőlködve próbál-
kozik bejutni. Magyarul, majd szerbül is szépen kéri, hogy engedjék be. Bentről csak 
nevetés hallatszik ki. Gabi hirtelen feldühödik, betöri a bejárat melletti ablakot, s ezt 
kiáltja: „Én vagyok a házigazda, ezt velem nem tehetitek!” Ki hitte volna, hogy ezt az 
otthont, melyhez úgy ragaszkodott, pár év múltán el kell hagynia örökre? Hogy soha 
többé nem tér vissza?

A veszteségre nagyapám egy teljes, boldog élettel válaszolt. 
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Cservenka Judit

A történelmi Magyarország 160 képen
 

Mintha az elsüllyedt Atlantisz emelkedne ki az óceán mélyéről, úgy jelenik meg a mi 
egykorvolt világunk. Az Országgyűlés Hivatala jóvoltából egy szabadtéri fotókiállítás 
nyílt a Parlamenttel szemben, az Alkotmány utca Kossuth térbe torkolló részén, kör-
bevéve a nemrég megépített Nemzeti összetartozás emlékhelyét.

A fotókiállítás a száz éve megcsonkított hazánkra emlékezik, szimbolizálva a történel-
mi Magyarország nemzeti összetartozását és kulturális sokszínűségét.

A képek nem Trianont idézik, hanem a 110-120 évvel ezelőtti múltat, a Trianon 
előtti évtizedek „érintetlen” világát, amikor még minden a helyén volt, nem lett átne-
vezve, átírva, átépítve, s nem kellett hangsúlyozni az összetartozást sem, mert egysé-
gesnek tűnt a Kárpátok koszorújától övezett világ.

Ezt érzékelteti a kiállítás néhány nyitóképe, amelyekre – a többitől eltérően – szán-
dékosan nem tettek magyarázó feliratot egyfajta üzenetként: a szurdok fotója bárhol 
készülhetett a Kárpátokban, a kisvárosi utca házsorai hasonlók voltak Kőszegen, 
Eperjesen, Segesváron és szerte a hazában, mint ahogy a „Friedrich V. utóda” feliratú 
cégtábla sem árulja el, hogy melyik város kereskedőnegyedében néz a fényképész 
lencséjébe a tulajdonos családja.

A kiállítás kurátorai, Csengel-Plank Ibolya és Dúzsi Éva láthatóan ügyeltek arra, 
hogy a különböző levéltárakból, könyvtárakból, gyűjteményekből származó anyag 
arányosan képviselje az 1920-ban elszakított és a megmaradt országrészeket, és csakis 
korabeli, évszámmal is ellátott fotók szerepeljenek.

Kép: CsJ
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A 19. század végétől már bőven készülő fotográfiák megörökítették a Kárpát-medence 
természeti szépségeit, harcokról és dicsőségről mesélő várait, főúri kastélyait, történelmi 
városait, amelyekben megyeházák és városházák, katolikus és protestáns templomok, 
zsinagógák, színházak és kultúrpaloták tanúskodtak hajdani építészek, mesteremberek 
tehetségéről, polgárai igényességéről, s ahol falvak, mezővárosok utcái őrizték a törté-
nelmi Magyarország változatosságában, sokszínűségében is egységes arculatát.

Külön egység a kiállításon a fürdőhelyeké. 1920 előtt 200 fürdőhely várta a ven-
dégeket a Tátrától Abbáziáig, és csupán egyetlen évben, 1911-ben háromszázezren 
kerestek gyógyulást, pihenést, szórakozást és azt a fürdőhelyi társasági életet, amelyet 
ma már csak a szépirodalomból és ezekről a fényképekről ismerünk. 

Amennyire hasonló volt a fürdőépületek stílusa, a korabeli városi élet formái vagy 
a falu hagyományai a történelmi Magyarországon, olyan látványosan különbözött az 
egyes tájegységek népviselete, különösen az egyes nemzeteké, nemzetiségeké.

Kép: CsJ
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Magyar, székely, szlovák, zsidó, bunyevác, szász, román, cigány viseleteket örö-
kítettek meg a hajdani fotográfusok – sajnos csak fekete-fehér képeken. A merev, len-
csébe néző, de a ruházat jellegzetességeit jól mutató fotók mellett az országot járó 
fényképészek megörökítették a falusi élet eseményeit, a munka és az ünnepek jellemző 
mozzanatait. A szüret, szénagyűjtés, virágvasárnapi menet, locsolkodás, májusfaállítás 
pillanatait szemlélve gondolatban mellétesszük napjaink hasonló eseményeit. A széna-
gyűjtéshez manapság nemigen öltöznek ünneplőbe, viszont a hollókői locsolkodás alig 
különbözik az egykoritól, és a csíksomlyói búcsúra is úgy igyekeznek a keresztaljak, 
csak éppen tízszer annyian, mint a régi fotón.

Keserű kérdések is támadnak az emberben: Friedrich V. utóda túlélte-e a vészkorsza-
kot? És a Szabadkán új kenyeret ünneplők Tito partizánjait? S vajon a martosi lakodal-
mas nép gyerekei a beneši diktatúrát? A májusfa körül táncot járó erdélyi szászokból 
akad-e még hírmondó arrafelé? S a kastélyok lakói hová menekültek?

De ne kérdezzük a régi fotókat, csak gyönyörködjünk bennük! Örüljünk a kiállítás-
nak, és mert 160 képet alaposabban megnézni szinte lehetetlen egyszerre, reméljük, 
hogy nem csomagolják el, hanem kiállítják másutt, s talán arra is gondolnak, hogy egy 
album készüljön a képekből, amelynek lapjain jut elegendő hely Villám Judit szöveg-
írónak, hogy hosszabb magyarázatot fűzzön a látottakhoz.

„Az emberiségnek egy nemzetet megtartani, ez és nem kevésb forog most kérdés-
ben, s rajtunk áll ennek szerencsés eszközlése” – olvashatjuk gróf Széchenyi István 
Magyarország képviselőihez intézett szavait az egyik tablón, s elgondolkodhatunk, 
hogy az akkori figyelmeztetésnek csak a nyelvén fogott kicsit az idő, igazsága a mának 
is, a jövőnek is szól.

Az írást a Felvidék.ma és a szerző engedélyével vettük át. (A szerk.)

Kép: CsJ
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Zágorec-Csuka Judit

Kiáltás
 
Petőfi emlékére
 
Óh, Istenem, ne add, hogy gyerekeink
elfeledjék azt, amiben hittünk,
amiről tudomásunk volt, amit gondoltunk,
s ne fordításban olvassák majd történelmünket,
s semmilyen trianoni elszakadás ne kényszerítsen
soha senkit másodrangú verzióra, de Magyarországon
se szólítsanak szlovén barátunknak, ne mondja
végképpen senki, hogy nekünk kutyakötelességünk
beilleszkedni a történelem szélcsatornáiba.
 
Óh, Istenem, míg hiszek benned, ne add, hogy
szétszéledjünk, mint a bibliai Káinok és
Ábelek, ha kétezer évig álltuk a sarat, még
kétezer évig verjük mélyebbre gyökereinket, akkor
is, ha nincsenek örök dolgaink, csak az özönvíz
csapdossa bokánkat, mint a Pannon-tenger a
karszti viharok idején, s ne vedd el, Uram, prédikátoraink
szellemét, mert hit nélkül maradunk, majd elárvulnak gyermekeink.
 
Óh, Istenem, posztmodern, önérzetes századunk végén,
a dühöngőket ne juttasd a szószékre, s a
kozmopolitizmusba bújtatott nacionalizmust
véglegesen söpörd ki a hóba, s összeegyeztethetetlen,
szétszabdalt Kárpát-medencei létünket tedd elviselhetővé,
mert a mai emberjogos világban én már nem tudom, hogy
hol is van az én helyem, mert süket fülű Vazul vagyok,
aki nem tud mást, csak hallgatni egy siketnek titulált,
forró helyzeteket szülő és temető korban.
 
(viharverten, 1997)
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Cservenka Judit

Trianon A-tól Z-ig – kislexikon nem csak 
diákoknak

Fontos és hiánypótló munka Molnár Zsolt kötete, amely közel 900 szócikkével segít 
eligazodni történelmünk máig kiható tragikus eseményének előzményeitől kezdve  
a napjainkig tartó jelenségek útvesztőjében. A könyvbemutatón járva a szerzőt is fag-
gattuk legnagyobb nemzeti tragédiánkról szóló munkájáról…

A könyv bemutatóján Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős mi-
niszteri biztosa elmondta, hogy a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága és 
a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda közös kiadványa a trianoni békeszerződés megkö-
tésének 100. évfordulója alkalmából, a nemzeti összetartozás évében jelent meg. Mint 
kiemelte, ez az év az erős magyar közösségek éve is, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
tematikus éve, amelyben meg kívánják mutatni mindazokat a sikereket, eredményeket, 
amelyeket a magyarok elértek az elmúlt száz évben.

„Száz évvel azt követően, hogy ezt a tragédiát ránk mérték, mi itt vagyunk, egyre 
erősebbek vagyunk, egyre jobban össze tudunk fogni nemcsak az anyaországban, ha-
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nem a külhonban és a diaszpórában egyaránt” – hangsúlyozta Szilágyi Péter. Hiánypótló 
munkának nevezte a kötetet, amely elsősorban diákoknak készült, hiszen a nemzeti 
szellemű oktatásban fontos, hogy minden fiatal tisztában legyen a múlttal, azzal, hogy 
mi történt a nemzettel az első világháború végén, 1920-ban, milyen veszteségeket 
szenvedtünk el, és mindezek ellenére hol tartunk most.

Dunai Mónika a szerző lakhelyének, Rákosmentének (Budapest XVII. kerülete) or-
szággyűlési képviselője beszédében emlékezett a tragikus trianoni döntés 100. év-
fordulójára, köszöntötte az idén 50 esztendős Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társaságát, ünnepelte Molnár Zsolt Trianon-kislexikon című művének születését. 
Büszke arra, hogy Rákosmentén olyan tanárok élnek, akik a tehetséggondozás mellett 
ilyen fontos kiadvány megírását is vállalják.

Balázs Géza professzor, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának el-
nöke posztgenerációs traumának nevezte Trianont, hiszen ma már senki sem él, aki 
felnőttként élte meg a tragédiát, de hatása és a fájdalom itt van velünk Trianon-szind-
rómaként, valahányszor azzal a helyzettel találkozunk, hogy valakit korlátoznak anya-
nyelvének használatában.

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa beszédet 
mond Molnár Zsolt Trianon-kislexikon című kötetének bemutatóján a Három Szerb 

Kávéházban 2020. szeptember 29-én (Kép: MTI, SL)



trianon A-tól Z-ig – kislexikon nem csak diákoknak

NyElvüNk és kultúráNk 2020/2–4.90

Balázs Géza nemcsak azért örült Molnár Zsolt könyvének, mert tagja a társaságnak, 
hanem mert egyetemi tanárként tapasztalja, milyen nagy szükség van az értékeket áta-
dó tanítókra, kutatói munkával is foglalkozó tanárokra, amilyenek a két világháború 
közti tudós tanárok voltak. Örül, hogy újabban ezt a megbecsülést fejezi ki a mesterta-
nár fokozat, amivel Molnár Zsolt is rendelkezik. A könyvbemutató műsorát beszélge-
tés a szerzővel és a kislexikon alapján készült kvíz egészítette ki.

***
Ha valaki könyvet ír vagy szerkeszt trianonról, akkor az olvasó rögtön arra gondol, 
hogy személyes kapcsolat, netán családi tragédia fűzi a témához. Molnár Zsolt, a nyolc 
évfolyamos Balassi Bálint Gimnázium tanára személyes érintettségből, hivatásából fa-
kadóan látott a kislexikon elkészítéséhez, vagy CsAk magyar nemzeti érzésből?

Sokszor idézzük a mondást, hogy magyar az, akinek fáj Trianon. Valóban bízunk ab-
ban, hogy Trianon minden magyar ember lelkében fájó seb, akkor is, ha nincs családi 
érintettsége. Én itt, a trianoni határok között születtem és nevelkedtem, mégis már 
gyerekkoromban tapasztaltam, hogy milyen hatással volt a döntés azokra, akik az új 
határ innenső oldalán maradtak. Gyerekkoromat ugyanis a csonka-bihari térség egy 
falujában töltöttem, amely 1920-ig Bihar megye nagyszalontai járásához tartozott.  

Balázs Géza nyelvészprofesszor, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának  
elnöke (MTI, SL)
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Az sem, és a többi határ menti falu sem nagyon találta meg a helyét az új közigazgatási 
beosztásban, ahová csatolták őket: új megyei, új járási székhely, és az ország perifériá-
jára kerültek. Ezekről sokat hallottam gyerekkoromban, éltek rokonaink a Partiumban, 
s később az egyetemen több társam is volt, akik a határon túlról származtak.

Kialakult bennem az a Kárpát-medencei szemlélet, ha nincs is már meg a történel-
mi Magyarország, de a nyelv, a történelem, a kultúra, a népművészet ezer szállal köt 
minket egymáshoz. Tanítványaimban is – idestova húsz éve – próbálom ezt a szemlé-
letet erősíteni.

De nem mindenki ír belőle lexikont.

Amikor a diplomamunkámat írtam, ami a revízióhoz és a második bécsi döntéshez 
kapcsolódott, rengeteg történelmi munkát elolvastam, ha valami új megjelent, azon-

nal feljegyeztem, rendszereztem a dolgokat, később 
kisebb tanulmányokat is írtam, és így született az el-
határozás.

Próbáltam elképzelni, hogyan látnék hozzá. Talán 
a számunkra tragikus helyszíntől és szereplőktől in-
dulnék el, aztán tágítanám térben és időben? Lehet, 
hogy nem jutnék messzire?

A kutatók is így indulnak el: ott az esemény, de 
vissza kell menni az előzményekhez. Én is azt tettem, 
persze évszázadokra vissza lehetne menni, de vala-
hol meg kellett húznom a határt, és az az Osztrák–
Magyar Monarchia és annak nemzetiségi viszonyai 
voltak, a külső és belső okok, amelyek elvezettek a 
számunkra tragikus döntéshez. De Trianon utóélete 
ma is jelen van, a kisebbségi magyarság szempontjá-
ból is, és az emlékkultuszban, ami most a centenári-
ummal felerősödött, de bárhol járunk az országban, 
mindenhol rábukkanunk egy-egy emléktáblára, kop-
jafára, ezt is szeretném összegyűjteni és megírni.

voltaképpen hány szócikk van a könyvben, mert hol több mint 800-at emlegetnek, hol 
csaknem 900-at.

Amikor az első kéziratot megmutattam Balázs Géza professzor úrnak, akkor ő még 
hozzátett nyelvészeti szempontból néhányat, hiszen 1920 nyelvtörténeti korszakhatár 
is volt. A lektornak, Ligeti Dávidnak, a VERITAS Történetkutató Intézet munkatársá-
nak is voltak javaslatai, így közeledünk a 900-hoz. Majd egyik este megszámolom.

Molnár Zsolt középiskolai tanár 
Trianon-kislexikon című kötetének 

bemutatóján (Kép: MTI, SL)
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én viszont megszámoltam, hogy 19 szócikket nem ismertem, bár hosszú újságírói 
pályámon rendszeresen foglalkoztam trianonnal és következményeivel. Nem soro-
lom fel mind, de kiválasztottam egy fogalmat és egy nevet. áruló folyók és krepuska-
legenda.

Az áruló folyók fogalom még 1920 előtt megjelent a köztudatban, azokat a folyókat 
nevezték így, amelyek itt, a Kárpát-medencében eredtek, de a torkolatuk nem itt volt, 
például: Poprád, Dunajec, Olt. A legmagyarabbnak pedig azért tartották a Tiszát, mert 
teljes hosszában az ország területén folyt.

A Krepuska-ügy tényleg egy érdekes történet. Krepuska Géza fül-orr-gégész szak-
orvos volt, a budapesti egyetem tanára, akinek birtokai Somoskőújfalu mellett voltak, 
és a hozzá tartozó bányák is. A határt úgy húzták, hogy Somoskő is, Somoskőújfalu 
is a csehszlovák oldalra esett, így az ő birtokát is elcsatolták. Krepuska Géza akkor 
egy antanttiszten végzett el egy műtétet, nyilván jól sikerült, mert az angol tiszt, nem 
hivatalosan, közbenjárt a határmegállapító bizottságnál, és módosítottak az eredeti ha-
tárvonalon.

Pici revízió: Somoskő is, Somoskőújfalu is visszakerült Magyarországhoz, viszont 
Somoskő vára továbbra is a határ túloldalán maradt.

Milyen érdekes történetekkel, adatokkal van tele egy lexikon! Biztosan a diákok is na-
gyon szívesen forgatják majd. Hány szócikket kell tudni egy jeles érettségihez?

Somoskőújfalu teljes díszben (Kép: PS, Felvidék.ma)
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A mostani forrásközpontú érettséginél nemcsak a lexikai ismeretek számítanak, ha-
nem az is tény, hogy egy esszét – akár csak egy középszintű érettségihez is – köny-
nyebb megírni akkor, ha ezeket az érdekességeket ismerik. Hogy hányat kellene tudni?  
A kitartó, érdeklődő diákjaim nagyjából az egyharmadát tudják. A másik kétharmaddal 
a hétköznapokban ritkábban találkozunk.

Olvasgatni viszont érdemes, sőt: szórakoztató. Ajánljuk nem csak diákoknak!

***

Molnár Zsolt a könyvbemutató közönségének egy tíz kérdésből álló tesztlapot osz-
tott ki, amelynek legjobb megfejtői – természetesen – ajándékba kapták a Trianon-
kislexikont.

Íme, a kérdéssor, olvasóink is kipróbálhatják – itt a jutalom „csupán” a tudás öröme.

TRIANON-KVÍZ 

1. Melyik kastély volt a béke aláírásának színhelye? 
a) Petit Trianon 
b) La galerie des Trianon 
c) Grand Trianon 
d) Trianon Palace Versailles 

2. Hány km2 volt Magyarország és Horvátország együttes területe a trianoni béke előtt? 
a) 282 ezer 
b) 320 ezer 
c) 325 ezer 
d) 420 ezer 

3. Hány millió magyar került a trianoni döntés következtében Magyarország határain kívül? 
a) 2, 9 millió 
b) 3, 3 millió 
c) 4, 0 millió 
d) 5, 2 millió 

4. Hány ország osztozhatott 1920-ban a történelmi Magyarországtól elcsatolt területeken? 
a) három 
b) négy 
c) öt 
d) hat 

5. Mi a trianoni béke helyes megnevezése nemzetközi jogi értelemben? 
a) békeszerződés
b) békediktátum 
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c) békeparancs 
d) békekötés 

6. A történelmi Magyarország területi egységének megóvását tűzte zászlajára a Területvédő Liga 
nevű irredenta szervezet. A felsorolt személyek közül ki nem kapcsolható a szervezethez? 

a) Pethő Sándor 
b) Károlyi Mihály 
c) Károlyi Gyula 
d) Lóczy Lajos 

7. A felsorolt vízfolyások közül melyik nem szerepel „hajózható folyóként” a Trianon-legen-
dáriumban? 

a) Ipoly 
b) Ronyva 
c) Latorca 
d) Röszke-árok 

8. Az alábbi települések közül melyiket nem osztotta meg a trianoni határ? 
a) Szabadka 
b) Nagyszalonta 
c) Ipolyság 
d) Balassagyarmat 

9. Mi a címe az 1921-ben megjelent, Kosztolányi Dezső által szerkesztett Trianon-antológiá-
nak? 

a) Megcsonkított Magyarország 
b) Csonka Magyarország 
c) Vérző Magyarország 
d) Kiáltó Magyarország 

10. Melyik magyarországi, határ menti település viseli a felsoroltak közül a leghűségesebb falu 
címet? 

a) Szentpéterfa 
b) Somoskőújfalu 
c) Zajta 
d) Kercaszomor 

(Megfejtés: 1c, 2c, 3b, 4c, 5a, 6c, 7c, 8c, 9c, 10a)

Az írás első megjelenése: Felvidék.ma. (A szerk.)
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Pál-Lukács Zsófia

Bemutatták Molnár Zsolt Trianon-kislexikonát

Már a Molnár Zsolt Trianon-kislexikon (IKU-TÁR 18–19.) című munkájának könyv-
bemutatójára szóló meghívó is jelezte, hogy a Három Szerb Kávéház színvonalas 
rendezvénynek ad helyet. A könyv időzítése és témája mellett (de idesorolnám a mű-
fajiságát is) a bemutató szervezője, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága 
és a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda neve és múltja is ezt az előfeltételezést támasz-
tották alá. Köszöntőt mondott Balázs Géza professzor, Szilágyi Péter, a Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa és Dunai Mónika, Rákosmente 
országgyűlési képviselője. S kicsit én is úgy érzem a beszámoló írásakor magam, mint 
Szilágyi Péter, aki beszédében jelezte, hogy nem könnyű megszólalni a magyar nyelv 
és kultúra szakavatottjai között.

Molnár Zsoltnak ugyan nincsenek határon túli gyökerei, de tanulmányi évei alatt 
kialakult benne a Kárpát-medencei szemlélet, amely belátása szerint közelebb vitte  
a trianoni események megértéséhez. Mint hangsúlyozta, nemcsak azok a települések 
és állampolgárok érintettek, akiknek élet(ter)ére közvetlen hatással volt a döntés, de 
azok a hátrányos térségek is, amelyek a perifériára kerültek, s legalább annyira nehe-
zen találták meg helyüket az új igazgatásban. Molnár Zsolt is ilyen településen töltötte 
gyerekkorát, s természetesen a történetek és események – amelyek között felnőtt – irá-
nyították érdeklődését, tájékozódását. 

A Trianon-kislexikon több mint 800 címszót tartalmaz a jelölt történelmi törésről, 
előzményeiről és utótörténetéről (ezek főként fogalmak, földrajzi nevek és személy-
nevek magyarázatai).

Arról, hogy a lexikon nemcsak az általános és a középiskolásokat tudja megszólí-
tani, hanem azokat is, akik valamilyen módon kapcsolatban állnak a trianoni döntés 
következményével, engem már a könyvbemutató is meggyőzött. Először is a könyv 
adatain időztem el. Nem gondoltam, hogy ennyi fogalmunk kapcsolódik Trianonhoz 
mint posztgenerációs traumához, ahogyan Balázs Géza nevezte. Újszerű megközelí-
tésként értékelte Molnár Zsolt mestertanár ötletét, akit tudós tanárnak nevezett – mint 
ilyen, a magyar történelem és kultúra továbbhagyományozója.

Szilágyi Péter a könyv érdemei mellett említette a Kossuth téren létrehozott Nemzeti 
Összetartozás Emlékhelyét is, ahol az 1913-as összeírás szerinti helységnevek között 
mindenki találhat egy-egy pontot, amelyhez csatlakozni, kötődni tud. Ez az összekötte-
tés mint Trianon szimbóluma többször is megjelent a bemutató során. A lexikon borító-
ján például az összetartozás a hiányával van jelen. Egy Trianon 1920 feliratú széttört 
emléktáblából kezek nyúlnak egymás felé.
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Dunai Mónika Trianon kapcsán szintén az összetartozást emelte ki mint a magyar-
ság számára továbbadandó közös értéket, amely a multikulturalitás időszakában a ma-
gyarság alapértéke kell hogy legyen. A bemutató kapcsán pedig három meghatározó 
esemény összefonódásáról beszélt. Egyrészt a nemzeti sorstragédiára való emlékezés 
mozzanataként értelmezte az estét, másrészt az ötven évvel ezelőtt megalakult Magyar 
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának születésnapjára emlékezett, s ebbe a lán-
colatba illesztette be Molnár Zsolt könyvét.

A szerzővel Cservenka Judit beszélgetett, aki elsősorban arra volt kíváncsi, hogy 
milyen szempontok alapján áll össze egy lexikon. Megtudtuk, hogy a helyszínek, év-
számok, események szempontját bővítette a szerző térben és időben, így ezek mellé 
rendelte a döntéshez vezető belső és külső okok feltérképezését is. A könyvbemutatón 
fellépett László Attila kézdivásárhelyi énekes, azon ötven fiatal egyike, aki szerepel 
a Nyelvünk és kultúránk 50 fiatal szemszögéből című kötetben, a Kultszó Egyesület 
pedig irodalmi műsorral készült. Találó volt az összeállítás, mivel a szétszakított te-
rületek neves irodalmi alkotóitól szavaltak, többek közt Kányádi Sándor, Tolnai Ottó, 
Gál Sándor, Vári Fábián László, majd Illyés Gyula írásaiból. 

Magammal vittem a bemutatóról Tolnai Ottó Vitéz nagyanyám című versének 
zárósorait: „ott voltunk igazán együtt / A sárban.”

Az írás a helyorseg.ma oldalon jelent meg. (A szerk.)

Dunai Mónika országgyűlési képviselő Molnár Zsolt és az  
MNYKNT elnöksége társaságában (Kép: CsA)
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Kovács Katáng Ferenc

Húsz év megszállott érdeklődése 

A közelmúltban tartották a Három Szerb Kávézóban Molnár Zsolt Trianon-kislexikon 
című kötetének bemutatóját. A viszonylag kis terem zsúfolásig megtelt, az előtérben is 
sokan ácsorogtunk. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős mi-
niszteri biztosa és Dunai Mónika, a szerző lakó- és munkahelye, Rákosmente ország-
gyűlési képviselője szívhez szólóan, okosan érvelt e hiánypótló kötet mellett. Balázs 
Géza professzor, a kiadást felvállaló Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságá-
nak elnöke a kötet megvalósulásáról szólt. Havas Juditnak és a Kultszó Egyesületnek 
a trianoni békeszerződés körülményeit felelevenítő, megrázó műsora éppen e témába 
(húsba) vágott. A Csillag Születik 2011-es vetélkedőjének székely győztese, László 
Attila pedig csodálatos hangjával, két dalával lelkesítette a megjelenteket. Molnár 
Zsolttal, a Trianon-kislexikon szerzőjével Cservenka Judit, az igényes riportjairól is-
mert újságíró beszélgetett. Tulajdonképpen elegendő is lenne elcsenni, idekoppintani 
az ott elhangzottakat, de nem illik. Így hát saját kérdéseimmel kerestem meg az alko-
tót, Molnár Zsoltot.

A kötet előszavában a következőket írja: „tucatszámra lelhetők fel különböző történeti 
fogalomtárak, (kis)lexikonok, adattárak, ilyesfajta tematikus gyűjtemény azonban ke-
vés van. A trianon-kislexikon ezt az űrt kívánja betölteni. A téma iránt különösen érdek-
lődő történelemtanárként, a mindennapi tanítási gyakorlatot ismerve úgy válogattam 
össze a szócikkeket, hogy egy általános vagy középiskolás tanuló minden olyan kife-
jezést megtaláljon, amely trianonhoz szűkebb vagy tágabb értelemben kapcsolódik.” 
Elképzelhető, hogy ez a kislexikon valóban eljut a közeljövőben a célközönségéhez? 
Ott lesz minden iskola könyvtárában? Netán némely e-könyv formájú történelemkönyv 
mellékleteként?  

Szeretném, ha minden magyar iskola könyvtárában ott lenne, a kiadó tervei között 
szerepel, hogy a Kárpát-medence valamennyi magyar tanítási nyelvű oktatási intéz-
ményébe eljuttassa a könyvet. Reméljük, sikerül ehhez még további anyagi forrásokat 
is szerezni. 

Bocsánat a pimasz közbeszúrásért, hogy lehet az, hogy eddig nem láthattunk hasonló 
kötetet? s hogy lehet az, hogy most mégis megszületett? kin, min múlik az ilyesmi?  

A rendszerváltozás előtt tabunak számított Trianon, az 1990 után eltelt három évtized 
alatt viszont sok komoly kiadvány jelent meg a témához kapcsolódóan, köztük olya-
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nok is, amelyek segítséget nyújthatnak a közoktatásban. Kislexikont készíteni eddig 
nem jutott eszébe senkinek. Tehát mindenképpen kell egy ötlet, s kellenek olyan em-
berek, akik felkarolnak egy ilyen elképzelést. Az ötlet az emlékév kapcsán könnyen 
megszületett, hiszen már több mint két évtizede foglalkozom mélyebben a témával, 
viszont a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának támogatása nélkül nem 
valósulhatott volna meg. Ezért mindenképpen köszönet illeti a Társaságot és elnökét, 
Balázs Géza professzor urat, aki támogatta az elképzelést, sőt ötleteivel segítette is  
a munkámat. 

Milyen előkészületet igényelt a gyűjtemény összeállítása? A járvány nem akadályozta 
a könyvtári kutatásban? 

A kötet elkészítésének terve nyáron született meg bennem, miután előadóként részt 
vettem a partiumi nyári szabadegyetemen, s két hónap múlva már ki is jött a könyv  
a nyomdából. Többen megkérdezték, hogyan lehet egy ilyen munkát ennyire rövid idő 
alatt elkészíteni. Nagyon egyszerű a válasz: valóban két hónapot vett igénybe a lexikon 
összeállítása, de ebben a kis könyvben benne van több mint húsz év megszállott érdeklő-
dése. Így tehát tudtam, hogy mit kell keresni, hol találom meg azokat a szakirodalmakat, 
amelyek segíthetnek, s szerencsére legtöbbjük otthon volt a könyvespolcomon, így 
csak minimális könyvtári kutatást kellett végeznem. Tehát a járvány nem akadályozott 
a munkában, sőt több időm is volt, mivel nem voltam hosszabb nyaraláson. 

A korszerű tanárképzés egyik szorgalmazója Eötvös loránd volt, aki határozottan 
megszabta a célokat is: „képezzük tudósokká középiskolai tanárainkat azért, hogy 
tanítani tudjanak, de azért is, hogy pályájukon, amely földi javakkal, dicsőséggel és 
bizony még az érdemelt elismeréssel is alig kecsegtet, ne bénuljon el erejük a minden-
nap ismétlődő feladatok iránti közönyösségben…” középiskolai tanárként tudomá-
nyos munkát is végez, könyvet ír. Ezek szerint igyekszik Eötvös loránd célkitűzéseit, 
útmutatásait követni? 

Ezek a célkitűzések részét képezik a tanári hitvallásomnak. Innovatív pedagógusnak 
tartom magam, így folyamatosan arra törekszem, hogy maradandót alkossak ebben  
a világban. Hiszek abban, hogy példaképként kell viselkednem a tanítványaim előtt, 
ezt tettekkel is bizonyítanom kell, nem csupán szavakkal. A tudományos kutatásra 
mindig fontos szakmai innovációként tekintettem. Jó érzéssel tölt el, amikor saját ma-
gam által felfedezett, feldolgozott ismeretanyagot közvetíthetek a diákjaimnak. 

Megjelent az olvasat.hu-n. (A szerk.) 
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Bemutattuk a Trianon-kislexikont

Trianon-kislexikon A-tól Z-ig címmel jelent meg Molnár Zsolt kötete, amelynek célja, 
hogy segítsen eligazodni az 1920-hoz vezető események és a hatásukra kialakult jelen-
ségek útvesztőjében. A bemutatót 2020. szeptember 29-én a Három Szerb Kávéházban 
tartottuk.

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa  
a keddi budapesti könyvbemutatón elmondta, hogy a Magyar Nyelv és Kultúra Nem-
zetközi Társasága és a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda közös kiadványa a trianoni 
békeszerződés megkötésének 100. évfordulója alkalmából, a nemzeti összetartozás 
évében jelent meg. Mint kiemelte, ez az év az erős magyar közösségek éve is, a nem-
zetpolitikai államtitkárság tematikus éve, amelyben meg kívánják mutatni mindazokat 
a sikereket, eredményeket, amelyeket a magyarok elértek az elmúlt száz évben. „Száz 
évvel azt követően, hogy ezt a tragédiát ránk mérték, mi itt vagyunk, egyre erősebbek 
vagyunk, egyre jobban össze tudunk fogni, nemcsak az anyaországban, hanem a kül-
honban és a diaszpórában egyaránt” – hangsúlyozta. Elmondta: a kötet, amelyben több 
mint 800 címszó található, elsősorban iskolásoknak készült. Hiánypótló munkáról van 
szó, hiszen fontos, hogy minden fiatal tisztában legyen a múlttal, azzal, hogy mi történt 
a nemzettel az első világháború végén, 1920-ban, milyen veszteségeket szenvedtünk 
el, és mindezek ellenére hol tartunk.

Dunai Mónika országgyűlési képviselő a szerző lakhelyének, Rákosmentének a kép-
viseletében mondott köszöntőt, kiemelte, hogy ezen alkalomból három dolgot is ün-
nepelünk: emlékezünk a tragikus trianoni döntés 100. évfordulójára, köszönthetjük 
az idén 50 esztendős Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságát, és megünne-
pelhetjük Molnár Zsolt Trianon-kislexikon című művének születését. Dunai Mónika 
kifejezte, büszke, hogy Rákosmentén olyan tanárok vannak, mint Molnár Zsolt, akik  
a tehetséggondozás mellett ilyen fontos kiadvány megírását is vállalják.

Balázs Géza professzor, Társaságunk elnöke arról beszélt, hogy milyen nagy szük-
ség van az értékeket átadó tanítókra, tanárokra, és milyen jó, ha egy tanár, mint Molnár 
Zsolt, kutatói munkával is foglalkozik. Kiemelte, hogy legjobb tanítványaikat mindig 
a jó közoktatásbeli tanároknak köszönhetik, így fonódik egybe a munkájuk. 

Molnár Zsolt Cservenka Judit alelnökkel beszélgetett a kötetről. Mint elhangzott,  
a Trianon-kislexikon az IKU-Tár-sorozat 18–19. száma, amely a békekötés esemény-
történetét és Trianon máig ható utótörténetét is összefoglalja. A kötet nemcsak álta-
lános és középiskolai tanulóknak, tanáraiknak ad támpontot a témá hoz kapcsolódó 
tanórák során, hanem a trianoni döntés körülményeit, következményeit megérteni 
akaró érdeklődők számára is tárgyilagos ismertetést nyújt a történelmi eseménysorral 
kapcsolatos fogalmak, földrajzi nevek és személynevek magyarázataival.



Bemutattuk a trianon-kislexikont
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Pillanatképek a könyvbemutatóról (Kép: CsA)

Az eseményen fellépett László Attila énekes és a Kultszó Egyesület. Konferált 
Blankó Miklós főtitkár, Moritz László alelnök pedig pohárköszöntőt mondott.

(MTI)
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MNYKNT – MANYSZI 

Az emlékezet világa Csonka-Bihar vármegyében
 
„Ez a falu várost evett…” – írja Berettyóújfalu költője, Nadányi Zoltán. Ötödik alka-
lommal rendezték meg itt a partiumi szabadegyetemet. Ezúttal a Bihari Népművészeti 
Egyesület volt a vendéglátó, de a rendezéshez társultak az alapítók, a Magyar Nyelv és 
Kultúra Nemzetközi Társasága, az ELTE és a Partiumi Keresztény Egyetem is.
 
V. partiumi szabadegyetem, Berettyóújfalu, 2020. július 20–25.
 
A szabadegyetem megrendezését idén befolyásolta a 100 éves trianoni határ: ugyan-
is a koronavírus-veszély miatt lezárt határ miatt 15 partiumi egyetemista nem vehe-
tett részt a rendezvényen. Berettyóújfalu Csonka-Bihar vármegye egykori székhelye 
(1920—1938, 1945—1950) most ismét egyedül, Nagyváradtól elzárva maradt.

A szabadegyetem fő tematikus napjai: Emlékezetkutatás, Irodalmi és helytörténeti 
kirándulás Csonka-Bihar vármegyében, Berettyóújfalu napja, Emlékezet – Trianon – 
Partium – Közösség alakította nyelvszokások.

Az álmosdi Kölcsey-háznál (Kép: Manyszi)
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A szabadegyetemen elhangozott, begyűjtött gondolatokból

A Berettyóújfalu melletti egykori Herpály nevének eredete valószínűleg: Érpály – a latin 
néma h-t tüntette föl az oklevél írója. (A. Molnár Ferenc)

Derecskével és Biharkeresztessel versenyzett Berettyóújfalu Csonka-Bihar vármegye 
székhelyéért, végül is egy falu, Berettyóújfalu lett vármegyeszékhely… (Bagdi László)

Bihar vármegye az egykori Magyarország közepe, címerében a hegy, a síkság és  
a víz jelenik meg. (Kolozsvári István)

Szervezni is kell a hagyományt. (Kolozsvári István)
Möglépött, mint Dugonics… Egy szegedi szólás a szoborátírásról. (Balázs Géza)
A nyári egyetem a javak cseréje. (Vajda Mária)
Miért szerepel Kaba olyan sokszor a szólásokban? A vasút miatt. (Vajda Mária)
Miért lettem néprajzos? Mert a néprajzot nem lehet megváltoztatni, mint a törté-

nelmet. (Névtelen)
Egy tudattalan mátrix szerint boldog volt Magyarország Szent László korában, de  

a rendszerváltáskor is. (Dénes László)
A 2010-es évektől új szimbólumrendszere alakul a trianoni emlékezetnek. (Molnár 

Zsolt)
A Trianonról való beszéd a két világháború között (Blankó Miklós)
A Szülőföldünk című rádióműsor titkos üzenetei (Cservenka Judit)
A koronavírus miatti iskolabezárás alatt az alsós gyerekek teljesítménye nem rom-

lott, mert általában addig terjed a szülők ismerete. (Tuba Márta)
A hallgatói érdekképviselet feladata, hogy kiálljon a határon túli hallgatótársak 

anyanyelvi jogaiért is. (Menyhárt Barbara)
Közösség alakította nyelvszokások (Balázs Géza)
Hol van a rádióhallgató? Hol van az olvasó? Hol van a könyvtárlátogató? (Töb-

ben)
Tudatos mítoszteremtés Kötegyánban (Martyin-Szőke Tünde)
János vitéz vándorútja térképre vetítve egy pentagrammát alkot. (Varkucs Róbert)
A vörösiszap-katasztrófa devecseri emlékezete, az „aranyiszap” története (M. Mester 

Katalin)
A Himnusz jogi környezete (Tomszer Miklós)
 
A szabadegyetem résztvevői meglátogatták a pompásan felújított zsákai Rhédey-

kastélyt, a csökmői faluházat és mesterségek házát, Vésztőn Sinka István emlékhá-
zát, Metykó Gyula festőművész kiállítását, a vésztő-mágori történelmi emlékhelyet 
(bronzkori emlékek, monostor) és Szeghalmon Túri János magángyűjtő Mundérbe 
bújt történelem című kiállítását. Másik szakmai kirándulásuk Álmosdra vezetett, ahol 
Kölcsey Ferenc töltötte gyermekkorát – az eredeti, felújított házban kiállítás, a faluban 
további érdekességek: kovácsműhely, falumúzeum, post-mail-art kiállítás…



PILLANATKÉPEK AZ V. PARTIUMI SZABADEGYETEM

NyElvüNk és kultúráNk 2020/2–4. 103

Az előadásokat a szabadegyetem résztvevőin kívül berettyóújfalusi érdeklődők is 
látogatták, a jelenléti ív szerint mintegy ötvenen, egy-egy előadás iránt 20-25 fő érdek-
lődött. Az előadások írott változatát az e-NYÉK folyamatosan megjelenteti.

Köszönet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásáért.
Médiaszereplések:
Berettyó TV  Emlékezetkutatás az V. partiumi szabadegyetemen
https://www.youtube.com/watch?v=5r96raul5nY&feature=emb_logo

A Dehir tudósítása az V. partiumi szabadegyetemről https://dehir.hu/videogaleria/az-
emlekezet-az-idei-partiumi-szabadegyetem-fo-temaja/
 
A partiumi szabadegyetemek története

1. Határtalanul: helyi és nemzetközi kulturális hatások, 2016. július 25–29. 
Berettyóújfalu–Nagyvárad-Félixfürdő

2. Kulturális átmenetek: 2017. július 24–28. Berettyóújfalu–Nagyszalonta

A csökmői tájháznál (Kép: Manyszi)
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3. Kulturális, irodalmi, nyelvi topográfia: 2018. július 23–28. Berettyóújfalu–
Érmellék

4. Biharország irodalma, nyelve, néprajza: 2019. július 22–27. Berettyóújfalu–
Hegyköz

5. Emlékezetkutatás (hely- és nyelvtörténet): 2020. július 20–25., Csonka-Bihar vár-
megye: Berettyóújfalu, Álmosd, Csökmő, Zsáka, Vésztő, Szeghalom

A Nadányi Zoltán Művelődési Házban (Kép: BG)

Születésnap: 5 éves a szabadegyetem Kép: VB)
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Cservenka Judit 

Két novemberi nap, s ami mögöttük van… – 
Emlékek a Szülőföldünk rádióadásról

„Kelsz és lenyugszol észrevétlenül: 
Innep volnál, de senki meg nem ül, 

Végzetes évi nap!”
 

Arany János 1850. március 15-re írt, a Haynau vérengzése utáni néma csendet megtö-
rő versét november 7-én, olyan napon idézem, amely a legkevésbé sem méltó tisztelgő 
emlékezetre, elfelejteni mégis hiba lenne. Gondoljunk az amerikai filozófus, Geor-
ge Santayana híres aforizmájára: „azok, akik nem tanulnak a múltból, arra ítéltetnek, 
hogy megismételjék azt”. 

Ha a többségnek, főként a fiataloknak nem is mond semmit a november 7-i dátum, 
a közmédia jóvoltából egy másik évforduló, november 4. sokakat hívott történelem-
idéző, mécsesgyújtó emlékezésre. Már reggel, a Kossuth téren is voltak kíváncsi vagy 
éppen megrendült nézői annak, amikor a Parlament előtt felsorakozott a díszzászlóalj, 
a lovas huszárok és a zenekar, és ünnepélyesen felvonták majd félárbócra engedték  
a nemzeti lobogót, ahogyan ez hivatalos gyász alkalmával szokás.

Ahhoz a korosztályhoz tartozom, amelynek van valami emléke arról a 64 évvel 
ezelőtti november 4-i hajnalról, amikor a recsegő rádióból Nagy Imre magyar minisz-
terelnök tudatta a világgal, hogy a szovjet csapatok megtámadták az országot. Utána  
a Magyar Írószövetség segélykérése hangzott el, közben Himnusz, Szózat, ismét Nagy 
Imre, ismét az íróktól az S. O. S. A választ Márainál tömörebben, pontosabban senki 
sem fogalmazta meg: „Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”

Kamaszlány voltam, de azóta is mindig érzem novemberben annak a hajnalnak  
a hangulatát, meg a következő napokét, hetekét, amikor szüleim barátai búcsúztak, 
mások búcsú nélkül tűntek el, s csak hónapokkal később adtak életjelt valahonnan  
a nagyvilágból. Aztán újból jártunk iskolába, kicsit kevesebben ültünk a padokban, mint 
szeptemberben, és újból kellett oroszul tanulni. Vasárnap délutánonként a Magyar Rá-
dióból egy új műsor: a Szülőföldünk szólt. Zenés üzenetek Kőbányáról Stockholmba, 
Torontóból Lajosmizsére, tudatva, hogy jól vannak és gondolnak egymásra, és hozzá 
bús magyar nóták: az Akácos út, az Édesanyám, te jó asszony, a Nótás kedvű volt az 
apám és a többi. Vidám csárdás egy sem volt köztük. Küldték az akkori slágereket 
is az elválásról vagy a találkozás reményéről, és persze felhangzott Bánk áriája meg 
Rákóczi kesergője. Aligha képzeltem, hogy tíz évvel később még mindig ugyanez lesz  
a műsor, csak éppen én fogom konferálni a Magyar Rádió 19-es stúdiójából.
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Nemsokára más műsorokat is készíthettem, s közben sokat tanultam – nem a hivatalos 
tankönyvekből – az okokról, amelyek miatt egy magyar orvos Sydney-ben vagy egy 
magyar mérnök Clevelandben a rádión Budapestet keresi, hogy hallja a Honvágy dalt 
vagy a „Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket…” áriát a Marica grófnőből.

A legnehezebb rádiós feladat a Kádár-érában bizonyos évfordulókról a megemlé-
kezés, másokról pedig a hallgatás volt. Mátyás király furfangos leányzójának példá-
zatához hasonló, hogy eleget is tegyünk a szigorúan elvárt megemlékezésnek, de ne 
is bőszítsük fel hallgatóinkat, akik távozásukkal maguk mögött tudták mindazt, amit 
november 7-e jelképezett Európa boldogtalanabb felén, vagy április 4-e Magyaror-
szágon. Szerencsére a Szülőföldünk adásának politikai irányítói pragmatikus okokból 
nem vártak el lelkes frázisokat, viszont annál éberebb füllel figyeltek az úgynevezett 
áthallásokra október 23-án, november 4-én, de még március 15-én is. A bevezetőben 
idézett Arany Évnapra című verse nyilván nem hangozhatott el, de A walesi bárdok,  
a Szondi két apródja vagy Babitstól a Húsvét előtt sem. De levették a műsorról az Eg-
mont-nyitányt, Liszt Hősi siratóját vagy az olasz slágert, amely magyar fordításban így 
szólt: „Ahogy lesz, úgy lesz…” Nem könnyű egy cenzor fejébe belelátni. 

Olykor tréfás kedvű hallgatók hoztak nehéz helyzetbe: a kultúrpolitika által irre-
dentának minősített verseket, dalokat kértek, s a műsorvezetőnek ilyenkor azt kellett 
mondania, hogy sajnos ez a felvétel nincs meg a Magyar Rádió archívumában, de 
helyette fogadja szeretettel stb., stb. Aki kérte, tudta, hogy megvan, és nekünk ezt 

Cservenka Judit a Szülőföldünkről ad elő az V. partiumi  
szabadegyetemen, Berettyóújfaluban, 2020 (Kép: BG)
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kell mondanunk, és mi is tudtuk, hogy ő tudja ezt, csak kicsit játszik velünk. Volta-
képpen szerettek minket a hallgatók, kedves leveleket, fényképeket, olykor apróbb 
ajándékokat is küldtek, később már hoztak. Ugyanis attól kezdve, hogy hazajárhattak, 
sokan látogattak be a Bródy Sándor utcai épületbe, és meséltek. Szívesen tették, hiszen 
önmaguknak esett jól visszatekinteni: mekkora utat tettek meg, milyen sokra vitték 
attól a pillanattól kezdve, hogy a még közlekedő vonatokon vagy alkalmi teherautó-
kon elindultak valamelyik határközeli településre, ahonnan egyedül vagy csoportosan, 
vezetővel vagy ösztöneikre hagyatkozva aláaknázott mezőkön át eljutottak az andaui 
hídhoz, amely a szabadságba vezetett. (Andau – Trianon előtt Mosontarcsa – 7 méter 
hosszú fahídján, a Hanság-főcsatorna felett jutott át a legtöbb magyar Ausztriába.) 

A menekülés okát senkitől sem kérdeztem riportjaimban, mert a valóság jobban ér-
dekelt, mint a mesék. Ugyanis aki 56-ban csupán kíváncsiságból indult el, az évek múlá-
sával már szovjet tankok ellen harcoló „pesti srácként” látta – és talán hitte is – hajdani 
önmagát. Többet árult el a távozás időpontja: az októberi napokban főként csak ávósok 
és hasonlók igyekeztek kifelé az országból, mert tartottak a börtönökből kiszabadult ál-
dozataik számonkérésétől. Akik hittek az ügyben, és reménykedtek a nyugati segítség-
ben, azok november végéig, decemberig vártak. 1957 elejéig csak a naiv csodavárók és 
az elszánt harcosok tartottak ki.

A menekülés történetei mint kalandfilmek képei elevenedtek meg, amikor 30-40 év-
vel később elmesélték. Egy építészhallgató – az interjú idején koros egyetemi tanár – tíz 
óra hosszat bolyongott édesanyjával a határ közelében, végül a mocsáron keresztül jutot-
tak át az osztrák oldalra, ahol kiderült, hogy csupán pár méterre voltak az andaui hídtól, 
de a sötétben nem látták. Egy hajdani fiatal esztergályosnak viszont a hazatérése ragadott 
meg: már saját gyárát vezette Amerikában, amikor 1989 elején értesült az itthon készülő 
változásokról. Azonnal Bécsbe repült, taxival levitette magát a magyar határhoz, aztán 
gyalog elindult a mezőn haza. A döbbent határőrök kérdésére, hogy miért itt jött át, csak 
annyit mondott: Itt mentem ki, itt jövök vissza. S amikor útlevelét kérték, átnyújtotta 
szakadt személyi igazolványát, amit évtizedeken át megőrzött, csakúgy, mint magyar 
állampolgárságát. Történetét megismerve nem csodálkoztam, hogy gyerekeit is ma-
gyarnak nevelte.

Az, hogy valaki évtizedek múltán mennyire őrizte meg anyanyelvét, az első monda-
tokból kiderült. De érdekelt, hogy vajon a gyerekei beszélnek-e magyarul. „Úgy, mint 
én!” – büszkélkedtek sokan, de gyakrabban hangzott el a „Sajnos csak kicsit” men-
tegetőzés. Emlékszem viszont egy úrra, aki magától értetődően magyarázta: „Nem 
tanítottuk magyarul őket, mert nem gondoltuk, hogy megváltozik a rendszer, és még 
hasznos lehet.” Hát igen. Ha nincs belőle haszon, akkor minek is a magyar nyelv? 
A Toldit olvasni vagy az Egri csillagokat? Ugyan!

Eléggé megdöbbentett akkor ez a válasz, hiszen a rendszerváltozáskor már húszéves 
múltra tekintő anyanyelvi konferenciákon csak olyan nyugati magyarokkal találkoztam, 
akik fontosnak tartották a magyar nyelvet és irodalmat önmaguk és gyerekeik számára.
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A rendszerváltozás után hazaérkezők között voltak néhányan, akikre úgy gondolok, 
hogy személyükben magával a történelemmel találkoztam.  Nemcsak 56-osok voltak, 
hanem az 1945-ös választásokon fölényes győzelmet arató Független Kisgazda és Pol-
gári Párt több vezető személyisége. Ők már 1946–47-ben eltávoztak, hogy ne jussanak 
a Szovjetunióba hurcolt főtitkáruk, Kovács Béla sorsára. Egyet említenék közülük: az 
1945-ös Nemzetgyűlés elnökét, Varga Béla kanonokot, aki nemcsak történelmi idők 
tanúja volt, hanem alakítója is. 1939-ben őt bízta meg Teleki Pál miniszterelnök, hogy 
Balatonbogláron, ahol plébános volt, iskolát szervezzen a Magyarországra menekült 
lengyelek gyerekeinek. Sajnos ma már a lengyeleken kívül senki sem tartja számon, 
hogy a II. világháború alatt Európában az egyetlen lengyel gimnázium Balatonbogláron 
működhetett. 

Hosszú lenne a névsor, és mindig készültem, hogy majd maradandóbb formában, 
vagyis nyomtatásban őrződnek meg a rádióban egyszer elhangzó sorsok, történetek. 
Aztán valahogy elmaradt, elsősorban a saját mulasztásomból.

Két dolog volt közös abban a sok-sok történetben, amelyeket a Szülőföldünk ripor-
tereként megismertem: mindenki úgy vágott neki 1956–57-ben az ismeretlen világnak, 
hogy iratait magával vitte, s ott szorongatta az olykor rabszolgapiacra emlékeztető el-
osztóállomásokon, és türelmesen várt, hogy éppen e bizonyítványok alapján döntsenek 
sorsáról. (Vessük össze az Európába öt éve folyamatosan özönlő, minden igazolvány 
nélkül érkező tömegek viselkedésével!) A másik közös vonás az, hogy nem élősköd-
tek az őket befogadó társadalmakon, hanem kemény munkával bőven visszafizették, 
ha kaptak segítséget az induláshoz. Az egyik amerikai elnök meg is jegyezte egyszer, 
hogy soha ilyen értékes migráció nem érkezett az USA-ba, mint az 56-os magyar. De 
ugyanezt mondhatta Kanada, Ausztrália és persze azoknak a nyugat-európai országok-
nak a vezetői is, amelyekben jelentős magyar diaszpóra él, vagy élt. Talán pontosabb 
múlt időt használni, hiszen erősen megfogyatkozhatott évtizedek alatt a lélekszámuk. 
Sokan viszont hazatértek, sokan nagy ívet írva le a térképen: a „Kárpátok géniuszának” 
diktatúrájából Magyarországra települni csak keveseknek és nagyon nehezen sikerült. 
Könnyebbnek bizonyult Kanadába és Svédországba menni, s bár ott újra felépítették 
egzisztenciájukat, végül hazaköltöztek. Haza, a nyelvhazába.

Amikor ez év elején azt a megtisztelő felkérést kaptam Balázs Gézától, a MNYKNT 
elnökétől, hogy vegyek részt a Társaság elődjeként 50 éve alakult Anyanyelvi Konferen-
cia jubileumi eseményeinek szervezésében, kimondhatatlan örömet éreztem arra gon-
dolva, hogy hány régi ismerőst fogok viszontlátni. Aztán jött a vírus, és átírta a terveket. 
Noha a remény megmaradt, hogy majd jövőre találkozunk, azért úgy gondolom, hogy az 
informatikai eszközök kínálta lehetőségeket jelenleg is használni lehetne eszmecserére. 
Talán ezek a novemberi évfordulók azokból is előhívták a múlt képeit, akik maguk vol-
tak a történelemnek az átélői és a cselekvői. Remélhetőleg emlékeikkel, gondolataikkal 
mielőbb gazdagítják mindazt, amit írásom csak vázlatosan villantott fel.

Elhangzott az v. partiumi szabadegyetemen. (A szerk.)
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Blankó Miklós

A revízió nyelve a filmhíradókban

A trianoni döntés igazságtalanságának kérdése hamar megjelent a hazai sajtóban. A tör-
ténetírás két korszakot szokott elkülöníteni a revíziós politikában, a burkolt (1921–1927) 
és a nyílt (1927–1944) revízió időszakát. Utóbbi korszakban igen fontos médiatermék-
ké váltak a filmhíradók. Az első hangos, narrációval, élő hangfelvételekkel és zenékkel 
vegyített filmhíradók 1931-től jelentek meg (1913-tól rendszeresen voltak némafilmes 
adások). Ezekben, a Magyar Film Iroda (MFI) által készített összeállításokban igen 
gyakran kapott hangot a trianoni veszteség. Nyelvészeti szempontból igen érdekes, hogy 
milyen kommunikációs stratégiát követve, milyen retorikai eszközökkel élve szóltak  
e témáról. Az új helyzet számos új kifejezést is teremtett, amelyek az 1920-as elszakítá-
sokra vonatkoztak. 

Trianoni békediktátum

A trianoni döntést többnyire diktátumnak és békediktátumnak nevezték a hazai 
kormányközeli sajtóban, békének nemigen. A szóhasználat nem véletlen: a szerződés 
nem egy béke volt, hiszen a magyar fél számára olyan feltételeket szabott, amelyek 
nem voltak elfogadhatók, és nem békét, hanem politikai-diplomáciai-társadalmi-
gazdasági fesztültségeket szült a Kárpát-medencében. A döntés mint „Magyarország 
ellen elkövetett igazságtalanság” jelent meg a politikai szóhasználatban.

A trianoni döntés megnevezése ma is politikai felhanggal bír. Véleményem szerint 
a trianoni döntés, trianoni szerződés semleges. A trianoni béke(szerződés) azt a látsza-
tot kelti, mintha az valódi, minden fél számára kielégítő békét hozott volna. A trianoni 
békediktátum pedig szintén értéktelített fogalom: a döntés kikényszerítettségét, a ma-
gyar fél számára való elfogadhatatlanságát jelzi. Ez e fogalmat jelentő kifejezéseket 
egy értékskálán a következőképpen helyezhetjük el:

(béke)diktátum ------------------ döntés, szerződés ------------------ béke(szerződés)
 értékmegvonó           semleges                       értéktelített

Azt, hogy mennyire nem tekintették békének a Horthy-korszakban a trianoni szer-
ződést, jól mutatja az 1934-es filmhíradó, amelyben a Magyar Revíziós Liga alelnö-
ke, Eckhardt Tibor a visszarendezésbe vetett reményét fejezi ki, amely képes a békét 
meghozni:
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1. videó: https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=875

[riporter:] „Hogyan ítéli meg méltóságos uram londoni útja után a magyar revízió 
jövőjét?” [Eckhardt Tibor:] „Anglia komolyan akarja a békét, és ezért óhajtja a triano-
ni diktátum igazságtalan rendelkezéseinek a megváltoztatását békés eszközökkel. […] 
A munka nagyobbik fele már a hátunk mögött van, s a nemzet fokozott erőkifejtése 
kell, hogy meghozza, most az 1934-ik esztendőben nemzeti reményeinknek a betelje-
sedését.”

Szintén ezt a szemléletmódot tükrözi Herceg Ferenc elnöki megnyitóbeszédének 
egy részlete, amely 1938-ban a Revíziós Liga nagygyűlésén hangzott el:

2. videó: https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=2774

[Herczeg Ferenc:] „[…] A mai nagygyűlésünk célja tehát, hogy ország-világ előtt 
hangoztassuk: a Duna völgyében békéről, nyugalomról, együttműködésről szó nem 
lehet, míg jóvá nem tették a Magyarország ellen elkövetett igazságtalanságokat!”

A megcsonkított történelmi Magyarország

Sokszor kerül ez a két, korábban nem használt jelző a Magyarország szó elé. A tör-
ténelmi Magyarország fogalma itt jelenik meg, amely az 1920 előtti, közel ezer évig 
– kisebb-nagyobb határmódosulásokkal – fennálló hazát jelentette. A megcsonkított 
Magyarország, a csonka haza, a Csonka-Magyarország az ország akaratán kívüli terü-
letelvételekre utaltak. Ahogyan a trianoni börtönrács metaforikus szerkezet is, amelyet 
a határok hoztak létre. A határmódosításokat többnyire az elosztották, a kifosztották és 
a feldarabolták igékkel jellemezték. Előfordul a Trianonban halálra ítélt Magyarország 
szerkezet is, amely az ekkor megjelenő nemzethalál gondolatát vetíti elő. Nem vélet-
len, hogy 1931-ben, a halottak napján is a történelmi Magyarországra emlékeztek egy 
filmhíradós felvétellel.

3. videó:https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=18

„Úristenünk, fent az égben, hallgasd meg kérő imánk: add, hogy újra boldog legyen 
a mi szép magyar hazánk, add, hogy újra dal fakadjon városban és a tanyán, legyen 
újra Magyarország mézzel folyó Kánaán. Add, hogy újra miénk legyen újra az elrabolt 
magyar kincs, legyen annak lágy kalácsa, kinek most kenyere sincs. […]”

A felvétel a budapesti kerepesi temetőben készült, ahol az új irredenta emlékműnél 
egy népviseletbe öltözött kislány mondta el fennhangon ezt a patetikus, kissé túlzó, 
de mégis szép szöveget, ami jól mutatja a korszak revizionista propagandájának alap-
gondolatát: „legyen újra Magyarország mézzel folyó Kánaán”, s mindehhez Isten se-
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gítségét kéri fohászában. A felvétel plasztikus képi világa tovább erősíti a mondandót, 
nemzeti jelképeink sora látható benne.

A trianoni börtönrács kifejezéssel többek között Imrédy Béla miniszterelnök 1938-as, 
II. Rákóczi Ferenc kassai sírjánál elmondott beszédében találkozhatunk:

4. videó: https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=3052

[vitéz dr. Imrédy Béla:] „Itt ölelkezik ma a Fölvidék ezernyi próbát böcsülettel 
kiállt népe a trianoni börtönráccsal tőle 20 éven át elválasztott 9 milliónyi magyarral. 
Ma itt van lélekben velünk az egész ország.” 

A magyar feltámadás

Trianon és a különböző keresztény tartalmak összekötése nemcsak az előző felvétel 
(Kánaán, kalács, kenyér stb.), hanem a revizionista retorika alapvető eszköze volt. Szá-
mos plakáton, tablón, faliképen megtalálható volt a következő, Papp-Váry Elemérné 
Sziklay Szeréna által írt imaparafrázis, amelyet az iskolában minden nap el kellett 
mondaniuk a tanulóknak: „Hiszek egy Istenben, / Hiszek egy hazában, / Hiszek egy 
isteni örök igazságban, / Hiszek Magyarország feltámadásában! Amen.” A haza sorsát 
tehát Krisztuséhoz hasonlítja, ugyanolyan szenvedéseken kell átesnie Magyarország-
nak, mint Isten fiának, amelynek végén a feltámadás várja. Megfigyelhető az ismétlés 
mint retorikai eszköz mellett az is, hogy a páratlan és páros sorok tartoznak össze 
egymással a fohászban. 

A területek visszacsatolását Magyarország feltámadásának lépcsőiként fogják fel. 
Ezt mutatja az 1940 szeptemberében bemutatott filmhíradórészlet is, amely a második 
bécsi döntés eredményeit mutatja be:

5. videó: https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=3921

„A trianoni békeszerződéssel megcsonkított történelmi Magyarország területének 
majdnem háromnegyed részét, lakosságának kétharmadát elvesztette. A trianoni Ma-
gyarország területe 93 ezer négyzetkilométer, lakossága hét és fél millió. Vitéz nagybá-
nyai Horthy Miklós országlásának 18. évében a nemzet kitartó munkája és céltudatos 
törekvése a magyar feltámadás első állomásához vezetett. A két baráti nagyhatalom, 
Németország és Olaszország döntése felvidéki területeket csatolt a Csonka-hazához. 
Magyarország területe 11 927 négyzetkilométerrel, lakossága 8 és félszázezer lélekkel 
gyarapodott. 1939. tavaszán honvédeink gyors előnyomulással visszacsatolták Szent 
István országához Kárpátalját. 12 000 négyzetkilométer és félmillió lakos tért vissza 
Magyarországhoz. A második bécsi döntés alapján visszakerült az országhoz Erdély 
északi része és a Székelyföld. 44 000 négyzetkilométert és két és félmillió lelket csa-
toltak vissza az országhoz.”
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A revízió nyelve

A magyar revízió új politikai nyelvet alkotott meg, amely Magyarországot a triano-
ni békediktátum áldozatává tette, miközben a magyar feltámadásba, a döntés megmá-
sításába vetett reményt fogalmazta meg. Új metaforikus kifejezések születtek a haza 
állapotára és annak megváltozásának reményére, és sokszor ezek a keresztény (bibliai) 
hagyományokkal voltak összefüggésben. Ezt a tudatosan kialakított nyelvi kódrend-
szert a II. világháború utáni kommunista hatalom betiltotta, és összemosva az anti-
szemita kifejezéssel, fasisztának és irredentának nyilvánította. Így tehát 20-25 éven 
keresztül voltak részei a hazai politikai retorikának, és ezeket a kifejezéseket hallva ma 
is a Horthy-korszak nyelvi világát juttatják az emberek eszébe.

Kép: BM
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Bagdi László

„A világ közepe” – Berettyóújfalu 
vármegyeszékhellyé alakulása 1920–1928

Berettyóújfalu 1921 és 1931 között egy rendkívül paradox helyzetben, a nemzet ször-
nyű tragédiájának árnyékában, egy kényszerpálya szerepébe kerülve története legna-
gyobb fejlődésén ment keresztül. A trianoni békeszerződés értelmében Bihar vármegye 
10 609 km2 területéből mintegy 7874 km2-t csatoltak a Román Királyság területéhez, 
ami de facto a történelmi Bihar megszűnését jelentette. Nagyváradnak, az ország egyik 
legnagyobb múlttal rendelkező nagyvárosának elszakítása nem csupán történelmi-ér-
zelmi jelentősége miatt volt fájó, az addigi megyeszékhely elveszítésével Biharország 
gazdasági, egészségügyi, kulturális és közigazgatási centrumát vesztette el. A rendel-
kezésünkre álló források alapján a megmaradt terület földrajzi, gazdasági és infrast-
rukturális adottságait, valamint Berettyóújfalunak a dualista időszak kezdete óta tartó 
permanens városiasodó tendenciáját figyelembe véve az új megyeszékhely kijelölése 
sem érdemi vita, sem mérlegelés tárgyát nem képezte, így 1921. január 1. után telepü-
lésünk lett a 160 000 lakossal bíró Csonka-Bihar vármegye központja.

Központi működésének első fázisát tekintve lehetősége kevés, sürgős kötelezettsé-
ge – a vármegye közigazgatásának megszervezésétől kezdve, a menekült köztisztviselők 
helyzetén át szinte valamennyi ágazat újraépítéséig – annál több akadt. A fennálló prob-
lémákra az újjáalakult vármegye gyorsan reagált, és kizsigerelt erőforrásai ellenére 
is már 1921-ben működőképessé tudta tenni a közigazgatást, 1925-re pedig lakhatást 
és megfelelő munkakörülményeket tudott biztosítani a Nagyváradról érkezett hivatal-
nokrétegnek, életet tudott lehelni a csonka megyébe, mindezt Berettyóújfaluban kivite-
lezve. Az ország gazdasági megerősödése hozta magával Berettyóújfalu fejlődésének 
második, erőteljesebb szakaszát, amely időszak bő két éve alatt, 1927–1929 között  
a nagyobb kategóriájú építkezések – oktatási és egészségügyi intézmények, közlekedé-
si infrastruktúra kialakítása – is megvalósulhattak. A kiemelkedő „kirakatberuházások” 
mellett természetesen más típusú fejlesztések is végbementek: a középületeket áram-
szolgáltatással és vízvezetékkel látták el, valamint állandó lett a telefonszolgáltatás. 
Többek között épült egy új filmszínház, egy baptista imaház, és a nagyközség fő utcá-
jának aszfalt gyalogjáróval ellátása, illetve számos mellékutca kockakővel való lebur-
kolása megtörtént.

1924 és 1928 között 256 új ház épült a településen, a korszak végére a lakosság-
szám 10 ezerről 13 ezerre emelkedett. Ha az egyik napról a másikra központtá lett 
nagyközség nyilvánvalóan nem pótolhatta az ősi székhely Nagyváradot, a Csonka 
vármegye 61 településének központi szerepéhez – nyilván a gazdasági fordulat adta 
lehetőségeknek köszönhetően – az évtized végére már fel tudott nőni. Magyarországon 
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az első leventeház és gazdatanácsadó állomás átadásával pedig az ország közvélemé-
nye előtt is sikerült bizonyítani, hogy a vármegye nem csupán az életképes működéshez 
szükséges teendőket képes elvégezni, hanem ezen felülteljesítve nagyobb eredmények 
elérésére is képes. Ugyanakkor a városi cím kérdése a nagyarányú fejlődés ellenére  
a későbbiekben sem merült fel, a nagyközség a központi időszaka alatt sem foglalkozott 
a település várossá nyilvánításának kérelmével.  A település ezekben az években kiala-
kult identitására tűpontos meghatározás volt a „faluváros” kifejezés, mely a nagyköz-
ségben levéltárosként dolgozó költőtől, Nadányi Zoltántól származik. A közigazgatás 
és az infrastruktúra minden szempontjából Berettyóújfalu kétségkívül várossá fejlő-
dött, ugyanakkor az időigényesebb társadalmi folyamatok – a polgárosodott társadal-
mi csoportok, az értelmiség és a művészélet fokozottabb, állandó jelenléte –, melyek 
a szükséges szellemi pluszt megadva várossá emelnek egy települést, az idő rövidsége 
miatt nyilvánvalóan nem mehettek végbe.

„Ez a falu várost evett…”, „A világ közepe” – állapította meg Nadányi, és alig-
ha tévedett. A kettős identitás jelensége természetesen nem csupán esztétikai, hanem 
társadalmi szempontból is megmutatkozott. A helybeli lakosság egy része büszke lo-
kálpatriótaként üdvözölte a település nem mindennapi kihívását, és a korábbi évti-
zedekben zajló városiasodás betetőzését remélte. Egyesek ugyanakkor a nagyközség 
viharos gyorsaságú változásait más emóciókkal megélve, a körülményeket a falu-vá-
ros ellentétbe behelyezve az áttelepült köztisztviselőkben Nagyvárad, a „város” tér-
foglalását látták. 

1940-ben a második bécsi döntés értelmében Nagyvárad újra Bihar székhelye lett, 
a közigazgatási apparátus pedig visszatelepült az 1920 előtti megyeközpontba. Mivel  
a tárgyalt időszak alatt végbement összes fejlesztésre a jelen írás nem térhet ki, ezért 
azt a négy beruházást igyekszik bemutatni, melyek Berettyóújfalu központtá alakulá-
sához legnagyobb mértékben járultak hozzá: a vármegyeháza, a leventeház, a királyi 
téli gazdasági iskola és a Gróf Tisza István Közkórház létesítését.

Nincs más hátra, mint előre

A Berettyóújfaluban dolgozó vármegyei apparátus nehéz munkakörülményei kezdettől 
fogva sok problémát okoztak. A községháza mintegy három bútorozatlan és hiányo-
san felszerelt helységében szorongó tisztviselők és a helyben szintén nem bővelkedő 
községi hivatalnokok között ez az állapot sokszor okozott feszültséget, súrlódásokat. 
Ennek ellenére a közelgő revízióban bízva önálló vármegyei intézmény létesítése még 
évekig nem szerepelt a napirenden. Ám ahogyan az idő múlásával a kialakult határ-
helyzet is megszilárdulni látszott, a vármegye megszaporodó mindennapi ügyei egyre 
nehezebb kihívások elé állították a hivatalt, 1924-ben döntés született egy önálló vár-
megyei hivatal felállításáról. Az ebben az időszakban a gazdaságot jellemző szanálás 
és megszorítások miatt – az állam 1924. évi költségvetése még deficittel zárult – hat-
hatósabb állami támogatásra vagy hitelfelvételre nem számíthatott a vármegye, a kér-



PILLANATKÉPEK AZ V. PARTIUMI SZABADEGYETEMRŐL

NyElvüNk és kultúráNk 2020/2–4. 115

dést elsősorban önerőből kellett megoldani. Ennek szellemében a „földön maradva” 
az előirányzott költségtervek kétszeri nekifutásra is túl szerénynek bizonyultak: a célra 
szánt 300, majd 600 vagon búza már a konkrét tervezések elején kevésnek bizonyult. 
Óvatos becslések szerint is legalább 850 vagon búzára, átszámítva 27 milliárd korona 
forrásra lett volna szükség, amivel a megye nyilvánvalóan nem rendelkezett. Ezért 
költségkímélő megoldásként a telek- és ingatlanvásárlás mellett döntöttek, amelyet 
az elképzelések szerint félig lebontva, majd emeletet ráépítve alakítottak volna át.  
Az így felmerülő kiadások már jóval szerényebb végösszegben, összesen 4 milliárd 
koronában álltak meg, ami a vármegyei büdzsé és a közvélemény számára is tolerál-
ható összeg volt. A fellépő statikai problémák miatt azonban a részleges helyett az 
ingatlan teljes lebontására szükség volt, ám a kitermelt anyagokat az új épület kivi-
telezésénél szinte teljes egészében fel tudták használni, így az eltervezett költségek 
csupán minimális összegben emelkedtek. A beruházás másik része megfelelő irodai 
felszerelés és bútorzat beszerzése volt, amire már az építkezés megkezdése előtt sor 
került. A nagyon is szükségszerű hiánypótlás egyúttal az alispáni és a főispáni iroda 
bebútorozását is jelentette. Így tehát a vármegyeháza 1925. május 18-i ünnepélyes át-
adására csupán egy nagy és egy kis terem, valamint az épületben működő levéltár nem 
volt berendezve, a községházáról átköltöző apparátus lakhatási viszonyainak rende-
ződése után végre munkakörülményei is megoldódtak. A vármegye és Berettyóújfalu 
„ékszeres dobozának” számító épület adottságait tekintve túl értékes volt ahhoz, hogy 
a kihasználtságában „csak” a megyei apparátus vegyen részt: a hivatalos közigazgatá-
son túl számos rendezvénynek is otthont adott, gyűlések, felolvasóestek, megyebálok 
helyszíneként is szolgált. 

A „finomhangolás”. A második szakasz

Berettyóújfalu megyeközponttá alakulásának történetében 1927-et vízválasztó évnek 
lehet tekinteni. A vármegye működéséhez elengedhetetlen feladatok elvégzése után 
1925-re Csonka-Bihar és Berettyóújfalu pénzügyi és hitellehetőségeinek végéhez ért,  
a további fejlődéshez szükséges, nagyobb volumenű beruházások megvalósításához, mint 
az oktatás, a közlekedési infrastruktúra vagy az egészségügy, már nem maradt ereje.

A fordulópontot döntő mértékben az országos gazdaság fellendülése indukálta.  
A népszövetségi kölcsönnek köszönhetően az állam 1925. évi költségvetése a háború 
kitörése óta először zárt szufficit mérleggel, majd 1926. június 30-i hatállyal a gazda-
ság szanálása hivatalosan is véget ért, ezzel együtt pedig a költségvetés népszövetségi 
ellenőrzése is megszűnt. Az addig zárolt bevételeket, valamint a büdzsé egyensúlyá-
nak helyreállítása után a külföldi kölcsönből fennmaradt részt a Bethlen-kormány vég-
re beruházásokra tudta fordítani. Nem mellékesen a gazdaság stabilizációja nyugati 
pénzügyi körökben bizalmat keltett Magyarország iránt, ennek eredményeként külföl-
di magánhitelek egész sora nyitotta meg kapuit, mely lehetőséggel számos magáncég, 
egyház, és köztük Bihar vármegye is élt.
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A pénzügyi lehetőségek kitágulása ugyanakkor önmagában csak félsikernek szá-
mított. A vármegye érdekeinek – a fellelhető anyagi támogatások és hitellehetőségek 
maximális kiaknázásán keresztül való – megfelelő képviseletéhez, valamint a beruhá-
zások gyors és eredményes lebonyolításához alkalmas vezetőkre volt szükség. Ennek 
az egyszerre nemes és nehéz feladatnak a levezénylésére a vármegye vezetése egy-
öntetűen szavazott bizalmat dr. Fráter László személyének, akit 1926. március 17-i 
hatállyal főszolgabíróból alispánná neveztek ki. Fráter már az új vármegye közigaz-
gatási kiépítésében és az első beruházások létrejöttében is hangsúlyos szerepet töltött 
be, messze átlagon felüli munkabírása és kitartása miatt nála alkalmasabb embert már  
a kortárs közvélemény szerint sem találtak volna a vármegyében. Az új alispán kine-
vezése után hírnevéhez méltó agilitással kezdett hozzá a megfelelő anyagi erőforrások 
kereséséhez, amit Almásy Sándor főispán segítségével még 1926 végéig egy minden 
addiginál komolyabb, 52 milliárd korona összegű külföldi kölcsön és állami támogatás 
formájában sikeresen meg is találtak. Az 1927. januárjától a vármegye számára ren-
delkezésre bocsátott összeggel végre egy olyan pénzcsap nyílott meg Csonka-Bihar 
számára, mellyel az addig félbehagyott vagy elkezdeni nem tudott beruházások lezá-
rásával magasabb szintre emelhették a vármegye építését.

Az 1927. január 6-án a helyi kormánypárti hetilapban, a Bihar Népe című újságban 
Fráter László az általa meghirdetett éves programtervben legfontosabb intézkedés-
ként új vármegyei úthálózat létesítését, az addig kényszerű talonban tartott oktatási 
intézmények megépítését, valamint leventeház és közkórház létesítését nevezte meg. 
A megyeközponttá alakulás második szakaszában az átfogó infrastrukturális fej-
lesztések mellett már kellő figyelmet és költséget tudtak fordítani a Berettyóújfalut 
szimbolikus tekintetben is Bihar fővárosává emelő lépésekre. Ennek megfelelően az 
1927. évi munkatervben két köztéri alkotás kivitelezése is helyet kapott: a háború előt-
ti Bihar vármegye közgyűlésétől megrendelt, Nagyváradon felállítani szándékozott, 
Szentgyörgyi István szobrászművész által 1914-ben elkezdett, majd a háború kitörése 
miatt félbehagyott Tisza Kálmán-szobor, valamint az I. világháborúban elesett közel 
150 berettyóújfalui katonának emléket állító Hősök szobrának felavatása.

1926 végéig az összes előirányzott költségtervet elfogadták, így valamennyi program-
pont megvalósítása még az 1927. évben megkezdődhetett, és mintegy „fénysebességgel” 
haladva a munkálatokkal 1928. őszére minden eltervezett beruházást sikeresen átadtak.

Előtérben az ifjúság

Az oktatáshoz hasonlóan kiemelt jelentőséggel bíró leventemozgalom Biharban 1925 
tavaszán bontott zászlót Berettyóújfalu Járás Levente Egyesületének megalakulásával. 
A vármegye erőn felüli szervezőmunkájának köszönhetően – másfél éven belül a me-
gye valamennyi községében jelen van – egy lendületes sikertörténetet produkálva 1927 
őszére Bihar az országos mozgalom egyik zászlóshajójává nőtte ki magát. A gyors ter-
jeszkedést és eredményeket a megye vezetősége, különösen dr. Fráter László hozzáállása 
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indokolta, aki főszolgabírói, majd alispáni tisztségében a központi elvárásokat is felül-
múló fanatizmussal hirdette Csonka-Bihar életképességének sikeres ifjúságpolitikájában 
rejlő zálogát, amihez alapvetően szükséges egy jól működő leventeintézmény. Ahogyan 
alispáni hivatalába való beiktatásakor fogalmazott: „a közigazgatásnak jelenleg nem lehet 
fontosabb feladata, mint a levente-intézmény támogatása és fejlesztése”. A prioritásnak 
megfelelően 1927-re – a megfelelő szervezeti kiépítést követően – kiemelkedő rendez-
vényekkel és országos versenyeredményekkel a háta mögött a vármegyei mozgalom 
számára a legfontosabb célkitűzés egy központi, minden igényt kielégítő leventeotthon 
létrehozása volt. Az építkezést a vármegye hét legnagyobb községének felvett kölcsöné-
ből finanszírozták, melynek kamatát a vármegye testnevelési alapja fizette. A Csanak Jó-
zsef építészmérnök által tervezett létesítmény ünnepélyes átadására 1927. október 16-án 
került sor. A beruházás presztízsét nagyban emelte, hogy a ház megnyitása a vármegyei 
mellett országos debütálás is volt egyben: a korszakban ugyanis Berettyóújfaluban nyílt 
meg az ország első leventeháza, ennek köszönhetően a vármegye és Újfalu a „térképre 
rákerülve” országos elismeréseket kapott. Mi sem jelzi ezt jobban, minthogy nagyra-
becsülése jeleként az intézményt személyesen a kormányzó, vitéz nagybányai Horthy 
Miklós érkezett felavatni. A leventeotthon mellett ugyanezen a napon került felavatásra 
az I. világháborús katonai emlékmű, a Hősök szobra. Az emeletes épület felső részén 
öt hálószoba mintegy hatvan ágya a leventeoktatóknak, valamint az ekkor már javában 
épülő téli gazdasági iskola tanulóinak biztosított szállást, akiknek az új iskola elkészülté-
ig a leventeházban tartottak oktatást. A kulturális helyszín igényét lefedve a földszinten 
nagyobb rendezvények megtartására is alkalmas díszterem kapott helyet, színpaddal, 
öltözőkkel és vetítőkamerával felszerelve. A kultúrterem továbbá számos sportfoglal-
kozás, valamint levente-, csendőr-, tűzoltó- és mentőtiszti tanfolyamnak is teret adott. 
Szintén értékes része volt az épületnek egy úszómedence, melyet Berettyóújfalu lakos-
sága is közvetlen használatba vehetett. A beruházásnak közlekedési szempontból is volt 
innovatív hozadéka: A leventeház és a helyi sportegyesület, a BUSE telephelye között 
– mely egyben a leventék gyakorlópályája is volt – 1928-ban gyalogjárót létesítettek.  
A vármegyeháza után ismét egy emeletes „ékszerdobozzal” gyarapodott a megyeszék-
hely, mely multifunkciós létesítményként számos területen hiánypótlást nyújtva járult 
hozzá a további fejlődéshez.

Tudás minden korosztálynak

Az anyagi erőviszonyok fordulásával az addig szüneteltetett oktatási intézmények 
ügye is napirendre kerülhetett. A vármegye földbirtokkal rendelkező gazdatársadal-
mának oktatása – alkalmazkodva a Trianon után megváltozott társadalomszerkezet-
hez, melynek döntő részét a mezőgazdaságból élő népesség tette ki – kulcskérdésnek 
számított Csonka-Biharban. Ettől a szükségszerűségtől vezérelve már 1923-ban kezde-
ményezés történt egy királyi téli gazdasági iskola felállítására, mely intézmény a várme-
gye gazdaifjai számára biztosította volna a mezőgazdasági szakismeretek elsajátítását. 
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Berettyóújfalu hozzájárulásként két katasztrális hold földadomány formájában biztosí-
totta a területet, ám a beruházás forgatókönyve a másik három oktatási intézmény törté-
netéhez hasonlóan alakult: habár a finanszírozásért ez esetben nem a vármegye vagy 
Berettyóújfalu nagyközség, hanem a földművelésügyi minisztérium felelt, az anyagi 
erőforrás problematikája éppúgy megbénította a projekt elindulását. Az intézmény 
ügye a gazdasági fellendülést követően, 1927-ben került ismét napirendre. A vasút- és 
autóbusz-állomás szomszédságában elhelyezett épület Werner Frigyes tervei alapján 
1928 őszére készült el, de az ekkor már működő leventeháznak köszönhetően a gaz-
dasági iskola tanulói már 1927 őszén megkezdhették tanulmányaikat. Az iskola üze-
meltetése a földművelésügyi minisztérium felügyelete alá tartozott, a finanszírozásban 
ugyanakkor a vármegye községei is részt vállaltak.  A települések – az adott községből 
bejáró tanulók létszámával arányosan – összesen 71 alapítványi hely létrehozásával 
támogatták a tanulók ingyenes oktatását. Bihar az első vármegyék közt volt az ország-
ban, ahol a korszakban az új oktatási intézmények közé tartozó téli gazdasági iskola 
megnyithatta kapuit, társadalmi haszna pedig rövid időn belül kifizetődött. Kétévnyi 
működés után ugyanis világosan látszott, hogy az iskola által közvetített szaktudás-
ra nem csupán a tanulók, hanem a komplett gazdatársadalom részéről is elemi igény 
mutatkozik. Ennek a keresletnek a kielégítésére 1930. december 1-jén négy osztállyal 
kezdte meg működését Berettyóújfaluban az ország első gazdatanácsadó állomása.  
Az iskola szomszédságában helyet kapó állomás – melynek helyéhez Berettyóújfa-
lu 417 négyszögölnyi területet biztosított – szaktanácsadó munkáját az iskola tanárai 
látták el, segítséget nyújtva a mezőgazdasági kérdésekben hozzájuk forduló gazdál-
kodóknak. A vármegye előremutató, kortársak által „előre menekülésnek” hívott po-
litikájának köszönhetően a leventeház után újabb intézmény kezdte meg működését 
az országban elsőként Biharban, aminek renoméját tovább emelte az állomás további 
sikeres működése és országos elterjedésére gyakorolt hatása.

A téli gazdasági iskola jelenléte vármegyei szempontból még inkább hangsúlyosabb 
volt, mivel a nagyjából ezzel egy időben elkészült másik három oktatási intézmény, 
a református elemi és polgári iskola, valamint gazdasági népiskola nagyrészt Berety-
tyóújfalu tanulólakosságát fedte le, ellenben a téli gazdasági iskola tanulói döntően  
a nagyközségen kívülről érkeztek.

Az egészségügy visszatér

Berettyóújfalu megyeszékhellyé alakulásának utolsó, fontosságát és méretét tekintve 
abszolút „leg” kategóriába tartozó beruházása volt az 1928. októberében megépült Gróf 
Tisza István Közkórház. A kórház, tüdőszanatórium, megfelelő létszámú orvos és egész-
ségügyi szakember nélkül maradt megyének égetően nagy szüksége volt az egészségügy 
mihamarabbi fejlesztésére, azon belül is legfontosabb lépésként egy közegészségügyi 
intézmény létrehozására. Berettyóújfaluban a helyzetet némileg javította a háziorvosok 
létszámnövekedése: a nagyközség által fenntartott orvosi szolgálat a húszas évek végé-
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től három főre bővült, a háború utáni változások miatt felbukkanó magánorvosok pedig  
a korszakban legtöbben hatan, de legkevesebb hárman mindig jelen voltak a településen. 
A nagyközség orvosai ugyan a lehetőségekhez mérten a berettyóújfalui régió egészség-
ügyi ellátásában is komoly segítséget nyújtottak, ugyanakkor egy hiányzó közkórházat 
értelemszerűen nem tudtak pótolni, a vármegye sok távolabbi községeiben pedig – az 
országos tendenciához hasonlóan – az orvosi jelenlétet is körorvosi rendszerben tudták 
biztosítani. Közkórház hiányában a megyében is működő egészségügyi karitatív szer-
vezetek munkája is felértékelődött. A korszak népbetegsége, a tüdővész visszaszorítása 
érdekében 1920-ban megalakult Bihar Megyei Tüdővész Ellen Védekező Egyesület, 
az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi támogatásából 1921-ben létrejött Anya- és 
Csecsemővédő Intézet, a Stefánia Szövetség, valamint az Országos Közegészségügyi 
Intézet által 1927-ben életre hívott Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat szakmai 
munkáját Berettyóújfalu orvosai felügyelték. A szervezetek a megyeszékhelyről kiin-
dulva, viszonylag rövid időn belül az egész vármegyében kiépülve, erőn felüli mun-
kavégzéssel segítették a rászoruló lakosságot, ennek ellenére sajnos az egészségügy 
összképét nézve tevékenységük csupán sebtapasznak számított a fennálló problémán.

Egy kisebb méretű, 50 ágyas megyei közkórház létesítése röviddel a vármegye 
megalakulása után, már 1921-ben az első nagyszabású tervek között szerepelt – Be-
rettyóújfalu hozzájárulásként ezúttal is élt egy telekfelajánlással –, azonban a fennál-
ló kezdetleges körülmények és bizonytalan anyagi helyzet miatt az építkezés sajnos 
csakhamar távoli látószögbe került. Mindenki számára világos volt, hogy egy ekkora 
méretű beruházáshoz a vármegye és Berettyóújfalu összefogása mellett legalább egy 
külföldi kölcsönre és hathatós állami támogatásra egyaránt szükség lesz. Ezért nem 
meglepő módon érdemi lépésekre csak az évtized második felében, a vármegye hi-
telfelvétele után mutatkozott realitás, a gyakorlati megvalósítás szempontjából pedig 
nem meglepően az elveszett beruházást nem ismerő Fráter László nevéhez fűződik 
Csonka-Bihar legnagyobb vállalkozásának levezénylése. A tervek szerint az építke-
zésre fordított 7 milliárd korona kiegészítésére további 2 milliárd kölcsön igényével  
a vármegyei közgyűlés még 1926 augusztusában kérelemmel fordult a népjóléti minisz-
terhez, amit 160 000 pengő összegben 1927 januárjában meg is kapott. Az épületnek 
helyt adó, Berettyóújfalu „Gacsa kert” nevű részén fekvő két megfelelő telek 3416 négy-
szögölt foglalt magába, 1928-ban pedig egy kiegészítő területtel bővült. Az építkezés 
1927 őszén kezdődött el, de már a munkálatok megkezdése előtt pénzügyi problé-
mák veszélyeztették befejezését. Az 1926-ban kidolgozott költségvetési tervek alapján 
rendelkezésre álló pénzügyi keret a beruházás 1927-re végleg kiforrott költségeitől 
mintegy 3 milliárd koronával maradt el. A vármegye a fennálló hiány orvoslására a hi-
telfelvétel és az ismételt állami segítség kombinációjában látta a megoldást. Az új finan-
szírozási terveket decemberben siker koronázta, a 21 167 font összegű kölcsön mellé  
a belügyminisztériumtól – a magyar–román egyezmény terhére – 240 000 pengő támo-
gatást kapott a közkórház ügye. A probléma azonban ezekkel a pénzügyi támogatásokkal 
is csak részben oldódott meg, a még mindig hiányzó 150 000 pengő forrást a várme-
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gye, más lehetősége nem lévén, újra hitelfelvétel útján szerezte be, amelynek fedezetéül  
a vármegye kárpótlási alapját szánták. Így tehát az egészségügyi intézmény elkészül-
téhez a vármegye 1926-ban felvett hitelének keretösszege mellé két további külföldi 
kölcsönre, ezenfelül két nagyobb összegű állami támogatásra volt szükség. A végletekig 
feszített anyagi nyújtózkodás meghozta eredményét, a projekt további lebonyolításában 
már nem történtek fennakadások. A népjóléti minisztérium kérése alapján pavilon-
rendszerben épített kórház terveit ismét Csanak József építészmérnök készítette el.  
A kivitelezésben helyi, debreceni és budapesti cégek és vállalkozók egyaránt részt vet-
tek. Az intézmény későbbi zavartalan működéséről már jóval elkészülése előtt igyekez-
tek gondoskodni: 1928 májusában a vármegyei törvényhatósági bizottságból nyolctagú 
kórházi bizottságot alakítottak, amelynek első számú feladata a megfelelő orvos- és 
szakszemélyzet felvétele, berendezési tárgyak, valamint megfelelő mennyiségű és mi-
nőségű orvosi eszközök beszerzése volt. Az egészségügyi dolgozók országos hiányának 
problémája a vármegyének is kellemetlen hónapokat okozott. Fél évvel a kórház meg-
nyitása előtt egyik karitatív szervezet sem tudott ápolókat biztosítani a kórház számára, 
a várakozási idő mindegyik egyesületnél legalább három év volt. Mivel a pénzügyi keret 
már rendelkezésre állt, a kórház nővérhiánnyal való elindítását mindenképpen el akar-
ták kerülni. Ezért más megoldást találva önálló ápolótestületet létesítettek, 1 főnővérrel,  
6 szakképzett és 6 képzés alatt lévő ápolónővel. A férőhelyek kapacitása az első tervek-
ben maximum 80 főt tett ki, ez a szám végül 106 ágyban véglegesült. A berendezési tár-
gyakat 1928. szeptembertől október végéig sikeresen beszerezték, ezzel minden akadály 
elhárult az intézmény átadása elől. A munkálatok még nem fejeződtek be teljesen, ami-
kor 1928. október 28-án ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit Csonka-Bihar 
első közkórháza, mely a Gróf Tisza István nevet vette fel. Az intézmény alapszabályzata 
1 igazgató főorvos, 1 főorvos, és 2 alorvosi állást rendszeresített. A kórház első igazga-
tó-főorvosa dr. Böszörményi Nagy Géza, a debreceni egyetem tanára volt, aki 1938-ig 
vezette az intézményt. A főorvosi megbízást a település háziorvosa, dr. Fényes Pál kap-
ta, aki 1938-ban Böszörményi Nagy Géza távozásával kap majd igazgatói kinevezést.  
Az első két alorvos dr. Csáky Gergely és dr. Hanzéros Géza voltak.

 A közigazgatás, a közlekedési és lakhatási infrastruktúra és oktatás ügyének ren-
dezése után végre az egészségügy is fellélegezhetett Biharban. A kórházi ellátásra szo-
rulókat ezentúl nem a Békés megyei Gyulára vagy a Hajdúsági Debrecenbe kellett 
elszállítani, a létfontosságú intézmény immáron a vármegyén belül is elérhetővé vált, 
egyúttal pedig Berettyóújfalu helyzetértékét is tovább erősítette. 

A további fejlesztéseket a hazánkba 1930-tól begyűrűző világgazdasági válság 
megakadályozta, jóllehet 1940-ig több kisebb előrelépés történt további hivatalok Be-
rettyóújfaluba költözése terén, de a nagyszabású, megyeközponti státusz gerincét adó 
építkezések 1928-ig lezajlottak a településen.

Elhangzott az v. partiumi szabadegyetemen. (A szerk.)
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Cservenka Judit

A magyar kultúra és nyelv a világban – Emlékülés 
az anyanyelvek napja alkalmából

Mely magyar szerzők, művek a legnépszerűbbek, és miért? Hogyan értik meg a ma-
gyar műveket más nyelvi kultúrában? Mi az, amit lehet fordítani, mi az, amit nem? 
Milyen gyakorlati haszna van a magyar művek nemzetközi terjesztésének?

Ezekre a kérdésekre keresték a választ az Anyanyelvápolók Szövetsége, a Magyar 
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport,  
a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kar rendezésében tartott emlékülés előadói.

A statisztikai adatok többnyire nem a figyelem felkeltésének eszközei, mégis Ba-
lázs Géza (ELTE-PKE) bátran élhetett velük már beköszöntőként is, hiszen kit ne ér-
dekelne, hogy melyik a világ legtöbb nyelvére lefordított mű? Természetesen a Biblia, 
amely teljességében 670, részlegesen 3223 nyelven olvasható.

Megelőzi az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, amelyet 508 nyelvre fordítot-
tak le. Harmadikként a Miatyánkot nevezte meg a professzor, ami 121 európai nyelven 
ismert, de ezek között műnyelvek is szerepelnek, például az eszperantó, volapük stb. 
vagy a kihalt nyelven írt kun Miatyánk.

Rátérve A magyar kultúra és nyelv utaztatása a világban – Nyelvstratégiai gondolatok 
című előadásának tárgyára, a számok továbbra sem hiányoztak, de – Balázs Géza több-
ször is hangsúlyozta – nincsenek megbízható adatok. Leginkább Demeter Tibor bibliog-
ráfiájára lehet támaszkodni, amely az 1800–1978 közti időszakot dolgozta fel. A nyelvek 
között, amelyekre magyar műveket lefordítottak, a német vezet 19 975 fordítással, majd 
az orosz 8766, a francia 6649, és csak utána jön az angol 6389 és az olasz 5206 fordí-
tással.

Szomszédságunkban 4517 román és 3801 szlovák nyelven megjelent magyar mű-
ről van adat. A lengyelre és csehre fordított művek a kétezres mezőnyben találhatók.

A művek felől vizsgálva a listát A Pál utcai fiúk vezeti. Molnár Ferenc legnépsze-
rűbb műve 31 nyelven, Madách Az ember tragédiája 22, Gárdonyi klasszikusa, az Egri 
csillagok 21, míg Katona József Bánk bán című drámája 13 nyelven található meg  
a világ könyvtáraiban. A mai szerzőkről csak részleges és bizonytalan adatok vannak, 
amit Balázs Géza joggal nevezett megdöbbentőnek, ugyanakkor pótlását fontos nyelv-
stratégiai feladatnak tartja.

A rendszerváltást követő időkből a Fordítástámogatási Alap 2004-ből származó 
listája enged következtetni arra, hogy kik voltak azok a szerzők, akik iránt külföldi 
érdeklődés mutatkozott. A legtöbbszöri támogatást kapott írók sorrendje: Márai Sán-
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dor, Kertész Imre, Esterházy Péter, Nádas Péter, Hamvas Béla, Kosztolányi Dezső, 
Bodor Ádám, Szabó Magda, Örkény István, de a 150-es listán Petőfi, Madách és Jókai 
is szerepelt.

A magyar író műve és a külföldi olvasó között ott van a fordító, és nagyon nem 
mindegy munkájának a minősége – szűrhettük le Sárközy Péter (La Sapienzia Tudo-
mányegyetem, Róma) előadásából. A legtöbb magyar könyvet Olaszországban adták ki 
1945-ig, mert Fiuméban (ma Rijeka) 1870-től 1918-ig működött a kétnyelvű Királyi 
Magyar Gimnázium. A fiumei kiadók Jókai-, Herczeg-, Mikszáth-regényeket jelentettek 
meg olasz fordításban, de iskolai használatra még Zrínyi Szigeti veszedelme első énekét, 
a Toldit és a Toldi estéjét, Madách Az ember tragédiáját is. Az onnan kikerült kitűnő 
fordítónemzedéknek köszönhetően a két világháború között minden magyar lektűrnek 
hatalmas sikere volt Itáliában, beleértve Molnár, Herczeg, Zilahi színműveit is.

1945-től szünet következett, majd 56 miatt ismét feltámadt az érdeklődés. Elsősor-
ban a régieket adták ki újra, illetve Déryt és Lukácsot. De ez hamar lecsengett, és az 
aczéli kultúrpolitika kedvenceire nem volt kereslet, főként, ha „csehszlovákból” fordí-
tották, mint Sánta Húsz óráját. Ady, József Attila verseit pedig nem baloldali egyetemi 
oktatókkal kellett volna fordíttatni. Költőt csak költő fordíthat jól.

A 80-as évek elején az új magyar egyetemi tanszékekről ismét egy értékes for-
dítói gárda került ki, nekik köszönhetően megjelent Kosztolányi, Csáth Géza, Füst 
Milán, Szerb Antal, Ottlik, Örkény egy-egy könyve, de igazi áttörést 1988-ban Márai 
A gyertyák csonkig égnek című regénye hozott a nápolyi egyetem kétnyelvű magyar 
tanárnőjének, Marinella D’Alessandro a fordításában. Két év alatt 20 kiadást ért meg 
(ma már 50-nél tartunk), melyeket szinte az összes Márai-regény fordítása követett. 
Megközelítően népszerűek Szabó Magda könyvei.

A mai írónemzedék legismertebb képviselőitől sorra jelennek meg regények, de 
átütő sikert nem aratnak, amiben az is közrejátszik, hogy az ismeretlen írók fordítását 
nem a legjobbakra bízzák a kiadók, hanem olykor az ott élő magyar feleségekre.

A magyar irodalom „tálalásában”, a figyelem felkeltésében fontos szerepet tölthet-
nének be a külföldi magyar tanszékek, tudományos intézmények, hogy külföldön is-
merjék a magyar kultúrát, történelmet, kedvük legyen Magyarországra utazni, tudják, 
hogy mi a különbség Budapest és Bukarest között, hogy ebben – a külföldi sajtóban 
megjelenő (hazai eredetű) cikkek által – „fasisztoidnak” beállított országban mennyire 
változatos a kulturális élet, és milyen gazdag a modern és az élő magyar irodalom, 
amit érdemes olvasni.

A fordítás minőségét hangsúlyozta Hidasi Judit (Budapesti Gazdasági Egyetem)  
A magyar kultúra és nyelv jelenléte Japánban című előadásában. 1880-ban jelent meg 
az első Petőfi-vers, a Reszket a bokor, mert…, 1973-ban pedig az első Petőfi-kötet. 
Természetesen A Pál utcai fiúk Japánban is sok kiadást ért meg, Esterházytól a Hahn-
Hahn grófnő pillantása is megjelent, de őt nehezebben értették. Akinek a stílusa legkö-
zelebb áll a japán ízléshez, az Kristóf Ágota.
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A magyar nyelv gazdag igeállománya miatt nagyon nehéz a fordítás, például a me-
nést, a haladást kifejező szinonimák sokasága visszaadhatatlan japán nyelven.

A nehézségek ellenére vannak fordítók, és Kume Emiko, a Japán–Magyar Baráti 
Társaság irodalmi körének volt elnöke egy kitűnő összefoglaló munkát is írt a Magyar 
irodalom Japánban címmel.

A kétnyelvűség érdekességeire mutatott rá Simon Szabolcs (Selye János Egyetem), 
aki Hunčik Péter Határeset című családregényét elemezte a magyar és szlovák nyelv 
egymásmellettisége, olykor egymásra hatása szempontjából.

Pátrovics Péter (ELTE) a lengyel nyelvben fellelhető magyar eredetű szavakkal fog-
lalkozott, amelyek főként Báthori István királysága idején kerültek be a lengyel szókincs-
be, és zömében a katonasághoz kapcsolódtak, de a századok során jelentésük is, kiejtésük 
is átalakult. A nyelvész magyarázata nélkül aligha ismernénk fel az eredetüket.

Hogy milyen sokat jelent egymás ismerete, bizonyította Palágyi Tivadar (ELTE) 
elemzése Dragomán György Fehér királyának román és francia fordításairól.

Egy 11 éves fiú laza elbeszélő stílusa nagyobb kihívást jelentett a francia fordító-
nak, aki saját nyelve szabályait követve kisimítja a magyar szöveg vadságát, s ezzel 
a varázsát is elveszi, míg a román fordítás pontosabb, egyenértékűen tudja visszaadni 
az eredetit.

Az anyanyelvek napja jegyében két folyóirat bemutatására is sor került: az 1971-ben 
alapított Édes Anyanyelvünk nem kívánt bemutatást, csak az új száma. A Magyaróra 
valóban új folyóirat, a magyar nyelv és irodalom barátainak és tanárainak lapja kíván 
lenni. A tematikus, a Bánk bánt középpontjába állító első számáról zajló kerekasztal-
beszélgetés és a közönség reagálása máris visszaigazolta a szerkesztők szándékát.

Első közlés: Felvidék.ma. (A szerk.)

Deák-Takács Szilvia magyartanár, Pölcz Ádám adjunktus,  
Balázs Géza professzor, Blankó Miklós szerkesztő (Kép: CsA)
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Bincze Diána Ibolya

Megér egy „misét”. Nyelvünk kifejezőszerepe  
az egyházak terminológiájában

Manapság vallási okból nem használunk kétféle helyesírást: katolikust és protestánst, 
de a szóhasználatból tudhatjuk, milyen vallás is a beszéd tárgya. Teológiai okok miatt 
nem ugyanazt jelenti pl. az oltár és az úrasztala, a pap és a lelkész. Írásomban három 
keresztény/keresztyén történelmi egyházunk terminológiáit vizsgálom. Utánajártam az 
árulkodó szavaknak: felkerestem a jánosházi katolikus ferences szerzetest, a kissom-
lyói evangélikus és a celldömölki református lelkészt. Szeretném megköszönni szíves 
együttműködésüket.

 Jánosháza – római katolikusok
 
Celldömölk felől a Kemenesalja legfiatalabb városába érkezve a határban egy kis pa-
tak (Nagy-árok), a jobb kéz felőli dombon az Erdődy-várkastély, a bal kéz felőlin  
a barokk stílusú katolikus templom fogad. Ide járnak misére a jánosházi katolikusok. 
Mint köztudott, ők a Dicsértessék az úr Jézus krisztus! formulával köszöntik a plé-
bánost, amire ő a Mindörökké, ámennel felel. Vallásuk régies, pejoratív elnevezése  
a pápista. A keresztény szót ebben az alakban csak ők használják, de ez a kérdés külön 

(Kép: BG)
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is megérne egy „misét”. A pap, plébános, szentmise, igeliturgia, áldozás szavakat is 
csak a katolikusok használják. Ha a buszon azt halljuk, hogy az illető megy a paphoz, 
akkor róla tudhatjuk, hogy katolikus, mert mind az evangélikusoknál, mind a refor-
mátusoknál lelkészek vannak. A plébános is pap, de amíg a pap egy átfogó fogalom, 
addig a plébános egy feladatkört jelöl. Protestáns papot emlegetni legalább akkora 
pongyolaság, mint protestáns misét, ők ugyanis istentiszteletet tartanak. Az evangéli-
kusok és a reformátusok az istentiszteleten meghallgatják az igehirdetést és úrvacsorát 
vesznek.
 
Kissomlyó – evangélikusok
 
Nem messze innen fekszik Kissomlyó, ahol már 1783 óta áll az evangélikus templom. 
Ide járnak – mint tudjuk – istentiszteletre az evangélikusok. Az evangélikus szinoni-
mája a lutheránus, de ez a szó ma már régiesen hat, és nem is használják. Az evan-
gélikusok az Erős vár a mi Istenünk! köszöntéssel üdvözlik lelkészüket, és ő is így 
válaszol. Idén ünneplik az úrvacsora évét. Ha valaki a gyülekezet szót használja, akkor 
az azt jelenti, hogy protestáns, mert a katolikusoknál nem használják ezt a szót. Ha  
a beszélő presbiter, akkor biztosan vagy evangélikus, vagy református, mert a katoli-
kusok a képviselő-testület vagy a plébániai tanácsadó testület tagjának nevezik a világi 
tagot.
 
Celldömölk – reformátusok
 
Felkerestem Kemenesalja sokszínű fővárosában, Celldömölkön a református templo-
mot. Ide a betlehemi csillag alá járnak a reformátusok, régiesen kálvinisták. Pejoratív, 
de az irodalomban előforduló változata: vastagnyakú kálomista. A reformátusok köszö-
nése a lelkésznek: Áldás, békesség! Erre ugyanez a forma vagy az Istennek dicsőség!  
a válasz. Erdélyben másik alakban él. Ott a Békesség Istentől! köszönést használják. 
A reformátusok nem használják az oltár szót, templomaikban nem találunk sem oltárt, 
sem oltári képet. Ebben mind a katolikusoktól, mind az evangélikusoktól eltérnek. 
Ha valaki arról mesél, hogy milyen szép oltárképet látott a kiránduláson a református 
templomban, annak minden szavát fogadjuk fenntartással! Persze, ha oltári képről be-
szél, akkor lehet, hogy másról van szó.

Ha nyelvhasználatunkban ezekre a kifejezésekre is odafigyelünk, megnyílik előt-
tünk az emberi kultúra egy része, és őszintébben rácsodálkozhatunk anyanyelvünk 
gazdagságára, kifejezőkészségére. Ámen.
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Komoróczy György

A moldvai magyar tájnyelv szótára
 
Nem könnyű feladatra vállalkozott Péntek János nyelvész akadémikus, kolozsvári 
egyetemi tanár (professor emeritus), amikor elhatározta, szótárrá szerkeszti a moldvai 
magyar nyelvjárásnak a kutatók által – a múlt század közepe táján – összegyűjtött szó-
anyagát. A szótárak útbaigazító, felvilágosító és szabályozó szerepüknél fogva értékes 
és nélkülözhetetlen szellemi kincsesládái mindennapi életünknek. Az átlagolvasó szá-
mára talán nem árt elöljáróban egy kis szótártörténeti ízelítő sem.

A betűrendes szótárak előzményeinek a kéziratos szójegyzékeket tartja a nyelvtör-
ténet: a latin nyelv tanulásának megkönnyítése végett a tankönyvekben a latin szavak 
mellé vagy fölé írták a magyar megfelelőket. Csak kettőt említek ezúttal: a Königsbergi 
szójegyzéket (körülbelül 100 magyar szó, a XIV. század közepe) és a Besztercei szó-
jegyzéket (1300 magyar szó, 1400 körül). Időrendben a kéziratos szójegyzékeket  
a kéziratos szótárak követték. Legnevezetesebb a Gyöngyösi szótártöredék (4500 
magyar szó, a XVI. század közepe). Következtek a nyomtatott szójegyzékek, majd 
a nyomtatott szótárak. Utóbbiak közül igen jelentős a Calepinus-féle szótár tíznyelvű 
kiadása (1585), a magyar anyagát erdélyi református papok készítették Laskai Csókás 
Péter vezetésével. Nem hagyható említés nélkül Szenci Molnár Albert magyar–latin és 
Pápai Páriz Ferenc latin–magyar szótára sem (1604 és 1708). 

A felvilágosodás korában és a reformkorban fellendült a magyar szótárírás, megje-
lentek az egynyelvű szótárak: tájszótárak, szószármaztató (etimológiai), majd az értel-
mező szótárak. Ebből az időből nevezetes Baróti Szabó Dávid Kisded szótára (1784), 
melyet a tájszótárak ősének, előzményének tekint a magyar nyelvtudomány. A tájszótár  
a nyelvjárás(ok) szókészletét tartalmazó és magyarázó szótár, a nyelvjárás pedig valame-
lyik nyelvnek egy-egy vidéken kialakult, a köznyelvtől/irodalmi nyelvtől többé-kevésbé 
eltérő változata – írja az értelmező szótár. Ilyen vidéki, táji változat például a mezősé-
gi, székely, moldvai nyelvjárás. Ez utóbbi a Keleti-Kárpátok és a Prut közötti területen  
a mintegy 800 éve élő magyarok táji nyelvváltozata. Székely és mezőségi (Erdély középső 
része) nyelvjárási, valamint román szó- és hangelemek keverékéből alakult ki. Beszélőit  
a köznyelv, olykor a tudományos nyelvhasználat is csángóknak nevezi. A moldvai 
magyar nyelvjárás alcsoportjai: északi csángó: Románvásár (Roman) északi térsége; 
déli csángó: Bákó térsége; moldvai székely: a Tázló, a Tatros folyók mente és a Szeret 
vidéke is. Az egész moldvai nyelvjárási régióban erős román hatással kell számolnunk, 
csángó lakossága (még) kétnyelvű. 

A háromkötetes becses munka Előszavában a szerkesztő arról is beszél, miért ve-
zetett göröngyös út a szótár elkészüléséhez, milyen gondok késztették alapos mérle-
gelésre az összegyűjtött nyelvjárási anyag feldolgozásában. Az, hogy a fejtörést okozó 
tudományos kérdés sikeres megoldása nyomán most egy kiváló lexikográfiai művet 
tarthatunk kezünkben, és a nagy elődök munkájához méltó alkotással gyarapodott  
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a magyar szótárirodalom, elsősorban Péntek János problémalátásának és hozzáérté-
sének köszönhető. Bizonyára így látják ezt nyelvészek, néprajzkutatók, folkloristák 
és más tudományok művelői is, mégis szeretnék most egy mondatot idézni egy in-
terjúból: „Kevesen ismerik úgy a Kárpát-medencei nyelvi kapcsolatok történetét és 
mozgási irányát – különösen az erdélyiekét –, mint Péntek János.” Emellett az is ide-
kívánkozik most, hogy a Budapesten megjelent Magyar dialektológia című tekintélyes 
tudományos munkának (Osiris Kiadó, 2001) ő az egyik szakmai bírálója.

A fentiekben említett problémalátásból most csupán azt emelném ki, hogy a szerkesz-
tő felismerte, a huszonnegyedik órában vagyunk: most vagy (talán) soha! A kutatók által 
gyűjtött anyag szótárrá szerkesztésének kihívásairól az Előszóban olvashatunk: „[…]  
a naponta kezembe kerülő nyelvi anyagon tapasztalhattam, mennyire gazdag és mennyi-
re problematikus, heterogén a moldvai magyar tájnyelv lexikális állománya […]. Ebben 
a heterogenitásban nem lehet megvonni a helyi nyelvváltozatok és a közmagyar határát, 
sőt néha a magyar és román nyelv határát sem.” Szerkesztési, értelmezési nehézséget 
jelentett az is, hogy az adatokat – nyelvföldrajzit, néprajzit és népköltészetit – sokan 
gyűjtötték, nagy eltéréseket idézve elő a lejegyzésekben, jelentésekben. Mindezek fi-
gyelembevételével kellett mérlegelnie, majd döntenie a szerkesztőnek a címszavak kivá-
lasztásában és a szócikkek összeállításában. Mindkettő sok érdekes információt közvetít 
a böngésző számára. Néhány érdekes (vagy annak tűnő) címszó mutatóba: ablakbélés 
’ablaktok’; Csürkéscsillag ’Fiastyúk’; fábrikadolgozó ’gyári munkás’; fatetű ’ökörszem’; 
kurkatyukmony ’pulykatojás’; napszentület ’naplemente’; szépasszony ’boszorkány’; 
Vakút ’Tejút’; vaskocsorba ’vas szénvonó’ stb. Hasznos információkat tartalmaznak  
a terjedelmesebb szócikkek is, egyebek mellett a frazémák (szólások), a helynévi adatok 
és a néprajzi adalékok által. Ezek segítségével közelebb kerülhetünk a moldvai magya-
rok gondolkodásmódjának, észjárásának, tárgyi és szellemi világának megismerésé-
hez. Ilyen szócikk a sok többi közt például a csángó, faszulyka, gyermek, kereszt, 
kurva, ördög, posztó, puj (csirke, pipe, kukorica), a Szent/szent előtagú tulajdonnevek 
és közszavak, a tűz, zsótározás (halottvirrasztás) stb.

A harmadik kötet a moldvai közmagyar részt tartalmazza A–Zs-ig, szép színes és fe-
kete-fehér fényképekkel, valamint rajzokkal illusztrálva a szócikkekben említett tárgyakat. 
A szótár román és angol nyelvű értelmezéseket, előszót és útmutatót tartalmaz, a moldvai 
közmagyar rész, azaz a II. kötet végén az alkalmilag használt román szavak listája találha-
tó, mintegy 450 szó, és minden kötet kolofonja közli a gyűjtők és közreműködők nevét.

A közel 120 település szóanyagából készült elegáns külsejű tájszótárt nyelvészeken, 
néprajzosokon, folkloristákon kívül haszonnal tanulmányozhatják más tudományágak 
képviselői is, de hasznát vehetik írók, újságírók, tanárok, sőt egyszerű érdeklődő olva-
sók is. Az igen értékes alkotás tanulmányozása közben akár arra is gondolhatunk, hogy 
egy eltűnőben lévő, ősrégi szavakat is őrző magyar nyelvjárás emlékkönyvét tartjuk 
kezünkben.

(Péntek János szerk.: A moldvai magyar tájnyelv szótára. I–III. Erdélyi Múzeum Egye-
sület, Kolozsvár, 2016–2019.)

Az írás először a Hargita Népében jelent meg. (A szerk.)
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Várady Tibor 

Szavak pályafutása a hitváltás* idején, avagy 
„fasiszta származású kocák”

Az utóbbi években leginkább  
a családi ügyvédi irattárban megma-
radt iratokat nézegetem – és igyek-
szem belőlük dokumentumprózát 
faragni. Valami kis csoda folytán min-
den irat megmaradt 1893 és 2014 kö-
zött. Városunkban (Nagybecskerek) 
ezalatt váltakoztak az államhatalmak,  
a hivatalos nyelvek, hitek, tébolyok. 
Van, ami maradt is, és változott is. 
Édesapám és én ugyanabban a szo-
bában születtünk (mert 1912-ben és 
1939-ben is zömmel nem kórházban 
születtek a gyerekek, hanem otthon, 
bábaasszonyok segédkezésével). Szó-

val ez úgy maradt, ahogy volt, ugyanabban a házban és ugyanabban a szobában szület-
tünk – de nem ugyanabban az országban.
 
Fejlesztette a fasiszta hadsereget
 
Az iratok azért váltak fontossá, mert az egymást váltó hatalmak mostohán bántak az 
emlékekkel. A bírósági irattárakkal is. Sok mindennek, ami megmaradt a családi ügy-
védi irattárban, másutt már nincsen nyoma.

Most készülő kötetemben a második világháború utáni első évek ügyeiről írok. A vi-
lágháború alatt Bácskában magyar hatalom alakult, a Bánátban/Bánságban német meg-
szállás volt. Aztán itt is, ott is a kommunizmus következett. Az irodánk Nagybecskereken 
(Bánátban) volt. A háború utáni iratokban jelen van a náci hatalommal való leszámolás. 
Ennek volt oka, és indokoltsága is. De sodrása is volt. Akit ez a sodrás elkapott, és képle-
tek alá lökte, az nehezen tudott szabadulni. Péli Antalt például azzal vádoltak 1946-ban, 
hogy fejlesztette Hitler hadseregének hadi teljesítőképességét. Ez valóban durván hang-
zik, és kemény ítéletet ihlet. De aztán megnéztem, hogy mit is csinált pontosan. Péli An-

* Hitváltás: (délvidéki magyar kifejezés) ideológiaváltás, pl. kommunizmusba vetett hit, jövő-
be vetett hit.

Várady Tibor
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talnak egy paprikamalma volt, melyet egy szobában működtetett. (A szoba egy Domba 
Gyuri nevű ismerőse húgának a lakásában volt.) A harmincas években is működött már 
a malom. A vád szerint a német megszállás alatt Antal a németeknek is árult paprikát. 
Már pedig – amint ezt az ügyész megmagyarázta – tudvalevő, hogy az őrölt paprikának 
vitamintartalma van, tehát Péli Antal „fejlesztette a hitleri fasiszta hadsereg hadi teljesí-
tőképességét”. A vád nyelvezete teljesen elfedte Antalt.

A sodrások, hitváltások, a nyelveket is megmozgatják. Városomban a megszállás 
alatt hivatalos nyelv lett a német; a szerb is megmaradt hivatalosként, a magyar háttér-
ben maradt. Voltak mozgások nyelveken belül is. A háború előtt Hitler még náci volt, 
Mussolini pedig fasiszta. Aztán a megszállás alatt Hitler is fasiszta lett. Zömmel ezt  
a megjelölést használták a szerbek és a helyi magyarok is. A németek nem (kivéve azt 
a kevés németet, akik a partizánokhoz csatlakoztak). A német megszállást pontosabb 
lett volna náci megszállásnak nevezni, de a szerb nyelvben jóval gorombábban hang-
zik az, hogy „fasiszta” (fašista). Itt van az is, hogy a megszállók elleni mozgalmakat 
„antifasiszta” mozgalmaknak, a hősöket „antifasiszta” hősöknek nevezték. Ez azért 
is logikus, mert az „antináci” nem hangzott volna elég méltóságteljesen (és hősiesen 
sem). Az „antifasiszta” inkább. Így a háború utáni szerb hivatalos nyelvben nemigen 
maradt tere a „náci” szónak. A köznyelvben sem. A helyi magyar nyelvben is a „fasisz-
ta”, illetve „antifasiszta” megjelölések rögződtek meg.

A háború utáni ügyintézésben hitváltást követve módosultak a jelszavak. Bár a he-
lyük nem változott. A német megszállás alatt minden bírósági ítélet és hatósági végzés 
„Heil Hitler”-rel zárult. A jelszó a felszabadulás után is a döntések és beadványok 
végén állt, csak ez most már új jelszó volt: „Smrt Fašizmu – Sloboda Narodu!” Tehát: 
„Halál a fasizmusnak – Szabadság a népnek!” (A magyar szóhasználatban volt egy kis 
ingadozás is a „fasizmusnak” és „fasizmusra” kifejezések között.) A záró jelszónak 
súlyos méltósága volt, amikor egy kollaboránsra kirótt halálos ítélet végén jelent meg. 
De hát voltak más perek is. Egy jogvitában, melyet az iratok között találtam, az volt 
a lényege, hogy vajon Mária lekurvázta-e Bözsit, vagy sem. A bíróság szerint igen. 
Ennek az ítéletnek a végén már nem volt annyira tekintélyparancsoló a „Halál a fasiz-
musra – Szabadság a népnek!”

Mozdultak a nyelvtani szabályok is (legalábbis a bírósági iratokban). A szerb 
nyelvben (csakúgy, mint az angolban vagy németben) a nemzeti hovatartozást nagy-
betűvel jelölik. Tehát a magyar az Mađar, illetve Hungarian vagy Ungar. Ezek szerint 
szerbül a német „Nemac” lenne, ma így is írják, de a háború utáni első években ez egy 
árulásgyanús megbecsülést jelzett volna. Akkoriban „nemac” állt a bírósági iratokban 
„Nemac” helyett.

Fasiszta származású kocák
 
És voltak szavak, melyek sajátos pályát futottak be. Sok embertelen hozadéka volt  
a német megszállásnak. Így nem volt logikátlan, hogy utána szokatlan súlyt kaptak  
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a „fasiszta” és „antifasiszta” szavak.  Miután a német megszállók (a „fasiszták”) vereséget 
szenvedtek, maga a „fasiszta” szó egyre több új területet hódított. Azért is, mert amikor 
már könnyen és veszély nélkül lehetett rugdosni mindent, ami fasiszta, sokan fasisztá-
nak kezdtek nevezni mindent, amit rugdosni szeretnének. Péli Antal Homokréven őrölt 
paprikája most már (az ügyész szerint) fasiszta érdekeket szolgált. Körülbelül ugyanak-
kor, amikor a paprikamalmos Péli Antalt védte, az apám védett egy Branko Đurić nevű 
tejcsarnoki ügyintézőt is, akit azzal vádoltak, hogy „fasiszta származású kocákat tartott 
az udvarában”. Itt az állt a háttérben, hogy elkobzásra került minden német vagyona, 
és többen próbáltak ezt-azt úgy megmenteni, hogy magyar vagy szerb szomszédokhoz 
vitték. Az ügyész szerint egy német szomszéd kocái kerültek Branko Đurićhoz – és ilyen 
múltra visszatekintve, a sertések „fasiszta származású kocák” lettek.
 
Fasiszta s…
 
A „fasiszta” szóval kapcsolatban most rátérek egy személyes emlékre is a háború utá-
ni első évekből. Nagynénémmel mentem egyszer a korzón, hét-nyolc éves lehettem. 
Mellettünk két fiatalember sétált, akik egy előttünk haladó lányra tettek megjegyzése-
ket. Pontosabban a fenekére. Én még túl fiatal voltam, de így is feltűnt, hogy valóban 
kihívó a lány feneke. A két fiatalember többet tudott, és többet érzett.  „Ez egy fasiszta 
segg!” – mondta az egyik. Akkor ezt nem igazán értettem (csak tudtam, hogy fontos, 
mert a nagynéném próbált odébb rántani). Ma azt hiszem, meg tudom magyarázni. 
Nem fasisztabarát volt a megnyilatkozás. A sétáló fiatalember vélhetően azt akarta 
kifejezni, hogy ami másfél méterrel előtte mozog, az szemérmetlenül vonzó – és mivel 
bűnös izgalmak sugárzását érezte, ezekre keresett valami erős, találó kifejezést. Mint 
ahogyan az ügyész is, és a bírók is, természetszerűen ő is a „fasiszta” szóra támasz-
kodott, amikor valami igazán fontosat akart mondani. A másik fiatalember nem értett 
egyet a megállapítással. Neki is nagyon tetszhetett, amit látott, ő is az éppen távozó és 
éppen alakuló értékek és kulcsszavak között böngészve keresett párhuzamot, de úgy 
látta, hogy dicsérni most csak egyféleképpen lehet. Ezt mondta: „Ellenkezőleg, ez egy 
antifasiszta segg!”

Nem volt könnyű szavak és igazságok között választani.
Tovább matatva a „fasizmus” szónak a második világháború utáni első években 

alakuló jelentései és aromái között, leírok egy szajáni történetet is. Szaján bánáti falu, 
körülbelül ezer lakosa van, és egyike a már nagyon kevés bánáti községnek, melyek-
ben ma is magyarok élnek többségben. Az eseményt egy szajáni iskolatársam mesélte, 
de hozzá kell, hogy tegyem, hogy később másoktól is hallottam más helyszínhez köt-
ve. Lehet, hogy a dolgok több helyen is lejátszódtak (Szajánban is, Kikindán is, másutt 
is). Az is lehet, hogy a közlők csak azon igyekeztek, hogy hazai talajhoz kössenek egy 
lényeget sejtető szóváltást. A következőről van szó: Egy ifjúsági munkabrigád lelkesen 
hazafelé tart, beérnek Szajánba, a kocsiúton mennek, és az egyik tag felismer a járdán 
egy nénit. üdvözli is: 
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– Halál a fasizmusnak! – mondja a brigádtag, de ezt egy szomszéd néninek kijáró 
tiszteletteljes helyi mosolyba bugyolálja.

– Neked is, fiacskám! – válaszolja a néni.
 
Ezt most úgy lehetne szó szerint értelmezni, hogy a néni halálba kívánta a brigádta-

got (a fasizmussal együtt). De senki sem így értette. Lehet, hogy volt a „neked is, fiacs-
kám” mögött valami kis helyreigazító szándék is. De a lényeg az volt, hogy a szajániak 
– közben egy kicsit felülről mosolyogva – befogadták az új jelszót a köszöntésváltások 
közé, és a hagyományos üdvözlettartalom kerekedett felül.

Voltak, akik a hitváltások korában is kezelni tudtak dolgokat és szavakat – a „fasiz-
must” is. Közben szajániak maradtak.

Névjegy: Várady Tibor. A 80 éves, a Harvardon doktorált jogtudós szerző a vajdasági 
Új Symposion című avantgárd folyóirat egyik alapítója, aki 1992-ben igazságügy-mi-
nisztere volt az utolsó „kis-jugoszláviai” Panics-kormánynak.

Katonák és civilek az utcán Jugoszlávia megszállásakor (Kép: wikipedia.hu)
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Málnási Ferenc

„Ha egy közösség nagyra értékeli anyanyelvét,  
az a megmaradás záloga”
 

A szlovákiai, vajdasági, ausztriai, szlovéniai és horvátországi magyarok nyelvközös-
ségéről szóló kötetek mellé felsorakozott a romániai, erdélyi magyarok anyanyelvéről 
szóló kötet: Péntek János – Benő Attila: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben). 
Kontra Miklós szerk., 2020. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Gondolat Kiadó. Kolozsvár–
Budapest.

A kötet bemutatóján Péntek János professzor kiemelte: „Minden, ami a nyelvvel 
történik, az a nyelvközösségekben történik, és ez szoros összefüggés. Az erdélyi ma-
gyarságnak a magyar nyelvhez való viszonyát az elmúlt harminc év perspektívájából 
vizsgáltuk. Két nagy terepmunka előzte meg a kötet megírását: egy 1996-os és egy 
2009-es szociolingvisztikai kutatás, a kettő eredményeit összekapcsoltuk”.

Trianon és utána 1990 is nyelvi korszakhatár az egész Kárpát-medencében. De száz 
éve nem változott a határon túli magyar nyelv államnyelveknek való jogi alárendelt-
sége, hiába a kisebbségi érdekvédelem és a nyelvi jogi alárendeltség javítására tett 
kísérlet. 1990 után érzékelhető a nyelvközösségek apadása, térvesztése, kevés gyerek 
születik, sokan vándorolnak ki, jellemző az asszimiláció és a felcserélő kétnyelvűség. 
1920 után hatalmi kényszer határozta meg az állam nyelvével való kontextust: leépül-
tek a magyar szaknyelvek, sok román szó jelent meg a nyelvhasználatban.

Kedvező fejleménynek látszik, hogy amíg 1990-ig az egyes régiók nyelvhasználata 
távolodott egymástól és az anyaországi nyelvhasználattól, az elmúlt 30 évben a nyelv-
változatok közeledni látszanak egymáshoz.

„Ha egy közösség nagyra becsüli az anyanyelvét, az a megmaradás egyik záloga 
lehet” – szögezte le Benő Attila. Azonban az erdélyi magyarság anyanyelvhasználata 
kapcsán fontos különbséget tenni régiós szempontból, mondta Benő Attila. Hiszen 
nem mindegy, hogy Székelyföldön, a szórványban, avagy az ún. átmeneti régióban 
élőkről van-e szó. Az erdélyi magyarok körében a magyar nyelvnek van tekintélye, 
presztízse: a több ezer megkérdezett legnagyobb hányada úgy tartja, hogy Erdélyben 
beszélik a legszebben a magyar nyelvet.

„A magyarok nagyra értékelik anyanyelvüket, de a románság részéről sok esetben 
nagyon becsmérlő kijelentések hangzanak el róla” – tette hozzá Péntek János. Fontos, 
hogy erdélyi magyarságunknak megfelelő anyanyelvi műveltsége legyen. A nyelvvál-
tozatok gazdagságát, színességét kell értékelni, ahogy Kazinczy Ferenc is mondotta, 
a sokféleségben van a nyelv egysége. „És annak nincsen értelme, hogy egy színtelen 
nyelvet kövessünk” – tanácsolta Péntek János professzor. Kövessük tanácsát, vigyáz-
zunk édes anyanyelvünkre!
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Komoróczy György

Minden nyelv csak akkor él, ha széles körben 
használják

Budapesten az Országgyűlés 2011 szeptemberében egyhangúlag elfogadta az Anya-
nyelvápolók Szövetsége javaslata alapján született minisztériumi határozattervezetet, 
és november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította. (Később az RMDSZ javas-
latára a Román Parlament is a magyar nyelv napjává nyilvánította november 13-át.) 
Azért esett a választás erre a napra, mert 1844-ben, ettől a naptól kezdve vált hivatalos 
nyelvvé a magyar Magyarországon.

Az 1844-es törvény elfogadását kitartó szellemi erőfeszítések előzték meg tudósok, 
írók, költők részéről. Köztük erdélyiek vagy erdélyi származásúak is vezető szerepet 
vállaltak, mint például gróf Teleki József (nyelvész és történész, az Akadémia akkori 
elnöke), Kölcsey Ferenc (nemzeti imánk, a Himnusz írója), báró Wesselényi Miklós  
(a jobbágyfelszabadító) és mások.

Ma már elég sokan tudják közülünk, hogy a magyar nyelv a világ egyik legszebb 
és legrégibb nyelve. Korábbi adatok szerint 23 ország 80 egyetemén oktatják idegen 
nyelvként. Nem kis nyelv, mint ahogy azt sokan gondolják, hanem közepes nagyságú. 
A világ mintegy 6 ezer nyelve között a magyar anyanyelvűek száma szerint a 40. hely-
re sorolják, a magyarul beszélők száma szerint ennél kedvezőbb a helyzet, a Kárpát-
medencében pedig ma is a legnagyobb nyelvnek számít. A turisztikában és az üzleti 
életben a környező országokban boldogulni lehet vele. 

Jó volna, ha mi magunk – magyarok – nem terjesztenénk róla, hogy nehéz. Mert 
nincsenek eleve nehéz vagy könnyű nyelvek. Az egyéntől függ, hogy neki melyik  
a nehéz, és melyik a könnyű nyelv. A nyelvek rangsorolásában egyetlen tudományos 
kritérium létezik csupán: a szép hangzás, vagyis a magánhangzók és mássalhangzók 
megoszlásának aránya. A dallamosság alapján a magyart a 4. helyre sorolják holtver-
senyben a franciával. Számos jeles személyiség – magyar és nem magyar – nyilatko-
zott az idők folyamán elismerően nyelvünkről. Most csak néhány külföldit említek: 
George Bernard Shaw, Ilja Ehrenburg, Jules Romains (mindhárom író), Mezzofanti 
bíboros.

Az említett kedvező vonások mellett beszélnünk kell nyelvünk sajátos erdélyi hely-
zetéről is. Például arról, hogy használhatjuk-e és használjuk-e széles körben, a hivata-
los ügyintézésben is. Mert minden nyelv csak akkor él hosszú távon, ha széles körben 
használják. Van ugyan egy bizonyos nyelvtörvény – olyan, amilyen –, de nem élünk 
vele úgy, ahogy kellene. Nem mutatnak mindig jó példát még a Székelyföldön sem  
a helyi vagy megyei közintézmények, polgármesteri hivatalok, áruházak, bankok, tele-
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fontársaságok, az igazságszolgáltatásról nem is beszélve. A nemtörődömség, a nyelv-
árulás példája épp az egyik székelyföldi városhoz köthető, ugyanis ott egy, a magyar 
nyelv közterületi használatának hiányát szóvá tevő, a sajtóban is megjelenő beadványt 
válaszra sem méltatta a település elöljárósága.

A román politikai közgondolkodásban szemléletváltásra volna szükség. Úgy tűnik, 
számos román politikus nem hallott még az Európai Unió pluralista nyelvpolitikájá-
ról, az EU új alkotmányáról. Ezekben benne van a soknyelvűség megőrzése, és az is, 
hogy a tagországok nyelve azonos értékű, egyenrangú, hivatalos jogállású. A hivata-
los nyelv kifejezés nemcsak a többségi nemzet nyelvét jelentheti, hanem a hivatali 
nyelvet is, vagyis azt a más nyelvet is, amelyet az illető ország bizonyos régióiban  
a hivatalokban, intézményekben, közigazgatásban, igazságszolgáltatásban, oktatásban, 
sajtóban használnak (vagy használnának). Röviden: törvényesíteni kellene a magyar 
nyelv hivatalos státuszát Erdélyben. Csak bizonyos ismeretek elsajátításával lehetne 
javítani a jelenlegi helyzeten. 

A románság egy részének nyelvünkhöz való – nem éppen dicséretes – viszonyulá-
sát a közelmúltban ismerhettük meg egy felmérésből. Lényege: elfogadnak bennünket, 
de zavarja őket, ha magyarul, vagyis anyanyelvünkön beszélünk. Még ezen a sötétnek 
tűnő gondolkodásmódon is túltett a minap egy Beszterce-Naszód megyei vasúti jegy-
pénztáros: kolozsvári középiskolás diákokkal azért kezdett kötekedni, mert az ellen-
őrzőjükbe a nevük magyarul van írva… A baj az, hogy nem kell nagyítóval keresni az 
ilyen vagy hasonló gondolkodásúakat. De ha a döntéshozó román politikusok tisztá-
ban volnának az emberi nyelv mibenlétével, társadalmi szerepével, a mindennapi élet 
valós dolgaival, bizonyára nem születtek volna olyan, a valóságtól elrugaszkodó rossz 
törvények, amelyekre hivatkozva hőzöngő aktivisták pereket nyerhetnek szavaink és 
nemzeti szimbólumaink használatával szemben.

A mindennapok realitásait véve alapul arra sem árt emlékeztetni a jogalkotókat,  
a közigazgatásban, az államigazgatásban dolgozókat, hogy Erdélyben a nyelvek haszná-
latának az illető nyelvet beszélők száma szerint ez a sorrendje: román, magyar, német… 
És Székelyföldön vagy számos erdélyi kistérségben: magyar, román, német. Ha fejlett 
demokráciában, normális társadalomban élnénk, a jogszabályoknak is ezt a helyzetet 
kellene tükröznie.

A törvényhozásnak abból az egyszerű felismerésből kellene kiindulnia, hogy az 
emberi nyelv magától értetődően az emberekhez szól. Elsősorban az adott település, 
régió őshonos és többségben élő lakóihoz. Valószínű, ennek megértése – ha jóakarattal 
is párosulna – sokat finomítana a román nyelvpolitikán. Addig is gondoljunk olykor 
Tamási Áron szavaira: „Mint jelképes erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legna-
gyobb ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt.”

 
Az írást a szerző engedélyével vettük át kronikaonline.ro oldalról. (A szerk.) 
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Veszelszki Ágnes

Kórlenyomat és korlenyomat – új szavakkal 
kifejezve

I. A szavak mint a karanténkor lenyomatai

A 2020 elején megjelent koronavírus-járvány egyúttal új vagy (új jelentéssel) feléledő, 
korábban ritkábban használt szavak tömegét hozta magával. A jelenleg domináns tár-
sadalmi-egészségügyi jelenségek leírására használt, új lexikai elemek egyfajta nyelvi 
látleletet adnak a 2020-as év – egyelőre kétség nélkül – legjelentősebb, az élet minden 
területét átható jelenségéről, a koronavírus-világjárványról, a pandémiáról.

Egy online űrlap és legfőképpen a hallgatóim és ismerőseim segítségével mind-
össze két nap alatt kétszáznál is több új szót és kifejezést gyűjtöttem össze, amelyek 
az elmúlt négy-öt hónapban jelentek meg a nyelvünkben. Ezek az újonnan bevezetett 
vagy újszerűen használt nyelvi kifejezések legfőképpen alkalmi, ad hoc jellegűek, ún. 
okkazionalizmusok, amelyek jelentős részben „csupán tiszavirág-életű[ek,] és amilyen 
gyorsan keletkeztek, olyan gyorsan feledésbe is merülnek” (Fábián 2009: 105), de 
egyes elemek az új jelenségek, tárgyak, eszmék megnevezésére szolgáló neologizmu-
soknak tekinthetők. Az alkalmi új szóhasználathoz képest „a neologizmusok bizonyos 
mértékig már lexikalizálódtak, de a beszélők még újnak érzik őket, ezáltal e kifejezé-
sek stilisztikailag még jelöltnek számítanak” (Bußman 2002: 463, ford.: V. Á.). E két 
kategória között nincsen éles határ, összefoglaló néven az egyszerűség kedvéért neo-
logizmusoknak nevezem őket. Két szempontból vizsgáltam e neologizmusokat (saját 
hapax legomenonnal: koroneologizmusokat): egyrészt az általuk megnevezett jelensé-
gek tematikus csoportjai szerint, másrészt a szóalkotás módja alapján. Az összegyűj-
tött, új kifejezéseket minden esetben dőlt szedéssel különítem el. A gyűjtemény teljes 
mértékben szinkron jellegű: kifejezetten a 2020. áprilisi állapotokat tárja elő, szavakra 
szűkített nyelvi korképként.

II. Az új szavak tematikus csoportjai

1. A vírus és fertőzés, hivatalos kezelési módok és a reakciók

Az új betegség elnevezése COvID–19 (az angol coronavirus disease 2019 kifejezés-
ből), kórokozója a sArs-Cov-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) 
típusú koronavírus. Aki elkapja a koronavírust, a hétköznapi nyelvezet szerint megko-
ronázódik; aki pedig megfertőzi a másikat, az megkoronázza az illetőt. A betegséggel 
nem foglalkozó személy, aki tagadja a vírus létezését, vagy lebecsüli a tüneteit, ezért  
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a járvánnyal kapcsolatos utasításokat sem tartja be, angolul covidiot; ennek a szó-
játékot alkalmazó magyar fordítása a covidinka. A vírusfertőzést nem bagatellizálta, 
hanem a helyzet elviselését talán könnyebbé tette a becéző forma alkalmazásával az az 
orvos, aki a következő felhívást tette közzé: „Van-e olyan ismerősöm, akinek haszná-
laton kívül van az autója, ameddig a koronka tart?”

A koronavírus egyik jellemzője, miszerint az idősebb korosztályra nézve a legve-
szélyesebb, közöttük okozza a legtöbb halálesetet, megjelenik a szavak szintjén is. 
Az angol nyelvből átvett szlengkifejezések a „baby boomer” generációs elnevezésre 
utalnak eléggé durva, szinte érzéketlen formában (boomer doomer, boomer-remover, 
boomkiller).

A járvány kezelésének az egyik módja a görbe ellaposítása: nem hagyjuk, hogy 
túl gyorsan túl sok fertőzött legyen, vagyis túl meredeken fusson felfelé a fertőzöttek 
számát mutató görbe. A társas távolságtartás (közösségi távoltartás), a kijárási korlá-
tozás/tilalom tűnik jelenleg a járvány megfékezése, lelassítása egyik leghatékonyabb 
eszközének. Az egész világra kiterjedő bezár(kóz)ás szinte példa nélküli intézkedés: 
leáll vagy megritkul a közösségi közlekedés, az emberek nagy többsége – aki teheti – 
otthonról dolgozik, és csak nyomós indokkal hagyja el az otthonát, a tavasszal szoká-
sos kirándulásokat-utazásokat le kell mondani, el kell halasztani.

Azt, hogy a megszokott cselekedeteinket meg kell változtatnunk, nem könnyű el-
fogadnunk. Az előírások és ajánlások megismertetését és elterjesztését segíti egyrészt 
a kormányzati kommunikáció, amelynek az egyik kiemelt arca-hangja Győrfi Pálé, az 
Országos Mentőszolgálat szóvivőjéé: a televízióban és videómegosztókon gyakorlati-
lag folyamatosan lehet találkozni az általa elmondott „maradj otthon” üzenettel. Erre 
utal ironikusan az elgyőrfipalisodott kifejezés, amely olyan személyre vonatkozik, aki 
minden létező embernek pánikolva azt mondja, hogy maradjon otthon. Másrészt az 
üzenetet minél több emberhez az ún. hashtagkampányok juttatják el. „A hashtag egy 
internetes címketípust, metaadat-bejegyzést jelöl, amelyet elsősorban közösségi és 
mikroblogoldalakon használnak. A hashtagre való rákereséssel az összes, az egyazon 
közösségi oldalon található, a megadott címkével ellátott tartalom megjelenik. E ren-
dező és kereső funkciója révén azonban nem csupán tartalmakat, tematikus blokko-
kat köt össze, hanem az azonos érdeklődésű felhasználókat is. Az alapfunkciói mellett  
a hashtag az üzenet rövidítésére és stilisztikai többletjelentés hozzáadására is szolgál-
hat” (Veszelszki 2019: 18). A hashtagek által a (képi) tartalmak több felhasználóhoz 
eljuthatnak, sőt kifejezetten mozgalmakat lehet velük indítani és irányítani a közös-
ségi médiában. Az angol #stayhome (és ennek más nyelvű variációi) mintájára el-
indultak a magyar hashtagkampányok is: #maradjotthon, #hatehetedmaradjotthon, 
#maradjszepenotthon, #vigyázzunkegymásra; az egyes elfoglaltságokkal kiegészítve 
pedig: #borozzotthon, #otthonolvasok.

2020 húsvétján a szokásokkal ellentétben nem lehetett a távolabbi családtagokkal, 
barátokkal személyesen találkozni, így a legtöbben elektronikusan „locsolták meg” 
az ismerős lányokat-asszonyokat. A locsolás virtuális megfelelője az e-locsolás lett, 
amely a szokványos locsolóformulát is megváltoztatta: szabad e-locsolni?
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Sajnálatos módon vannak, akik visszaélnek mások kiszolgáltatott helyzetével 
(ilyen a köpőrém, aki fertőzéssel fenyegetőzve leköp másokat), illetve megjelent a ko-
ronabűnözés is (a más helyre költözés miatt időlegesen elhagyott lakásokba betörők, 
illetve a hamis védőeszközöket vagy más termékeket becsapós weboldalakon árusítók 
tartoznak ebbe a körbe).

2. Home office és távoktatás

A legtöbb munkahely a digitális kapcsolattartás révén home office (magyarosan 
homofisz), azaz otthoni munkavégzési folyamatokra állt át, szinte egyik napról a má-
sikra (az otthoni kijárási korlátozás/tilalom mellett egyes cégeknél bejárási korlátozás 
van: nem lehet bemenni az irodába). Az új munkakörnyezet kialakításának nehézsé-
geivel kapcsolatban mesélte egy adatközlő: „Mikor a barátnőmet és férjét hazaküld-
ték dolgozni, megegyeztek, hogy barátnőm dolgozik az íróasztalnál home office-ban,  
a férje meg a kanapéról homeless office-ban”. A kényszerű videókonferencia elneve-
zése a betegség nevére is utalva telcovid, és ha valaki a Zoom-programmal vesz részt 
videókonferencián, akkor zoomol – ez az ige új jelentése a ráközelít mellett. A behív 
ige is új jelentéstartalmat nyert: a behívás a videócsetes tanórára be nem jelentkező 
résztvevő meghívását, konferenciacsoportba való felvételét is jelenti.

A távmunkahelyekre történő átállással egy időben az iskolák és egyetemek bezá-
rása elhozta a digitális távoktatás rendszerét, a köznevelés és felsőoktatás szintjén is 
(karanténpedagógia). Mind az otthoni munkavégzés, mind pedig a távoktatás újszerű 
nehézségeket jelent az abban részt vevőknek, különösképpen a digitális átállás gyor-
sasága miatt. A családi életre is jelentősen kihat az állandó otthoni együttlétezés (lehet 
a következménye koronababa, koronabébi – akár a későbbiekben említett karantini – 
vagy rosszabb esetben koronaválás is).

Többen az otthoni munkavégzés során nem öltöznek utcai ruhába, illetve a szép-
ségápoló szolgáltatások híján a küllemükre is kevesebb gondot tudnak fordítani. A fér-
fiak növeszthetnek karanténszakállt (vagy saját megfontolásból, kényelemből, vagy 
egy népszerű internetes kihívás hatására); a nők pedig otthonkát, sőt maradjotthonkát 
hordhatnak. Ám ha mégis kicsinosítják magukat, például egy, a közösségi médiában 
is megosztott fotó kedvéért, akkor azt a karanténkera kifejezéssel szokás illetni (a 
szlengben a kera egyik jelentése: vonzó fiatal nő).

3. Otthoni főzés és kenyérsütés

A járvány megjelenésekor és a bezárkózás hírének hallatára pánikvásárlás indult meg 
az üzletekben, és két árucikk fogyott el (a fertőtlenítőszereken kívül) a leggyorsab-
ban: a toalettpapír (vécépapírkrízis) és a kenyérsütéshez is használatos élesztő (ezt 
örökíti meg az élesztőpárbaj szó: a hiánycikknek számító élesztőért küzdelem indult 
a boltokban). A házat csak nyomós indokkal lehet elhagyni, ezek egyike a bevásár-
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lás, amit néhányan az otthoni egyhangúságot feloldó pótcselekvésként használnak 
(karanténfergés). Ha valaki egy héten egyszer gyorsan kimozdul, és próbál mindent 
egyszerre elintézni, akkor maszkmaratont fut (bár a maszkszkeptikus indokolatlannak 
tartja a szájmaszk hordását, nem hisz annak megelőző hatásában). Jelenleg a saját 
védelmükben délelőtt 9 és 12 óra között kizárólag a 65 év felettiek tartózkodhatnak 
a boltokban; egy érintett számára ez a kimenő, egy, a fiatalabbaktól származó gúnyos 
megfogalmazás szerint pedig a nyuggersáv.

Az ajánlások alapján érdemes tehát csak a legszükségesebb esetekben elhagyni az 
otthonunkat, így sokan még többet főznek otthon (karanténkantin, karanténkonyha), 
sőt kenyér és pékáru készítésére is vállalkoznak (élesztő hiányában karanténkovász 
segítségével), akár kenyérszüzek is, akik még soha nem sütöttek korábban kenyeret.  
A kajantén a karantén ideje alatt elkészített ételeket jelenti, amelyeket ezzel a címszó-
val meg is lehet osztani valamely közösségi hálón; a karanténrecept pedig olyan re-
cept, amelyet könnyedén el lehet készíteni, mert az alapanyagai megtalálhatók otthon, 
nem kell külön bevásárolni miatta.

A megváltozott életkörülmények megmutatkoznak a szavainkban is (egy történet 
szerint a belvárosi lakásukból egy eldugott kis faluba költöző fiatal lányból gumicsiz-
más karanténsasszony lett erre az időszakra). Új karanténszokások vannak kialaku-
lóban (mint az otthoni torna, az operatívtörzs-nézés vagy akár a délutáni alvás). De  
a fertőzésveszély megváltoztatja az udvariassági, üdvözlési formákat is: a koronaetikett 
szerint nem szabad kezet fogni.

4. Megküzdési stratégiák: művészet és hobbi, humor, online társasági 
programok

A társas távolságtartás ajánlása, majd a kijárási korlátozás (egyes helyeken tilalom) 
megjelenésekor azonnal számos tanács látott napvilágot, hogy mit kezdjenek az em-
berek az elvileg felszabaduló idejükkel (olvasás, online színház-, filmnézés, kreatív 
hobbik stb.). A fotelmagányt segíthet feloldani az online térbe helyezett, ún. fotelkon-
ferencia, amelyre a saját nappali kényelméből is be lehet jelentkezni. Mivel bezártak  
a színházak, mozik, koncerttermek, ezért karanténkoncertre (zenészek online felületen 
tartott koncertjeire), karanténszínházba, karanténmúzeumba tudnak eljutni a virtuális 
térben az érdeklődők. De megjelent a digitális zenei szórakoztatás új, a karanténlétet 
feldolgozó műfaja, a karantének vagy karanténdal (amely ha sikeres, karanténsláger 
lehet), sőt a videócseten olvasott irodalom, a karanténmese és karanténvers is. Mind-
ezeket összefoglaló néven karanténművészetnek hívják. Fontosnak tűnik a jelen hely-
zet dokumentálása is: karanténnaplóban, koronaplóban vagy másként vírusnaplóban, 
a karantén ideje alatt írt naplóban vagy videókra építő vlogban.

A társas programoknak kialakultak online/digitális változatai: az e-sörözés (társa-
sággal közös sörözés videócseten), az online borkóstoló (az előző, csak borral, gyak-
ran borszakértő segítségével), sőt a házibuli szónak is új jelentése alakult ki (a baráti 
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társaság tagjai videócset közvetítésével isznak és beszélgetnek), hasonló elv alapján 
lehet onlinekocsmázni vagy videóinni felülettől függően a skype-kocsmában vagy 
zoom-kocsmában.

A sportolási lehetőségek is átalakultak az otthonléttel (helyszíne lehet a karantén-
kert). Van, aki otthon edz (karanténtorna, karantesi, karantorna, karantréning), más 
pedig a kevesebb testmozgás miatt karanténhájat növeszt („Nem lesz itt már summer 
body, megtalált engem is a karanténháj”). Egyes meglátások szerint „a karanténtest az 
idei beach body”.

Sajnos a hasznos elfoglaltságokkal szemben nagy a veszélye a különböző függő-
ségek megerősödésének is, különösképpen a veszélyhelyzet és az arra adott káros 
pszichológiai reakciók (mint az izolációs stressz, az elzártság, elszigeteltség, kevés 
emberi érintkezés miatt kialakuló stressz, illetve a koronapara, a koronavírus hatására 
kialakuló félelem, aggódás) miatt. Megjelent egy új alkoholos ital, a martini alapú, 
karanténban fogyasztott karantini (ennek a szónak van egy másik jelentése is: állítólag 
a karantén jól hat a család bővülésére, így tíz-tizenkét év múlva megjelennek a most 
fogant karantinik).

A nehézségekkel való megküzdésre szolgálhat a tabu kimondása és humorossá 
tétele. Az új jelenségre azonnal reflektálnak, a humort sajátos módon, egyfajta fe-
szültségoldó szelepként használják a koronamémek, amelyek a fekete humor újsze-
rű megjelenési formáinak tekinthetők (vö. Veszelszki 2020 m.a.). Ezzel kapcsolatban 
tették fel nemrégiben a kérdést: „Mi történik, ha egy vírus koronamémként virálissá 
válik?”

III.  Az új szavak szóalkotási módok szerint

A magyar nyelvben a szóképzés és a szóösszetétel a két leggyakoribb szóalkotási mód 
(vö. Keszler 2000; Lengyel 2000; Ladányi 2007). Ez visszatükröződik ebben az ad hoc 
adatbázisban is. A korábban nem említett szavak közül válogatva található néhány szó-
képzés (elkaranténosodik, cecíliás), de a legjellemzőbbek az új szóösszetételek: koro-
navírus-krízis, covidmentesítés (kézmosás értelemben), járványkórház, karanténbrigád 
(főként kerti munkákban együtt dolgozó családtagok), karanténkovász; illetve szócsa-
ládként a digitális-elektronikus kapcsolattartási közegre utalva e- előtaggal: e-locsolás, 
e-sörözés, e-szociális viselkedés. Ugyan nem szóalkotások, ám ideilleszkedő, gyakorta 
elhangzó szószerkezetek a következők: digitális átállás, házi tesztelés, igazolt fertő-
zött, iskolabezárás előtti/utáni időszámítás, kijárási korlátozás, kijárási tilalom.

A karantén szó gyakori alapja a szóalakvegyüléses, szóösszevonásos neolo-
gizmusoknak: karantárs (az a személy, akivel együtt töltjük a karantént), karantea  
(a karantén idején fogyasztott tea, amelyről általában a közösségi médiában megosz-
tott fotódokumentáció is készül); karanteam-party (társas összejövetel a karantén 
ideje alatt, a Teams szolgáltatáson keresztül); karantéboly (idegeskedés a járvány és 
következményei miatt); karantéma (egy új beszélgetős műsor neve).
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Helyesírási szempontból érdekességet jelent a szóalakvegyüléssel létrejött szavak 
írásmódja: karantanya (egy Facebook-oldal, amely ötleteket ad az óvodás gyerekek 
kreatív elfoglaltságaihoz), karantAnya (gyermekeivel karanténban, otthon tartózkodó 
édesanya); karantea; karantén (a járvány miatt karanténban lévő személy [ön]meg-
nevezése, „az újonnan megismert önmagunk”).

IV. Nyelvi látlelet

koronakorban élünk, egyesek a koronapokalipszist jövendölik – de mi mindannyi-
an, akik ezt átéljük, az események koronatanúi vagyunk. Ez a cikk pedig egy sajátos 
nyelvi karanténnapló lett. Hálásan köszönöm minden ismerős és ismeretlen, névvel 
ellátott és anonim szóbeküldőnek az adatbázishoz való hozzájárulást; köszönöm, hogy 
kölcsönadták a szavaikat. Az értő és lelkes közreműködésük nélkül ez a cikk nem 
születhetett volna meg.

Az itt bemutatott új szavak és új jelentések legnagyobb része nem fog a szókin-
csünk állandó elemévé válni: a remélhetőleg minél hamarabb (és lehetőleg minél ke-
vesebb emberi és gazdasági áldozattal) átvészelt krízis lecsillapodásával fokozatosan 
eltűnnek majd a nyelvhasználatból.
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Az év szava(i), 2020

Az év szava: koronavírus

Egy víruscsalád fajainak gyűjtőneve. Nevét az elektronmikroszkóppal látható, koroná-
ra emlékeztető felszíni kitüremkedésekről kapta. 2020-ban mindent vitt a koronavírus. 
Tetemes szócsaládja is lett: koronavírus-fertőzés, -járvány, koronanapló, koronapara, 
koronaparti, koronateszt. A koronavírus-járvány kapcsán néhány hónap alatt több száz 
szó, kifejezés keletkezett, ezeket adja közre Veszelszki Ágnes 2020 nyarán megjelent 
Karanténszótára. További szavak: karantén, maszkoz (maszkot ölt, visel), szociális 
(udvariassági) védőtávolság, alapbetegség, online oktatás.
 
Az év antiszava: koronaszégyen

Különösen a járvány második, őszi időszakában kialakult magatartásforma: a korona-
vírus-betegség eltitkolása abból a célból, hogy az illetőt ne érhesse hátrányos megkü-
lönböztetés (hatósági karantén, betegállományba vonulás, kirekesztés). Mindez oda 
vezethet, hogy ha valakinek enyhe tünetei vannak, vagy fertőzött személlyel találko-
zott, inkább eltitkolja, vagy szégyenérzete támad. Az angol corona-shaming tükörfor-
dítása. Továbbiak: vírustagadó, banyatájm (vásárlási „időssáv”).

Az év ifjúsági szava: karantini

1. A karantén alatt fogyasztott martinialapú alkoholos ital (koktél) a karantén és a mar-
tini szavak vegyítéséből. 2. A karantén alatti időszakban tizenéves fiatal megnevezése 
a karatén és tini szavakból. További jelentése: azok a fiatalok, akik a karantén idősza-
kában fogantak. Továbbiak: karantének, karantesi, karantinder.
 
Az év költői szava: morzsaközösség

A szórványközösség új, metaforikus, költői neve. „A kommunizmus éveiben az erdé-
lyi, partiumi, bánsági magyar értelmiségiek, szakemberek, kétkezi munkások jelentős 
részét arra kötelezték, hogy a Kárpátokon túl vállaljanak munkát. A kényszer helyét 
mára átvette a fizetés vonzereje, miközben a magyar morzsaközösségek szép lassan 
beolvadnak a román többségbe” (Irházi János cikkéből, 2020. október 4.). Továbbiak: 
csodafa, vakolathím, édes anyaföld.

Megszavaztatta, összeállította: a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága,  
a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (www.e-
nyelv.hu).
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Egy bizonyos fajta kulturális radikalizmusról 
 
Közhely, de igaz, hogy a világot, amelyben élünk, alapjaiban határozzák meg a nagy 
nemzetközi összefonódások, legyen szó akár a tömegkultúra nemzetköziségéről, akár 
a banktőke globális struktúráiról. Nagyvárosaink a nemzetköziesedés élenjárói: Lissza-
bontól Szöulig nincs metropolisz, ahol ne mehetnénk be – ha úgy kívánjuk – a sarki 
McDonald’sba, ne ehetnénk egy dönert alkalmasint a kínai piactól pár lépésnyire, ne ve-
hetnénk fel hitelt a Lehman Brother’stől, vagy valamely másik pénzügyi hiénától, hogy 
aztán látástól vakulásig törlesszük a szándékosan bedöntött derivatívák uzsorakamatait. 
Kétség sem fér hozzá: a represszió halad a korral. Ma már a ,,hordákban élő rasszis-
ta hímek” (Nádas Péter1) legvadabbjai sem képesek azt nemzeti keretek között tartani. 
A nemzeteknek, akárcsak a birodalmi ideológiának, leáldozott, a Nyugat az anything 
goes szellemiségében fogant kulturális radikalizmus diadalmas fényében ragyog. Töb-
bé semmi nem gátolhatja meg az egyént önmaga megvalósításában. Aki valamiképpen 
mégis ellenszegülne a globalista individualizmus hitelpénzzel fűtött gőzhengerének, azt 
a progresszivisták ítélőszéke menthetetlenül maradinak minősíti. Az identitások és ori-
entációk korábban elképzelhetetlen burjánzása, a tálcán kínált lehetőségek – a stílusok,  
a nemek, a politikusok stb. – közötti szabad választás joga azonban nemcsak hogy a sza-
badsághoz nem visz közelebb, hanem ráadásul elméletében is ellentmondáson alapul.

Mert nem lehet egyszerre elmerülni a másik élvezetében, azonosulni vele, de meg-
maradni másmilyennek.2

A posztmodernista kulturális radikalizmus lévi-strauss-i diagnózisa metszően pon-
tos. A téves előfeltétel, amin ez az iskolacsoport a multikulturalista társadalomról 
szóló ideálját felépíti, alighanem a saját, a kultúrára irányuló alapvetéseivel is ellen-
tétbe kerül, amikor nem veszi figyelembe, hogy egy kultúra bizonyos értelemben par 
excellence életmód, mégpedig egy adott közösség életmódja. Egy közösségé, mivel 
„senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens egy része, a szárazföld egy da-
rabja” (John Donne). Jóllehet, a kulturális alkotások legsajátabb értékéről tanúskodik 
az, hogy ezeket többé-kevésbé helytől és időtől függetlenül képesek vagyunk élvezni, 
a műalkotások pluralitása nem egyenlő a multikulturalizmussal. Ilyen alapon ugyanis 
majdnem minden társadalmat multikulturálisnak nevezhetnénk, amennyiben az kellő 
mennyiségű idegen kulturális terméket halmozott fel fennhatósága alatt, függetlenül 
attól, hogy egyébként hogyan viszonyul a tőle idegen kulturális komplexumokhoz.  
A viktoriánus Nagy-Britanniát a maga merev protestantizmusával, kolonialista arrogan-
ciájával alighanem senki sem nevezné multikulturális társadalomnak, még ha a British 

1 Nádas Péter: A szabadság tréningjei, 80. oldal, Jelenkor Kiadó, Bp., 2019.
2 Claude-Lévi Strauss-t idézi Pascal Bruckner. Bruckner, Pascal: képzelt rasszizmus, 195. old., 

ford.: Görgényi Adél, Századvég Kiadó, Bp., 2019.
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Museum kiállítótermei az ókori Egyiptom és Hellász kincseivel vannak is tele. Itt tehát 
másról van szó. Arról, hogy egy ember identitására nézve nem elsősorban az a meg-
határozó, hogy személy szerint milyen kulturális termékeket részesít előnyben, sokkal 
inkább, hogy mik azok az evidenciák,3 amelyek előtte nem képezték kérdés tárgyát. (Ki-
vételek mindig vannak, de kivételekre elméletet alapozni olyan, mint futóhomokra pa-
lotát építeni). Hogy mindezt jobban átlássuk, képzeljük el, hogy van egy barátunk (Lars 
vagy János, nem számít), akinek mondjuk Macuó Basó és Josza Buszon a kedves köl-
tői. Mármost az, hogy barátunk rajong a haikuköltészetért ilyen értelemben másodlagos 
azokhoz az átörökölt kulturális-civilizatorikus alapokhoz képest, amelyek úgy határoz-
zák meg befogadásának horizontját, hogy ő nem feltétlenül észleli őket. Ezek az ,,ala-
pok” teszik lehetetlenné számára, hogy a versekhez úgy viszonyuljon, mint az, aki kis 
korától kezdve ízleli a japán prozódia kopogását, akiben megvan a kellő összhang, hogy 
a hulló kaméliáról lepergő egyetlen harmatcseppben képes legyen felismerni a világ tel-
jességét.4 Lars vagy János előtt Macuo haikui egy olyan átfogóbb kérdés részét képezik, 
amely annak a kontextusnak az egészére is irányul, amelybe ezek a haikuk – akárcsak 
drágakő a foglalatba – beékelődnek, és amely nélkül nem lennének azok, vagy ponto-
sabban: nem azok lennének, amik. Műalkotás és kultúra egymást profilálják, de egy 
adott kultúra autentikus résztvevői5 számára saját kultúrájuk nem merül fel kérdésként, 
legfeljebb akkor, hogyha az már egy másik állapotban meghaladásra került. Két kultúrát 
nem elsősorban az választ el egymástól, amit a maguk módján mind a ketten kimonda-
nak, hanem az, amit nem tudnak kimondani.6 Megjegyzem: ezzel a világért sem akarnám 
azt állítani, hogy valaki pusztán születése jogán „magyarabb” (japánabb, dánabb) annál, 
aki megküzdött azért, hogy magyar (japán, dán) lehessen. De a különböző identitások 
határainak mesterséges elmosása, amelynek egyetlen célja, hogy kimutassák, egyszerre 
és egyenlő mértékben lehetünk azonosak és másak, franciák és arabok vagy kutyák és 
macskák teszem azt (a „progresszió” valóságában meglehetősen sok hasonló esetnek 
lehetünk tanúi), fogalmi zsonglőrködés, aminek egyetlen ,,értelme”, hogy elvonja a fi-
gyelmet a monetarista kartellkapitalizmus nagyon is valós valóságáról. 

Úgy vélem, ideje lenne felismernünk, hogy a lehetőségek közötti választás joga 
nem egyenlő a lehetőségek szabad megválasztásának jogával, vagyis azzal, amit  
a demokrácia alapjának kell tekintenünk.

Illetve azt is, hogy képtelenség úgy azonosnak maradnunk önmagunkkal, ha köz-
ben felolvadunk a más lehetséges identitások határtalan pluralitásában. 

3 Vagy ha úgy tetszik: értékek.
4 ,,Hulltában még egy- / két csepp harmatot hullat / a kamélia” (Macuó Basó). Macuó Basó: 

Százhetven haiku. https://mek.oszk.hu/03800/03832/03832.htm  2020.03.31
5 Vagyis akit egy adott szinkróniára nézve autentikusnak nevezünk ki.
6 ,,Nem számít más, csak a dolgok egyfajta elrendeződése. A civilizáció egy láthatatlan jó, 

mert nem a dolgokról szól, hanem azokról a láthatatlan kötelékekről, amelyek az egyiket ösz-
szekötik a másikkal, mégpedig így, és nem másként” – Antoine de Saint-Exupéry Bruckner, 
Pascal: képzelt rasszizmus, 123. old., ford.: Görgényi Adél, Századvég Kiadó, Bp., 2019.
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Vándorló egyetemek, frontharcos diákok
 
Nehéz lenne eldönteni, hogy Trianon mely területen okozta a legnagyobb veszteséget  
a magyarságnak, de az, hogy az értelmiség, a szellemi vezetőréteg számbeli meg-
fogyatkozása a mai napig érezhető, nyilvánvaló. Trianon és a magyar felsőoktatás 
tárgykörében harmadik konferenciáját tartotta a VERITAS Történetkutató Intézet és 
Levéltár, valamint a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség.

Ezúttal az egyetemi hallgatóság összetételében, sorsában bekövetkezett változások, 
a numerus clausus (a legszélesebb értelemben, nem csak a zsidó származásúak arányát 
tekintve) kérdésköre állt a konferencia középpontjában.

Ujváry Gábor, a VERITAS Intézet igazgatója a magyar felsőoktatásban végbement 
változásokat a 20. század elejétől eredezteti, amikor megjelennek és hatnak az egyetemi 
ifjúságra a különböző bal- és jobboldali mozgalmak. Nagy változást hoz az I. világhábo-
rú, mégpedig a diákság összetételében: felére csökken a fiúk aránya, és háromszorosra 
növekszik a lányoké.

Radikális átalakítást 1919 elején Kunfi Zsigmond, a Károlyi-kormány közoktatási 
minisztere kísérel meg a budapesti tudományegyetemen (Pozsony és Kolozsvár már el-
foglalva, Debrecen is román kézre kerül). Kunfi durván megsérti az egyetemi autonómi-
át, majd a teljes felszámolását és központosítását a Tanácsköztársaság hajtja végre. 

A Bányászati és Erdészeti Akadémia épülete Selmecbányán  
(Kép: PP, Felvidék.ma)
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A kontinens egyik legpatinásabb intézménye, a Selmeci Akadémia már 1918 de-
cemberében megkezdi könyvtárának, felszerelésének átmenekítését a csehek által meg 
nem szállt magyarországi területre, míg Kolozsvár és Pozsony egyetemének teljes ta-
nári kara és diáksága több turnusban 1919 őszén menekül át.

1919 őszén megkezdődik a magyar egyetemeken a visszarendeződés: Huszár Ká-
roly miniszter (még miniszterelnöksége előtt), majd utóda, Haller István az egyetemi 
autonómia visszaállítását követelik, de a Közgazdasági Kar felállításánál ez nem érvé-
nyesül. A kommün alatt elbocsátott húsz professzor visszakerül az egyetemre, az akkor 
kinevezetteket viszont elbocsátják, köztük Babits Mihályt, míg többen nyugatra me-
nekülnek, köztük Hauser Arnold, Mannheim Károly, Hevesi György, Pólya György. 
Távozásukat nagy veszteségként említette Ujváry Gábor.

A tisztogatás egészen az altisztekig terjed, de a hallgatók között is megtörténik, 
amit elsősorban a diákság vezetői kezdeményeznek. Az újra működő diák-segélyszer-
vezetek mellett politikaiak is alakulnak: úgynevezett bajtársi egyesületek, amelyek 
közül a Turul és a Hungária felekezetközi, az Emericana katolikus. 

Előadásában Ujváry Gábor gyakran hivatkozott Angyal Dávid történész 1943-ban 
megjelent naplójára. (Az I. világháború előtt, majd a két világháború között ismét 
egyetemi tanár, 1929–30-ban gr. Klebelsberg Kunó miniszter hozzájárulásával Habs-
burg Ottó történelemtanára volt.) A zsidó származású kortárs hiteles képet fest a nume-
rus claususról, amelynek fő követelői az említett bajtársi szervezetek voltak, amelyek 
a proletárdiktatúrát zsidóuralomnak tekintették. Az első létszámkorlátozást követelő 
beadvány mégsem vallási szempontból született, hanem a nők számának csökkenté-
séről az orvosi karon. Ezt követte a jogi karon az arányosítás igénye, ez már a zsidó 
származásúakkal volt kapcsolatban, majd a debreceni orvosi karon is, ahol Kenézy 
Gyula rektor, valamint a jogi, bölcsész- és teológiai hallgatók is elutasították a követe-
lést. Többnyire a diákság követelése volt a numerus clausus, míg a professzorok jogi 
érzékével ellenkezett.

Az orvosi kar Debrecenben 1919 őszén alakult, amikor Pesten a közgazdasági. 
Eldőlt az elmenekült egyetemek sorsa is. Teleki Pál támogatta a kolozsvári intézmény 
Szegedre kerülését, míg az eredetileg Szombathelyre tervezett pozsonyi egyetem Pécs-
re, a Selmeci Akadémia Sopronba költözött.

A klebelsbergi kulturális geográfia koncepciója jelent meg az egyetemek aránylag 
egyenletes elhelyezésében a maradék ország területén. Az őszi zavargások miatt 1920 
januárjában indult meg a legtöbb egyetemen az oktatás. Ebben az évben jelent meg 
Hóman Bálint A magyar tudományosság jövője című, az egyetemek legfontosabb fel-
adatait meghatározó programadó tanulmánya.

A békedelegáció munkájában is számos professzor vett részt, kifejezve a sérelmeket 
a pozsonyi és a kolozsvári egyetemek, valamint tanáraik elűzése miatt. Az utódálla-
mokban ezzel megszűnt a magyar felsőoktatás, csupán kis létszámú egyházi intézmé-
nyek működhettek. A következmény katasztrofális: a magyar diplomások ma is csupán 
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feleannyian vannak – arányszámukat tekintve – mint a többségi román, szlovák, szerb 
társaik, míg 100 évvel ezelőtt 80% volt a magyar.

Ujváry Gábornak az egész kérdést áttekintő előadása mellett a többi előadó egy-egy 
jelentős egyetem helyzetét elemezte a háború alatt és után, különös tekintettel a di-
ákság frontszolgálatban való részvételére, a felekezeti megoszlásra, majd a numerus 
claususra. Például a szegedi egyetemen – mint Vajda Tamástól, a Szegedi Egyetem 
Levéltárának igazgatójától hallottuk – 1920–21 őszén már nem érvényesült a numerus 
clausus, de például az első évfolyamot kezdő joghallgatók között az izraelita vallásúak 
öt évvel fiatalabbak voltak, mint a reformátusok. Utóbbiak közül sokan a négy évig 
tartó háborúban való részvétel mellett 1919 júliusától még a nemzeti hadseregben is 
szolgáltak. Olyan érdekességeket is kimutatott az egyetem 1914 és 1920 közötti adat-
bázisa, hogy a bölcsészek között a reformátusok aránya volt magas, a jogászoknál  
a katolikusoké.

A Selmecbányáról átmenekített Akadémiáról két előadás is szólt. Sági Éva a Sop-
roni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár vezetője és Homor Péter ugyanennek az 
intézménynek a levéltárosa más-más szempontból tekintettek vissza az időszakra.

Sági Éva elmondta, hogy a költözés után három évig a Károly Laktanyában folyt 
az oktatás, utána kapták meg a Katonai Főreáliskola épületegyüttesét. A selmeci aka-
démisták többsége teljesített katonai szolgálatot. Az 1918–19 őszén beiratkozott 400 
diák közül csak 30 volt, aki nem járt a fronton. Az Akadémiának 80 hősi halottja volt, 
köztük egy tanársegéd, valamint két olyan diák, aki nem a háborúban, hanem a nyugat-
magyarországi harcokban esett el. 

A numerus clausus nem érintette az Akadémiát, viszont érdekes adat, hogy az or-
szágos átlagnál jóval többen iratkoztak be az alacsonyabb származásúak közül. Továb-
bá az intézmény vonzáskörzete is nagyobb volt a többi egyeteménél, hiszen a háború 
előtt még Hunyad megyéből is jöttek. Természetesen a soproni átköltözés után nagyon 
megváltozott a területi kép.

Az egykori selmecbányai iskola (Kép: CsJ, Felvidék.ma)
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Homor Péter néhány érdekes diáksorsot mutatott be azok közül, akiknek pályáját 
megszakította a háború és az átköltözés. Király Lajos selmecbányai születésű volt, 
apja a selmeci líceum utolsó igazgatója. A családban Király Lajos lett az első erdész, 
diplomáját már a háború után Sopronban szerezte, majd sok fordulat után Szilvásvá-
radon és Miskolcon talált munkára és otthonra családjával. Élményeit három kötetben 
írta meg, amely az interneten letölthető.

A másik diák, Fodor Gyula a háború miatt négy év csúszással lett erdőmérnök. 
1956-ban az egész soproni főiskolával Kanadába ment, ahol magas kora ellenére még 
kinevezték tanárnak. 1982-ben Edmontonban halt meg. 

Homor Péter még egy selmeci, azaz soproni diák nevét említette: Boross Györgyét, 
akiben Boross Péter miniszterelnök az édesapját tisztelhette. E tudósítás írójának volt 
még szerencséje a Magyar Rádió számára interjút készíteni a szálfaegyenes, szellemileg 
friss, idős úrral élete nagy élményéről, a soproni népszavazásról, amelyben erdészhall-
gatóként tevékenyen részt vett. Elmesélte, hogy bár családja hagyományai szerint ő is 
erdőmérnöknek készült, de előbb, az érettségi után bevonult, az olasz fronton megse-
besült, IV. Károlytól kitüntetést is kapott. Közben megtanultam, hogy mi a „Hindernis” 
(akadályként szolgáló szöges dróttekercs – k. u. k. nyelven). Így jutottunk el a történet-
ben Sopronig és a népszavazás lebonyolításának megannyi részletéig. Sajnos az interjú 
1991 őszén készült, az esemény 70. évfordulója előtt, amikor még hallani sem hallottunk 
a „felhőről”, külső vincseszterről és más hasznos informatikai eszközről, pedig talán  
a kilencvenes éveiben járó Boross György volt az utolsó olyan élő tanú, aki személyes 
élményként mesélhetett a „leghűségesebb város” történelmi napjairól.

Megjelent a Felvidék.ma portálon. (A szerk.)

A 20-as évek kulturális életének irányítója, Klebelsberg Kunó miniszter  
2017-ben felújított otthona a 2. kerületben (Kép: RÁ)
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Adamikné Jászó Anna

A tudós-tanár Jancsó Benedek nyelv- és 
irodalomtörténészi munkássága
Nem voltunk elmaradva a „fejlett” Nyugattól. Milyen is volt „a poroszos iskola” és  
a lélektani-élettani elemzés? Adamikné Jászó Anna Jancsó Benedek munkásságán ke-
resztül cáfol meggyökeresedett babonákat, és javasol ma is izgalmas irodalmi, nyelvé-
szeti, pedagógiai olvasmányt. (A szerk.)

„E tanulmánnyal nem akartam egyebet, mint világossá tenni azt, amit már Eötvös fel-
ismert, tudniillik, hogy Petőfi filozofikus költő. Megcáfolni azt a közönségesen elterjedt 
nézetet, hogy Petőfi csak amolyan népköltő, a művelt világ behatásaitól érintetlenül ma-
radt primitív dalos, kinek csak érzései vannak; de hiányzik a gondolataiból az érleltség és 
mélység, hogy csak a népköltészetre támaszkodott, ítélőtehetsége csekély, hogy bár van-
nak nagy eszméi; de nem általuk remekelt, hogy pórias; de legföljebb csak genre-költő; 
stb.” – írja Jancsó Benedek 1885-ben Petőfi pesszimizmusa című tanulmánya végén. 
Ebben a tanulmányban Petőfi filozófiai költeményeiről olvashatunk izgalmas és a mai 
olvasónak is érdekfeszítő, új gondolatokat felsorakoztató elemzéseket.

Máig élő irodalomtörténeti babonák

Nemcsak azért idéztem ezeket a sorokat, hogy felhívjam a figyelmet egy máig élő 
babonára és Jancsó Benedek elemzésének máig élő aktualitására, hanem azért, mert 
efféle előítéleteket más területeken is meg kell cáfolni. Például azt a kinyilatkozta-
tást, hogy csak a Nyugat folyóirat költői voltak a poeta doctusok; bizony poeta doctus 
volt Petőfi is, Arany is, sőt Csokonai is. Vagy például azt a máig hangoztatott véle-
ményt, hogy irodalmi és tudományos életünk úgy hetvenéves elmaradásban leledzett 
a nyugati irányzatokhoz képest. Maga Jancsó Benedek munkássága a cáfolat: idézi és 
párhuzamba állítja az egész korabeli világirodalmat, különösen Turgenyevet kedveli; 
ismeri és alkalmazza a korabeli filozófiai és pszichológiai irányzatokat, pszichológiai 
és élettani alapon elemez irodalmi műveket, s olyan problémafelvetései és megállapí-
tásai vannak, melyeket ma is beépíthetünk tudásunkba, egyszóval: olvasni kell ma is. 
Megjegyzem: könnyebben olvasható, mint egyik-másik mai tanulmányíró. Felmerül-
het az a kérdés, hogy miért nem tudtunk eddig róla? Erre a kérdésre az alábbi életrajzi 
áttekintés ad választ.

Jancsó Benedek 1854-ben született Gelencén, s 1930-ban halt meg Budapesten. 
Gelence Erdély délkeleti csücskében van, egészen a határon. Szent Imre hercegnek 
szentelt római katolikus erődtemplomáról híres, melynek falain 13. századi Szent 
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László-festmények láthatók, s egy 
fali táblázat a székely Jancsó nemzet-
ségről. Jancsó Benedek Kolozsvárott 
doktorált 1878-ban, gimnáziumokban 
tanárkodott Pancsován, Aradon, majd 
Budapesten, kisebb megszakításokkal 
egészen 1907-ig. 1889-ben elindította 
az Egyetemes Közoktatási Szemle 
című folyóiratot. 1916-ban az Aka-
démia levelező tagjává választotta. 
Nyelv- és irodalomtudományi tanul-
mányai pályája elején jelentek meg. 
Az 1890-es évektől kezdve egyre in-
kább oktatáspolitikával foglalkozott  
a vallás- és közoktatásügyi miniszté-
rium tisztviselőjeként. Kilenc nyelven 
olvasott, írt, fordított. Sokat foglal-
kozott az erdélyi román irredentiz-
mussal, a nemzetiségi ügyekkel, az 

elszakított erdélyi területek kulturális segélyezésével. (Életrajza hosszabban olvasható 
az interneten és a Jancsó Benedek 160 című 2015-ben megjelent, konferencia-előadá-
sokat tartalmazó könyvben. Ebben a kötetben írja Jáki László neveléstörténész, hogy  
a kommunizmusban nevét teljesen elhallgatták, nem kell magyaráznunk, miért. Még 
az 1997-es Pedagógiai lexikonban sem szerepel.)

Kiváló retorikus

Említettem, hogy értekezései nemcsak gondolatgazdagok, hanem könnyen olvasha-
tók, élvezetesek. Ennek oka az, hogy Jancsó Benedek kiváló tanár lehetett, s azért volt 
kiváló tanár, mert kiváló retorikus volt. Érezni lehet tanulmányaiban, hogy mindig 
tekintettel van hallgatóságára, illetőleg olvasóira. Gondosan felépített, jó szerkezetű 
gondolatmentét könnyű követni. Stílusa világos, nem egyszerű, nem is fennkölt, ha-
nem középen van: érvel is, gyönyörködtet is. Mindezt azért is állítom, mert az 1884-ben 
kiadott Szavalókönyvében retorikai alapvetést olvashatunk ötvenoldalnyi terjedelem-
ben. A könyv maga verseket tartalmaz, alattuk rövid, lényegre törő eligazításokkal. 
Figyelemre méltó a retorikai elméleti alapozás, a versválogatás és a versekhez fűzött 
tanácsok összhangja. A szerkesztő, Jancsó András csak két példát közöl, Vörösmar-
tytól az Élő szobor című költeményt és Aranytól a Szondi két apródja c. balladát. A két 
könyvrészlethez csatol egy korabeli kritikát: a – méltatlanul elfelejtett – Ábrányi Emil 
1885-ben megjelent ismertetését, valamint egy mostani kritikát: saját ismertetésemet, 

Jancsó Benedek (Gelence, 1854 – Budapest, 1930) 
(Kép: kozterkep.hu)
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amelyet Jáki tanár úr kérésére írtam 2016-ban. Befejezésében arra hívtam fel a figyel-
met, hogy érdemes volna Jancsó Benedek könyvét mai körülményekre alkalmazva 
megismételni – ha ugyan szavalnak még a diákok.

Retorikai műveltségét igazolja az Emlékbeszéd Fábián Gábor felett, a kiváló klasz-
szika-filológus, akadémikus, Cicero-fordító érdemeit mutatja be, s 1885-ben hangzott 
el Aradon.

A rokon Jancsó András által szerkesztett kötet tizenegy tanulmányt, illetőleg tanul-
mányrészletet tartalmaz, a szerkesztő mindegyik fejezet elé egy-egy rövid tájékoztatást 
írt. Az alábbiakban nagyon röviden ismertetem az eddig még nem említett tanulmá-
nyokat, s felhívom a figyelmet a mai kor számára is fontos tanulságaikra.

Jakab Ödön

„Marosvásárhelytől délkeletre, a Havad patak völgyében fekszik egy kis székely te-
lepülés, Vadasd. Lakossága talán soha nem érte el az ezer főt, a kis falu leghíresebb 
szülöttje volt Jakab Ödön, egy neves, de elszegényedett székely família gyermeke” 
– írja Jancsó András. Jó barátja volt Jancsó Benedeknek, egy évben születtek, s éle-
tük végéig jó barátok voltak. Jakab Ödön népszerű költő, drámaíró, elbeszélő volt, 
mára elfeledett, mint oly sokan mások. Lírikusnak indult, később „rajzokat”, azaz rö-
vid elbeszéléseket, anekdotákat tett közzé Székely Históriák címen.  Déván tanított, 
majd 1884-től Budapesten. 1924-ben az Akadémia levelező tagja lett. Jancsó Benedek 
ekképp zárja le 1884-ben írt ismertetését: „Mély kedélyű ember, igaz szívű hazafi, 
tántoríthatatlan hű barát. Világosan gondolkozó fő, tudományosan képzett tanár, a kö-
telességét híven teljesítő iskolamester. Van azonban egy hibája is. Őszinte, mint egy 
igazi székely. Mi a szívén, az a nyelvén, s azért nem is igen hiszem, hogy valaha be-
lőle valami tanügyi hivatalnok legyen. Valószínűen meg kell elégednie azzal a furcsa 
címmel: Erdély legtehetségesebb poétája. Na, de az is megér egy királyi tanácsossá-
got!” A Wikipédián azt olvashatjuk, hogy a századfordulón rendkívül népszerű volt, de  
a Nyugat folyóirat avultnak minősítette munkásságát. Talán túlságosan lenéző volt ez 
az ítélet, s érdemes volna Jakab Ödön – és mások – költészetét újraértékelni.

Ki írta az első magyar nyelvtant? 

A tanulmány 1878-ban jelent meg a Figyelőben. Megcáfolja Toldy Ferenc (1805–1875) 
azon állítását, hogy az első magyar nyelvtant Janus Pannonius írta volna. Szerinte az 
első magyar nyelvtant Sylvester János, azaz Erdősi János írta. Ez az állítás ma is igaz, 
első nyelvtanunk az 1539-ben publikált Grammatica Hungaro-Latina. Számos érvet 
sorol fel állítása igazolására, a legvalószínűbb az, hogy Joannes Pannonius Sylvester 
nevét azonosították Janus Pannonius nevével. Az a tény sem mellőzhető, hogy Janus 
Pannonius nyelvtanát senki nem látta, egyébként máig sem került elő, korai gram-
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matikusaink sem említik. A szerkesztő ismerteti a tanulmány bírálatát, Jancsó Benedek 
viszontválaszát, a vita utóéletét. Mindenesetre nagyon nehéz nagy tekintélyek téves ál-
lításait megcáfolni, erre is jó példa ez a tanulmány, nemcsak a logikus érvelésre. De  
a frissen doktorált fiatalember nem hagyta magát. Dsida Jenő írta Sirató ének J. B. halá-
lára c. versében (nyilván a későbbi nemzetiségpolitikai harcokra célozva):

Ám harcos is voltál, komor, ha kellett,
izmossá lendült két öreg kezed,
toll-dárdád forgott, szikrát hányva zúgott
és jaj volt annak, aki vétkezett.

A Janus Pannonius-féle nyelvtanról szóló vitákat Bartók István foglalja ösz-
sze Janus Pannonius és a magyarországi grammatikai irodalom c. tanulmányában 
(Humanista műveltség Pannóniában, Pécs, 2000, 97–113), tárgyalja Jancsó Bene-
dek tanulmányát is. Nem tartja lehetetlennek, hogy létezett ez a nyelvtan, de érve-
lése nem meggyőző (Mayer Gyula szíves közlése). Röviden olvashatunk a kérdésről 
a 2001-es Magyar Könyvszemlében (117. évf.  2. sz.). A Sylvester-féle grammatika 
kiadásának előszavában is megemlítik a problémát (Ioannes Sylvester: Grammatica 
Hungarolatina,Akadémiai, 2006).

Szenci Molnár Albert nyelvtudománya

1879-ben a Figyelőben jelent meg két részletben a terjedelmes tanulmány, melynek 
csak első részéből közöl részleteket a szerkesztő. Szenci Molnár 1610-ben írta meg 
nyelvtanát Novae Grammatica Ungaricae Libri Duo címen, az elsőben az alaktant,  
a másodikban a mondattant tárgyalja.  Jancsó Benedek összehasonlítja Sylvester János 
és Szenci Molnár grammatikáját, s ezt írja: „amíg az előbbi századból ránk maradt 
grammatikák s nyelvet érdeklő dolgozatok felsőbb tudományos törekvések világos 
jeleit hordják magukon, addig a 17. század minden grammatikája gyakorlati szem-
pontokat tart maga előtt […] Molnártól Pereszlényiig minden grammatika gyakorlati 
célból íratik.” Fontos megállapítást tesz a háttérről: „Látjuk azt is, hogy míg Erdősi 
Melanchtont és a Donatus–Priscianus-féle grammatikákat követi, addig Molnár 
Ramust, kora leghíresebb grammatikusát, mert nyíltan kimondja, hogy módszerére és 
műszavaira nézve őt választotta vezérül.” (A nagy hatású francia hugenottáról, Petrus 
Ramusról van szó, 1515–1572; hatását bizonyítja, hogy a korabeli retorikai irodalom 
rámistákra és ciceroniánusokra oszlott.)

1610-ben jelent meg Szenci Molnár nyelvtana, s 1612-ben Pécseli Király Imre 
retorikája: Isagoges Rhetoricae libri duo, azaz Bevezetés a retorikába két könyvben 
(magyarra fordítva: 2017-ben). Együtt tevékenykedtek Heidelbergben, s elképzelhető, 
hogy Szenci Molnár létre akarta hozni a grammatika-retorika-dialektika hármasságát, 
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a trivium rendszerének megfelelően. Természetesen gyakorlati céllal, a retorika létre-
hozása is bizonyítja a gyakorlati célt.

Bethlen Gábor magyarsága

Ez a tanulmány a Magyar Nyelvőrben jelent meg 1881-ben. Apropóját az 1879-ben 
Szilágyi Sándor által kiadott Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei  
c. könyv adta. Jancsó Benedek egy kis szótárfélét állított össze Bethlen szóanyagából, 
pl. az áros jelentése kereskedő; a berbecs román elem, jelentése ürü. Mindig ad példa-
mondatot: konászodik el – „Kornis uramnak nem kellene oly igen Nagy Andráséknak 
pártjokat fogni, mert azért konászodnak oly igen el.” Képet kapunk Bethlen szókép-
zéseiről, különleges ragozásáról, sőt népies szólásmódok, közmondások alkalmazásá-
ról. Mindent összevetve „Bethlen leveleiben azt a hivatalos nyelvet találjuk, mely az 
erdélyi fejedelmek kancelláriáiban használtatott, és amely Erdély törvényhozásának 
másfélszáz éven át volt a nyelve.”

A kurucz-mozgalmak költészetéről

Ez a tanulmány 1879-ben a Havi Szemle katolikus tudományos folyóiratban jelent 
meg; a szerkesztő teljes terjedelmében közli. Thaly Kálmán publikációi révén a kuruc 
költészet az érdeklődés középpontjába került. Jancsó Benedek élvezetes stílusban, sok 
idézettel érvel a kuruc költészet népies jellege mellett. „Vizsgálatunk tárgyát a kurucz 
dalok képezik, a vitézi énekek csak annyiban, amennyiben mintegy bevezetést képez-
nek ezekhez. E vitézi énekekben s különösen a kurucz dalokban nyilatkozik a népies 
erő a maga teljes nagyságában, egyszerű szépségében. Ezek képezhették volna sze-
rencsésebb körülmények között, más időkben a nemzeti hősköltészet, a hős mondakör 
legszebb darabjait.” Két részre osztotta ezeket az alkotásokat: régibb vitézi énekekre 
és kuruc dalokra. Most csak két bekezdést idézek a tanulmányból, melyeknek tartalma 
elképesztően aktuális a 21. század elején is:

„Azt mondják néhányan, hogy a patriotismus kitörése nem egyéb, mint az em-
ber lényegének alapvonalát képező állatias szenvedély kitörése; mert a patriorismus 
a fajszereteten alapul, melyben az állatias ösztönszerű érzések viszik a főszerepet.  
A civilisatio pedig azt tűzte ki feladatául, hogy leigázza az emberben az állatias termé-
szetet és a világpolgárias humanitásban egyesítve mindent, megvalósítsa tisztán embe-
ries eszméit. És így a hazafias érzésnek is csak akkor volt jogosultsága a költészetben, 
mikor még a humanismus eszméi a költők és bölcselők előtt teljesen ismeretlenek, 
mikor a haza és a nemzet az emberiséggel azonos jelentésű fogalmak voltak. Ma, mi-
kor az emberi szellem a haladás útján a világpolgárias humanismus megértéséig jutott; 
ma, mikor nemcsak a művész, hanem minden ember hazája széles e világ: nem egyéb, 
mint korlátoltság, a patriotismus jogosultságáról beszélni a költészetben.
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Ez igaz is lehet, de kimutattuk, hogy a valódi patriotismus nem szűk körű előíté-
letekből áll, hanem azokból az eszmékből és érzésekből, melyek az összes emberiség 
valódi kincsét és közös tulajdonát képezik.”

„Most az a kérdés, hogy vajon a kurucz dalokon keresztül húzódó hazafias érzésnek 
megvan-e az az egyetemessége, mely összhangba képes hozni azt az általános embe-
riessel?” Ezután következik a kuruc dalok sokrétű, izgalmas elemzése, sok példával, 
ragyogó stílusban: előbb a lírai verseket veszi sorra, majd az epikus alkotásokat, a kor 
csatáit megéneklő alkotásokat.

Jancsó Benedek sok tanulmányt írt Petőfiről. Petőfi katona-dalai című tanulmánya 
1881-ben jelent meg a kolozsvári Ellenzék című napilap tárca-rovatában. „Ez a szegény 
nemzet, mely katonai és harci erényekben oly gazdag, vajon miért is olyan szegény 
katonai dalokban?” – teszi fel a kérdést. A kuruc költészet után Amadé Lászlót lehet 
megemlíteni (mi még tanítottuk), s vele be is fejezhetjük a felsorolást. Jancsó Miklós 
szerint ennek a terméketlenségnek politikai helyzetünk az oka. A nemzeti hadseregnek 
kellett megszületnie, hogy a harcra buzdításnak értelme legyen: Petőfi katona-dalai  
a szabadságharc idején születtek.

Kölcsey Ferenc élete és művei 

E címmel közel ötszáz oldalas nagymonográfia jelent meg 1885-ben az Aigner Lajos által 
alapított Nemzeti Könyvtár 38. köteteként. Jancsó Benedek a nyolcvanas évek elejétől 
kezdve több tanulmányt publikált Kölcseyről, a monográfia összegezés. A történelmi-
társadalmi-irodalmi környezetbe helyezve mutatja be „az érzékeny lelkű költőt és em-
bert, a harcos és kiváló szónokot és politikust, a pontos és lelkiismeretes hivatalnokot.”  
A szerkesztő a nagy életműből az 1832–36-os országgyűlésről szóló fejezetet közli  
(s csatol hozzá három korabeli kritikát). Annak idején – a hatvanas-hetvenes években 
– részletesen tanítottuk Kölcsey híres beszédeit a vallásügyben, a magyar nyelv, a len-
gyelek, az úrbér ügyében, a búcsút az országos rendektől, mégis most, ezt a fejezetet ol-
vasva lett világos a háttér, a pozsonyi viszonyok, az országgyűlés működése, a kormány 
manipulációja, az ellenkező megyei utasítás háttere. A terjedelmes fejezetből egyetlen 
bekezdést idézek, amellyel a szerző a magyar nyelv ügyében mondott beszéd tárgya-
lását összegezte:

„Kölcsey azonban és társai mindezt nem nézhették ily természetesnek és nem fog-
hatták fel ily tárgyilagosan, mert ők a dolgot nem tekinthették történelmi álláspontból, 
mint mi. Nekik harcot kellett folytatni egy idejét múlt felfogással, el kellett hányniuk 
a múlt romjait a jövő haladásának útjából. Ők küzdöttek, izzadtak és szenvedtek azért, 
melynek mi most gyümölcseit élvezzük. Izgatottságuk, nemes szenvedélyük, s az ügy-
ben folytatott érzelmi politikájuk természetes és jogos volt. Nincs célja-tévesztettebb 
dolog a történetíró részéről, mint saját tárgyilagos felfogását ráerőszakolni azokra az 
egyéniségekre, kiknek küzdelmét rajzolja, mint azt követelni, hogy a küzdelemben, 
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melyben sokszor az emberi lélek és szív legigazabb érzései, s legnemesebb törekvései 
forognak veszélyben, a küzdő és szenvedő hős azt a hideg nyugodtságot és latolga-
tó okosságot tanúsítsa, mellyel ő íróasztala mellett a történelmi álláspont kényelmes 
távolságából ítélgeti meg a történeti eseményeket és személyeket. Bizonyos, hogy 
határozottabb és tudományosabb fogalma van a hidegről annak a tudósnak, ki reg-
gel az ablakába kitett hőmérőről olvassa le a decemberi éjszaka hidegét, mint annak  
a szerencsétlennek, ki az éjszakán saját ütőerével észlelte fogvacogva e hideg hatását, 
de azért ne kívánjuk a didergőtől, hogy a saját testével folytatott észleletnél oly hide-
gen, oly nyugodtan viselje magát, mint a hőmérőjét meleg szobája ablakából nézegető 
tudós.” Ezután írja le Jancsó Benedek, hogy Kölcsey érzelmi politikus volt. Indokolása:  
„Az emberi haladás történetében az emberiség érzelmei épp oly hatalmas tényezők 
voltak, mint maga az emberi ész.” Azért is idéztem ezt a bekezdést, mert jól mutatja 
szerzője retorikai iskolázottságát: retorikai példával is érvel, s ismeri a logosz-pathosz-
éthosz érvényességét, sőt a pathosz, az érzelmek erőteljes hatását. Sokkal fontosabb 
azonban az a nézete, hogy saját koruk alapján kell az alkotókat megítélni, nem a tanul-
mányíró saját kora és saját nézetei alapján, végül is prekoncepciósan. (Megjegyzem:  
a mai gimnáziumi irodalmi tananyagban Kölcsey választható téma, kimaradhat.)

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy érdemes, sőt kötelező volna a Kölcsey-
monográfiát reprint kiadni. A nagy nemzetek – angolok, franciák, németek – szisz-
tematikusan megjelentetik reprint kiadásban a régi tudományos műveket, nálunk  
a reprint kiadások esetlegesek.

A puszta befolyása a magyar költészetben

A tanulmányt 1885-ben közölte a Koszorú, a Petőfi-társaság heti közlönye. Bevezeté-
sében Jancsó Benedek megfogalmazza módszerét: „A kutató ész nem elégedhetik meg 
az esztétikai hatás és érzés fokának megmérésével, hanem tartozik kutatni az oko-
kat, felfedezni és leírni ama látszólag titkosan működő élettani folyamatot is, melynek 
eredménye a költői vagy művészi alkotás; megjelölni amaz élet- és lélektani állan-
dóan ható okokat, melyek, mint a faj jellemző sajátosságai, meghatározzák a művész 
egyéniségét is.” Ilyen ok az éghajlat, a táj, a talaj, a táplálék, egyszóval a földrajzi 
környezet, amelybe a művész beleszületett. Minden alkotás élettani és lélektani folya-
mat eredménye. Így hatott – különbözőképpen – Petőfi és Arany költészetére a pusz-
ta; költészetük összehasonlító elemzését olvashatjuk sok-sok példával megtámogatva,  
s bevonva a nagy orosz puszta „költőjét”, az orosz Turgenyevet, de hivatkozik az an-
gol tavi költőkre is (lakeistáknak nevezi őket). Végső soron Arany és Petőfi költészete 
kiegészíti egymást, „kifejezik az egész magyar nemzet” jellemét, mint a mágnespatkó 
két sarka (a mágnesességre a delej, akkoriban divatos szót használja).

Jancsó Benedek az élettani és lélektani okok kutatását tekinti elemzési alapnak; 
az élettani okok befolyásáról a puszta kapcsán ír, a lélektani okokat tárja fel Arany 
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János lelki betegeiről szóló l884-ben a Figyelőben közzétett tanulmányában. A lélek-
tani tárgyalásmód újdonságnak számított akkoriban, bár már Greguss Ágost 1877-
ben megjelent, Arany János balladái, magyarázva című könyvében lélektani alapon 
tárgyalta a balladákat. Jancsó Benedek az akkori orvostudomány eredményei alapján 
elemez, a korabeli – elsősorban külföldi – szakirodalmat idézve. Tárgyalásmódjának 
másik újdonsága, hogy a balladai őrülteket párhuzamba állítja Shakespeare őrültjeivel.  
A balladákat az őrület típusai szerint csoportosítja. Az őrültség káprázatokkal kezdő-
dik, Macbeth, Hamlet őrülete kezdődött így, a balladákban V. László – nemcsak bűnös, 
hanem gyáva is – és Edvárd király üldözési mániája bontakozik ki. „Arany Jánosnak 
három balladája van, melyekben a vízió kísértetiesbe megy át”: Bor vitéz, Árva fiú, 
Éjféli párbaj. A Tetemre-hívásban az őrültség oka nem bűn, hanem „csak egy véletlen 
szeszély okozta tévedés, vagy helyesebben szólva, hiba.” Kund Abigél katasztrófáját 
Arany „igazi kórtani szabatossággal rajzolja”. Az őrültség kibontakozásának legrész-
letesebb rajzát az Ágnes asszonyban olvashatjuk.

A tanulmány lezárását idézem: „A bevezetés kezdetén említettük, hogy a balla-
da éppúgy, mint a tragédia az emberi lélek tragikus küzdelmét szereti visszatükrözni. 
Azonban az emberi lélek ama legtragikusabb küzdelmét, mely a megbomlott szel-
lem harcában: az őrültségben tükröződik vissza, a költői irodalom csak ritkán rajzolja, 
mintha a költők azt tartanák, hogy a színpad nem kórház, a ballada pedig nem kórtani 
jelentés. Van is valami, mi az őrültséget esztétikai tekintetben majdnem lehetetlenné 
teszi s azért csakis a legnagyobb költői tehetség birkózhatik meg az őrültség költői 
rajzával: csak egy Shakespeare a tragédiában s egy Arany János a balladában, kik 
képesek voltak az emberi lélek legtitkosabb redőibe behatolva, az ismeretlen, a sej-
telmes mélyéből felhozni a lángész hatalmával az esztétikailag legfenségesebb költői 
nyilvánulatát. E lehetetlennek látszó feladat megoldása bizonyára egyik legnagyobb 
dicsősége Shakespeare-nek és a mi Arany Jánosunknak.” S ide tartozik Petőfi híres 
költeménye, Az őrült, melyet Petőfi pesszimizmusa című tanulmányában elemez.

Lélektani és élettani elemzés

Jancsó Benedek tanulmányai ma is élvezhetők, könnyen olvashatók. Mindig ismer-
teti az elemzett költemények gondolatmenetét – mindig tudjuk, miről van szó –, s az 
ismertetéseket követik az elemzések, egyéni stílusban, világosan, az illőség elvének 
megfelelően. Ide írom egy emlékemet: annak idején, a hatvanas évek közepe táján volt 
egy bölcsészkari évfolyamtársam, aki mindig a 19. század második felében írt tanul-
mányokat olvasta. Akkor csodálkoztam rajta, most már megértem: ő is érteni akarta, 
miről is van szó, s nem volt kíváncsi a marxista alapokra. Jancsó Benedek lélektani és 
élettani alapon elemzett. A lélektani szempont a mai tanulmányokban is fontossá vált. 
Újdonság? Azt tartják művelőik, de nem kell bizonyítanom, hogy nem az. Az élettani 
háttér fontossága abban az időben közismert volt, nagy a szakirodalma, s ma ismét 
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jelentkezett az amerikai ecocriticism irányzatában (Nyilasy Balázs szíves közlése), 
majd begyűrűzik hozzánk is. Egy híres amerikai olvasáskutató írta, hogy a 19. század 
második felében minden mai irányzat megvolt, mi csak pontosabban mérünk, valószí-
nűleg igaza volt. Érdemes és üdítő olykor a régieket olvasni.

Iskolaszervező, tanár

Említettem, hogy ideje megdönteni bizonyos babonákat, például azt, hogy mindig le 
vagyunk maradva a „fejlett” Nyugat kultúrájától. Jancsó Benedek munkássága fénye-
sen cáfol. De cáfolja a poroszos iskola babonáját is. Jómagam a 19. század utolsó 
harmadában megújult elemi iskolai olvasás- és nyelvtantanítással foglalkoztam (A ma-
gyar olvasástanítás története, A mondattani elv és a kisnyelvtanok), az 1868-as nép-
oktatási törvény utáni korszakkal, a nagyszerű, nemzeti szellemű olvasókönyvekkel 
(ekkor kerültek be a népmesék és a magyar mondák), az élénk pedagógiai vitákkal,  
a színvonalas szaklapokkal, a nagyszerű gimnáziumi évkönyvekkel (ilyen évkönyv-
ben 1887-ben jelent meg pl. Selmecbányán Szitnyai Elek Eszmék a meggyőző előadás 
kellékeihez című retorikaelméleti műve, vagy később, 1909-ben Fogarason Babits Iro-
dalmi nevelés című tanulmánya, amely ma is a retorikai képzés alapja). S ugyanez az 
igényesség vonatkozik a gimnáziumi reformokra is. Azért, mert fontosnak tartották  
a fegyelmet, attól még ez az oktatás nem volt „poroszos”. Az akkori német oktatás pe-
dig kiváló volt: igényes és igenis gyermekközpontú. A poroszos jelzőt a kommunista 
korszakban találták ki, és szajkózzák ma is. Hogy milyen volt egy „poroszos” tanár, 
megtudhatják Jancsó Benedek iskolaszervezői és tanári tevékenységéből (önképző 
kört szervezett), valamint tudományos, nyelvészeti és irodalmi munkásságából: igazi 
tudós-tanár volt. 

Régi iskola berendezése Ópusztaszeren (Kép: MZs)
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Borsi Vivien
 

Szatmári mezőkön, kertekben

Szatmár megye Románia északnyugati részén helyezkedik el. Székhelye Szatmárné-
meti. Szatmár megyének előnyt jelent nyugati fekvése, ez vonzza a külföldi befekte-
tőket. Megjelennek fontosabb iparágak is, mint a jármű-, élelmiszer-, fa- és textilipar, 
valamint változások figyelhetők meg a mezőgazdaságban. Írásom – személyes élmé-
nyek alapján – két Szatmár megyei település, Halmi és Kökényesd mai mező- és kert-
gazdálkodásáról szól.
 
Halmi és kökényesdi eper
 
Szatmár megyében alig két éve kezdte meg működését a falugazdász-hálózat, amely-
nek feladata a szakmai tanácsadás a termelés, feldolgozás vagy értékesítés területén, 
valamint szakmai programok, képzések, konferenciák és kiállítások szervezése a gaz-
daszervezetekkel. 2018 augusztusában rendezték meg az első Agrárakadémiát. Az el-
képzelések szerint a Szatmár megyei termékeket elsősorban helyi vásárlóknak kell 
felkínálni, hogy sikeresebb legyen a termelés, közvetlen legyen a kapcsolat termelő és 
vásárló között. Ezt a fajta bizalmat erősítik a település nevéhez köthető teremék: pl. 
halmi eper és bor.

A Szatmár megyei Halmiban és Kökényesden 600 hektárnyi területen termesztenek 
epret. Az itt leszedett 9000 tonna gyümölcs Románia epertermésének 80 százalékát 
jelenti, amit bel- és külföldön értékesítenek. Halmiban minden évben megrendezik az 
eperfesztivált is, amelyen a halmi és kökényesdi gazdák összehasonlíthatják, ki milyen 
termést gyűjtött be az adott évben. A helyiek úgy vélik, hogy az epret úgy kell gondoz-
ni, akár csak a gyerekeket, annak érdekében, hogy kiváló termést hozzon. Ugyanakkor 
a gazdáknak számos nehézséggel kell szembenézniük. Évszaktól függően a jégeső óri-
ási károkat tud okozni. 2015 május végén a jégeső nem kímélte Szatmár megyét sem. 
Sokak szerint ez az utóbbi száz év egyik legnagyobb természeti katasztrófája volt.  
A jégeső mindössze 15 perc alatt sepert végig Kökényesden és környékén megsem-
misítve 400 hektár epret (a termés szinte 100 százalékát), 500 hektár kukoricát, 200 
hektár kalászost és 100 hektár zöldséget.

A 2015-ös év nehézségei után a gazdák újra próbáltak minőségi terméket eladni 
a hazai piacon. Halmi és Kökényesd mindig is híres volt a jó és bőséges földieper-
termésről. Románia piacain már április végén, május elején megjelent az első eper – 
15-20 lejes kezdőáron. Amikor beindul az eperszezon, rohamosan zuhanni kezd az 
ára, akár 1 lejre is. Ez nagy gondot jelent a gazdáknak, mivel az epertermesztés során 
permetezni, locsolni, öntözni, kitakarni, betakarni kell – és ez sokba kerül.
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Epret szalmázni
 

Még tisztán emlékszem arra az idő-
szakra, mikor otthon a szüleimmel, 
nagyszüleimmel felpakolva indul-
tunk szekéren a mezőre, hiszen az 
epret le kellett szalmázni. Ugyanis 
régebben szalmát helyeztek a pa-
lánták alá, hogy az eper ne legyen 
sáros, majd a szezon végén a szal-
mát összeszedték. Ahogy telnek az 
évek, az eper alá már nem szalmát 
tesznek, hanem egyre több helyen 
fóliával letakart ágyásba ültetik  
a palántákat, majd áttetsző fátyol-

fóliával borítják le őket, hiszen a nap ily módon hamarabb érleli a zöldséget és gyü-
mölcsöket. Ugyanakkor ez a fajta eljárás nagyobb befektetést is igényel. Tudomáson 
szerint a fóliát és a palántákat háromévente cserélni kell, és csepegtető rendszerrel is 
fel kell szerelni.

A képen a nagymamám kertje és az idei termés látható. Az is megfigyelhető, hogy 
a szalmás megoldást felváltotta a fekete fólia, oldalt pedig a fátyolfólia van, amelyet  
a letakaráshoz használnak.
 
Eperlekvár
 
Az epernek számos fajtája ismert nálunk, mindenki különbözőféle eperfajtát termeszt. 
Bevett szokás, hogy Németországból vásárolják a fagyasztott eperpalántát, amelyet 
itthon fóliába palántolnak (palántáznak). Régen a prémiumfajtát termesztették a leg-
többen, amely formailag, illatban és ízben is kiváló gyümölcs, viszont szállításra már 
kevésbé alkalmas. Egy nap után máris csöpögni kezd, és eladhatatlanná válik, ezért in-
kább a helyiek lekvárt készítenek belőle. A családommal minden évben az eperszezon 
végén leszedjük a megmaradt prémiumepret, és a nagymamámnál lekvárt főzünk belő-
le. Ez hosszú folyamat, hiszen azt üst mellett folyamatosan ott kell ülni és kavargatni, 
hogy ne égjen oda, de a végeredmény nagyon ízletes. Bátran használjuk süteményké-
szítéskor, sőt nagymamám a piacon még árulja is. Nemcsak a piacon válik be a lekvár, 
hanem az egyetemen reggelenként jól jön a finom eperlekváros kenyér.
 
Eperszezon: amíg egy kiló eper árából lehet venni egy kiló kenyeret…
 
Minden évben, amikor beköszönt az eperszezon a gazdák a családtagjaikkal együtt 
napszámosokat fogadva reggeltől estig szedik az epret. Egy munkás akár 10 lejt kaphat 
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órabérre. A nap végen pedig megérkezik a kereskedő, aki az ország különböző részeire 
szállítja az epret. Tudniillik a szabadon, azaz nem fóliasátrakban termesztett eper jóval 
ízletesebb, mint a fóliasátrakban termesztett eper, azonban csak jóval a szezon után 
hoznak termést. A helyi öregek szerint, amíg egy kiló eper árából lehet venni egy kiló 
kenyeret, addig érdemes vele foglalkozni. Bátran merem állítani, hogy a mi kis falunk 
igen gazdag epertermés szempontjából.

Gabonatermesztés
 
Az epertermesztés után a második helyet foglalja el a ranglistán a gabonanövények 
termesztése. Dolgozatom további részében kedves olvasóimat szeretném meghívni 
egy kis túrára, amely során bemutatom, hogy nálunk az emberek nem csak eperrel 
foglalkoznak. A minap én és az unokatestvérem mezei biciklitúrára mentünk.

Túránk során meg-
figyeltük, hogy számos 
helyen a búza, a málé és 
a tritikálé a legelterjed-
tebb. Ezeket a növényeket 
a gazdák az otthon tartott 
állatok ellátására termesz-
tik. Régen még kézzel 
aratták, édesapám mesél-
te, hogy mikor fiatal volt, 
reggel öt órakor indultak 
a mezőre a nagyszüleim-
mel, hogy betakarítsák az 
adott terményt. Mára már 
a fejlett technológiának 

köszönhetően a betakarítás mindössze pár óra alatt elvégezhető a kombájn segítsé-
gével. Felfedezőutunk során észrevettük, hogy a kertek sorai egymás után búzával 
vannak bevetve.

Ezek a búzával bevetett területek számos mezei állatnak biztosítanak élőhelyet, 
a madaraknak, egereknek és a fácánoknak eledelt is. Találkoztunk is fácánokkal, de 
túl gyorsnak bizonyultak, hogy lefo-
tózzuk őket. Megfigyeltük még, hogy 
egyaránt termesztenek levendulát is.

Elterjedt növény a napraforgó 
is. Megannyi személyes élmény fűz  
a napraforgó betakarításához. Még kisebb gyerek voltam, mikor szüleimmel napra-
forgót csépelni indultunk a mezőre. ültünk a szekér tetején és vártuk, hogy édesapám 
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hozza a levágott napraforgót, amelyből mi egy bottal ütögetve csépeltük ki a magokat. 
A nap végére erős izomlázunk lett, és kisebb hólyagok jelentek meg a tenyerünkön. 
Miután elvégeztük a feladatunkat, zsákokba szedtük, és átadtuk a kereskedődnek. Cse-
rébe hol pénzt, hol olajat adtak. 

A falubeliek nagy része tehát ilyesfajta termeléssel foglalkozik, sok esetben pályá-
zati támogatással. 
 
Vissza a kertekbe
 
Azonban nem csak a mezőn folyik termelés. Otthon a kertekben is előszeretettel ül-
tetnek például krumplit, és veteményeznek egyéb zöldségeket. Elterjedt a kertekben  
a lucerna is.

A lucernát az emberek az otthon tartott állatoknak termesztik, megfelelő táplálékként 
szolgál a nyulaknak, háziszárnyasoknak, a sertéseknek és a teheneknek. Bevett szokás, 

hogy ha valamelyik háznál van fö-
lösleges lucerna, a gazda a szom-
széddal egyeztet, és kölcsönbe ad 
neki. Ugyanakkor gyümölcsfát is 
ültetnek. Egy nyári vagy őszi na-
pon jólesik a kertben falatozni az 
egészséges almából, körtéből, ba-
rackból, cseresznyéből és meggy-
ből. A helyiek finom baracklekvárt 
készítenek, melyet bárki beszerez-
het a helyi piacon, azonban nem 
csak lekvár készül. Kökényesd fa-
lunk két pálinkafőzőnek ad otthont. 
A szilvából, almából, körtéből és 
barackból finom pálinka készül. El-

terjedt még a bor készítése is, a finom hegyesi vörös- és fehérbor. A helyiek szerint a 
legfinomabb bor Halmiban készül, a Kökényesd melletti kis faluban.

Egy hosszú nap után kellemes a kertben megpihenni a gyümölcsfák által nyújtott 
árnyékban, akár a naplementét is érdemes megvárni.

Összegzésképpen elmondható, hogy a mezőgazdaság ebben a faluban sok ember 
számára a megélhetőséget jelenti. Hálásak vagyunk, hogy itt élhetünk, és egymást se-
gíthetjük, hiszen ha beköszönt az aratás ideje, ebben a közösségben mindenki együttes 
erővel segíti a másikat.

Képek: BV
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Komoróczy György

Címeresek

Köznemes, főnemes, armalista, hétszilvafás, lófő, rabonbán
 
Az évezredes történelmi, társadalmi kiváltságos osztállyal kapcsolatos kifejezések ala-
posabb megismertetésében akad még pótolnivalója az anyanyelvi ismeretterjesztés-
nek. Leginkább a tömegtájékoztatás nyelvében fordulnak elő járatlanságra utaló jelek, 
és a ’89-es rendszerváltozás után megjelent könyvek sem egészen mentesek bizonyos 
tévedésektől. A világhálóról nem is beszélve.

Az újságírók és könyvszerzők mentségére legyen mondva, hogy a kommunista 
berendezkedés után történelmünknek egy szeletét kiradírozták a tankönyvekből, az 
ismeretterjesztő munkákból, és a szocialista építés éveiben az írók is óvakodtak a ne-
mességhez köthető témáktól. Negyvenöt évnyi agymosás után, 1990-től újra kellett 
tanulnunk több olyan dolgot, amelyek tiltott listán voltak a szovjet uralom alá került 
országokban. Egyetlen beszédes – hazai – példát említek csupán: fiatal, történelem 
szakos tanárnő mondta el a változás után, hogy az egyetemen a 80-as években egy 
árva szót sem tanítottak a földbirtokosok 1949-es kitelepítéséről, vagyonuk – ingó és 
ingatlan – teljes elkobzásáról, munkatáborokba és kényszerlakhelyre hurcolásukról, 
az évtizedekig tartó hátrányos megkülönböztetésükről. Nem csoda hát, ha a mai ol-
vasó – középiskolástól a nyugdíjasig – például klasszikus íróink műveit olvasva nem 
érti teljes bizonyossággal a magyar, azon belül a székely nemesi társadalom sajátos 
szavait, kifejezéseit.

A következőkben hibavadászat helyett csupán a szakirodalom, leginkább a törté-
net- és nyelvtudomány hiteles meghatározásainak, információinak vázlatos továbbítá-
sa a célunk. 

A magyar nemesi társadalom a Kárpát-medencében feudális körülmények között 
Szent Istvántól a jobbágyfelszabadításig (1848–49) működött, utána feudálkapitalista 
rendszerben 1946-ig tartott. IV. Károly távozása után – rövid bolsevista-szocialista poli-
tikai villongásokat követően – 1920-tól király nélküli királyság volt Magyarországon.

A nemes (ember) szó jelentése: ’a feudális társadalom kiváltságos osztályához tar-
tozó személy’, alapszava a ’nemzetség’ jelentésű nem főnév. Az államalapítás után az 
uralkodó (király, fejedelem, császár) emelhette nemesi rangra azokat a személyeket, 
akik szolgálataikkal kiérdemelték azt. Az érintettek földadományban és kiváltságok-
ban részesültek, belőlük alakult ki a földesúri réteg, 1848 után a jogutód földbirto-
kosság. Az 1400-as évek elejétől a rétegződést nemcsak a birtok nagysága hordozta, 
hanem a birtok nélküli nemesek csoportja is. Ők csak címert és nemeslevelet kaptak 
az uralkodótól, de birtokadományban nem részesültek. Ez volt az armalisták rétege.  
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A latin eredetű armális szó jelentése ’címerrel ellátott nemesi levél’. A birtok szerinti 
rétegződés a nemesség körében így alakult: kis-, közép- és nagybirtokos. Az első ket-
tőt köznemeseknek nevezték, utóbbiakat főnemeseknek (címekkel is ellátva). Nagy-
birtoknak az ezer hold (körülbelül ötszáz hektár) fölötti földterület számított. Kivétel is 
akadt: volt nagybirtokos köznemes és középbirtokos főnemes (például hatszáz holdas 
báró) és vagyontalan kisnemes. Közepesnek általában a kétszázötven és ezer hold kö-
zötti birtok számított. Az 1700-as évek vége felé (1791) nyelvünkben is megjelenik 
és terjedni kezd a főnemes jelentésű görög gyökerű arisztokrata szó. Fontos: mind  
a nemesi, mind a főnemesi rang, illetve cím csak apai ágon volt örökölhető! A közne-
meseket cím nélküli nemeseknek is nevezték, a főnemesi címek növekvő sorrendje így 
volt: báró, gróf, herceg. A hercegnél csak a királyi herceg (az uralkodó család tagja) 
volt magasabb rangú. A főhercegi rang csak a Habsburg-ház tagjait illette meg. 

A középbirtokos nemest a 19. század első felében szokás volt angol eredetű szóval 
dzsentrinek is nevezni, néhány évtizeddel később a kisbirtokos vagy birtokát vesz-
tett nemest is így hívták. Közülük sokan hivatali vagy értelmiségi pályát választottak. 
Ugyancsak a 19. század első felében a csekély birtokú vagy elszegényedett nemes 
ember megnevezésére magyar kifejezés született: a hétszilvafás, de volt három- és 
hatszilvafás nemes is. Ezek mind csúfolódó népies kifejezések, akárcsak a bocsko-
ros nemes vagy kurta nemes. Sokan felteszik a kérdést: hogy kerül ide a szilvafa? 
A szótörténeti kutatás szerint a szilvafát a Kárpát-medencében nem tartották értékes 
gyümölcsfának, ezért a szerényebb vagyoni helyzet jelképévé válhatott. Idővel a hét-
szilvafás kifejezés kiszorította a többi számnévi előtagot, minden bizonnyal azért, mert 
a hetes számnak kiemelt szerepe volt őseink kultúrájában, így számos olyan kifejezés 
született, amelyben előfordul a hét: hétalvó, hétpecsétes (titok), hétpróbás (gazember), 
hétfejű sárkány, hétszemélyes tábla stb.

A hétszilvafás székely megfelelőjének a lófő nemest tartja a szakirodalom, a vár-
megyei birtokos nemességhez a székely rendek közül legközelebb álló a primori réteg 
volt a 16. századtól. Abban nincs vita, hogy a primorok a székelyek legvagyonosabb 
és legelőkelőbb osztályát alkották, közéleti tisztségeket viseltek, közülük kerültek ki 
az úgynevezett főemberek/főrendűek, azonban a primor főember nem azonos a főne-
messel vagy a mágnással (báró, gróf, herceg). A félreértéseket olykor talán az okozta 
és okozza ma is, hogy a magyar országgyűlés felső táblájába (felső házába) a bárói és 
grófi családok tagjai mellett a székely primorok is – mint birtokos nemesek és tisztség-
viselők – meghívást kaptak. A primorok közül kerültek ki az uralkodó döntése nyomán 
a székely bárók és grófok (17–18. század). Erdélyben hercegi család nem volt. A régies 
írású vezetéknévhez járó nemesi előnevet mai hangjelöléssel kell írni a szabály szerint: 
cegei (nem czegei), köpeci (nem keöpeöcei) stb. A székely székek élén a főkirály-
bíró állt, vármegyei megfelelője: a főispán. Munkaköréhez tartozott a törvényesség 
felügyelete, akárcsak a mai prefektusnak. 1876-tól a székely székek helyén is me-
gyék alakultak, a főkirálybírókat a főispánok váltották. A királybíró a székely székek 
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közigazgatását irányította, vármegyei megfelelője az alispán. Ő nem volt alárendeltje  
a főispánnak, választás útján nyerte el tisztségét, akárcsak a mai megyeelnök.

Olykor olvasni lehet székely rabonbánokról, és embertársaink között is vannak, 
akik büszkén vallják, hogy felmenőik rabonbánok voltak. A legújabb értelmező szótár 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003) azt írja: a rabonbán egy hamisítványnak bizo-
nyult krónika szerint a honfoglalás kori pogány székelyek választott vezére és főpapja.  
A kutatás kiderítette, hogy a rabonbán szót a hamisítók alkották, valószínűleg a héber 
rabbi ’tanító, mester’ (= a zsidó vallás papja) szó elferdítésével és a közismert bán 
méltóságnévből. Rabonbánok nincsenek, nem is voltak – olvasható egy nyelvészeti 
tanulmányban.

 
Megjelent a Hargita Népe Hargita honlapján. (A szerk.)

Hét szilvafa Biharnagybajomban, Szűcs Sándor néprajzkutató egykori kertje (Kép: BG)
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Tóth Ádám 

Amikor Várad volt a világ közepe

Nagyváradot története során rengeteg személy tette kellőképp híressé. Említhetnénk 
akár Szent Lászlót, Janus Pannoniust, Ady Endrét vagy éppen Bodola Gyulát. De szá-
mos olyan nyílt titkot rejt a város múltja, amely valahogy nem került be a köztudatba. 
Ilyen a váradi meridián is, amely több mint kétszáz évig (1464–1667) jelölte a „világ 
közepét”, de szinte semmi sem őrzi a városban ennek emlékét. Sem terek, sem szobrok 
nem állítanak emléket az egykori világszenzációnak. Pedig Kolumbusz Kristóf Ameri-
kába tartó hajóján is ott volt egy példány a nagyváradi iratból.

Mi is az a meridián?
 
Hogyha a Föld felszínének egy pontját szeretnénk pontosan meghatározni, szélességi 
és hosszúsági fokokat használunk. Vagyis koordinátákat. Napjainkban már világszerte 
egységes rendszert alkalmazunk, amelyben a viszonyítási alapot a két kitüntetett gör-
be, a 0˚ szélességi és 0˚ hosszúsági kör jelöli. Előbbit könnyű volt elfogadni, mivel 
a természet kreálta, ugyanis az Egyenlítő körvonalának középpontja egyben a Föld 
középpontja is. Az utóbbi megállapítása azonban korántsem ilyen egyszerű feladat. 
Mivel a Föld alakja nem szabályos gömb, hanem ovális alakú, a hosszúsági fokok-
ból végtelen számú egyforma tulajdonságokkal rendelkező vonal jelölhető ki. Mégis 
szükség mutatkozott egy kitüntetett hosszúsági körre, amelyhez egységes módon vi-
szonyítani lehetett.

Ma már mindenki tudja, hogy ez a greenwichi (1884) meridián, azaz délkör, de az 
évezredek során nem mindig volt ennyire egyértelmű. A térképészet atyjai már a kö-
zépkorban kitüntetett szerepet szántak a tájékozódást elősegítő meridiánnak. A földrajzi 
hosszúság fogalmát a görög Eratoszthenész (i. e. 276 – i. e. 194) használta először 
Alexandriában. Dikaiarkhosz az i. e. 4. században az általa ismert világot egy, az 
Egyenlítővel párhuzamos vízszintes vonallal és egy arra merőleges meridiánnal osz-
totta négy részre. A kezdetleges ábra kiindulópontja Rodosz városa volt. Az első sűrű 
meridiánábrázolás Ptolemaiosz (90–168) nevéhez köthető. Geografia című munká-
jában a mai Kanári-szigeteket tette meg kezdő meridiánnak, vagyis a nulladik (0˚) 
foknak. Akkoriban a hosszúsági értékeket a különböző országokban egymás után be-
következett holdfogyatkozások időpontjaiból számolták ki. A greenwichi délkör el-
fogadásáig (1884) annyi kezdő délkört sikerült meghatározni – kis túlzással –, ahány 
térképész volt. A kor szellemében a tudósok, csillagdák (csillagvizsgáló intézetek) ál-
talában saját helyük, az adott királyi udvar pozíciója vagy éppen valamilyen elmélet 
alapján határozták meg a 0˚ hosszúság pozícióját.
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Nagyváradi csillagda Mátyás korában
 
A 12. századi Magyarország első felétől már találunk olyan feljegyzéseket, amelyek 
komolyabb csillagászati megfigyelésekről adnak leírást. Ezek főként húsvétszámítási 

szabályokat tartalmaztak, amelyek 
akkor egyszerre tartoztak az aszt-
ronómia (csillagászat) és a vallás 
témaköréhez. Az első niceai zsinat 
(325) határozata alapján ugyanis 
húsvét napja a tavaszi napéjegyen-
lőség utáni első holdtöltét követő 
vasárnap. A dátum pontos kijelölé-
séhez pedig nélkülözhetetlen volt az 
égbolt és azon belül a Hold állapo-
tának folyamatos megfigyelése. Ek-
kor az asztrológia és az asztronómia 
– vagyis a csillagjóslás és a csilla-
gászat – azonos területnek minő-
sült, vagyis a csillagok helyzetének 

tényszerű feltárása még nem jelentett önálló tudományágat. Hogy önálló tudomány-
ágnak számítson, Váradból pedig a világ közepe legyen, Vitéz János (1408–1472),  
a csillagászat elkötelezett híve kellett, aki kihagyhatatlan kulcsfigurája a váradi meri-
dián létrejövetelének. Vitéz elsősorban a latin, a görög és a matematikai tanulmányok-
ban tűnt ki, melynek okán Hunyadi János rábízta a fiai, László és Mátyás nevelését. 
Később az udvari adminisztrációban dolgozott, majd a kormányzó Hunyadi mellett 
több király – Zsigmond, Albert és Ulászló – is foglalkoztatta a titkáraként. Amikor Vi-
téz Jánost Nagyvárad püspökévé nevezték ki, az egyik legfontosabb feladatának tartot-
ta, hogy – az akkori szóhasználat szerint – csillagdát hozzon létre. Azt, hogy ő maga is 
a csillagászat megszállottja volt, az olasz Galeotto Marzio, Janus Pannonius (Vitéz Já-
nos unokaöccse) jó barátjának soraiból tudhatjuk biztosan, aki a következőket mondta 
Vitézről: „az asztrológiának pedig annyira híve volt, hogy a csillagászati naptárt min-
dig magával hordta, és semmit sem cselekedett, míg a csillagokat meg nem kérdezte”. 
A kor kutatói valószínűnek tartják, hogy Mátyás, még gyerekként, általa kedvelte meg 
a csillagjóslást, amelynek felnőttként is a híve maradt, miközben – némi túlzással – a 
csillagászat tudományos oldala is érdekelte. Ezért is támogatta Vitéz János ez irányú 
tevékenységét. Nagyobbrészt ennek köszönhető, hogy a csillagda megalapítása való-
ban megvalósulhatott. De arról, hogy úgy valósult-e meg, ahogyan Vitéz szerette vol-
na, sajnos nem maradtak fenn egyértelmű dokumentumok, de annyi bizonyos, hogy 
Nagyváradon 1455-től kezdve rengeteg fontos és európai színvonalú csillagászati 
megfigyelést jegyeztek.

Valahol a Körös partján állt a csillagda (Kép: BG)
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A fennmaradt korabeli feljegyzésekből az is kiderül, hogy Vitéz János a kor egyik 
legnagyobb csillagászát, az osztrák Georg Peuerbachot (1421–1461) igyekezett Várad-
ra csábítani. Ő azonban (elsőként) legjobb tanítványát, Johannes Müllert (1436 –1476) 
küldte el maga helyett, akit később Regiomontanus néven jegyeztek be a legnagyobb 
csillagászok közé. Egyes feljegyzések arról árulkodnak, hogy egy viszonylag rövid 
időre Peuerbach is megérkezett. Mindenesetre Nagyvárad ezen kutatók által a csilla-
gászat egyik legkiemelkedőbb központjává vált. A földrajzi hosszúság meghatározá-
sára a Regiomontanus és Peuerbach kettős a nagyváradi váron keresztülhaladó kezdő 
délkört jelölte ki. Így a várközpont egyenesen a világ közepévé avanzsált, megkezdve 
több mint kétszáz évig tartó uralkodását. Az obszervatórium (csillagászati megfigye-
lőközpont) egyebek mellett a Hold és a csillagok helyzetére vonatkozó megfigyeléseit 
a Tabula Varadiensis (Váradi Táblák, 1464) című munkába gyűjtötték össze.

A csillagászati megfigyeléseket a nyílt tengeren hajózó kapitányok is használták, 
hiszen az égitesteken kívül semmilyen más viszonyítási pont nem állt rendelkezésükre. 
Ekkoriban a Tabula Varadiensis lévén az elérhető gyűjtemények közt az egyik legpon-
tosabb, a másolatait a nagy felfedezők egy része is magával vitte. Vitéz János tudo-
mányt pártoló tevékenysége azonban akkor teljesedett ki igazán, amikor – már Mátyás 
uralkodásának idején, 1465 februárjában – esztergomi érsek lett. 1465. május 29-én  
II. Pál pápa felhatalmazta Vitéz Jánost és unokaöccsét, Janus Pannonius pécsi püspö-
köt, hogy Mátyás kívánságának megfelelően egyetemet (studium generalét) létesítse-
nek Magyarországon. Ennek alapkövét le is tették még ebben az évben, majd 1467. 
július 20-án nyitották meg Pozsonyban. Az Universitas Istropolitana nevet viselő 
egyetemen négy kar működött, amelyek mindegyikéhez kiemelkedő, nemzetközi hírű 
tanárokat hívtak meg. A matematika és orvostudományok mellett természetesen meg-
található volt benne a csillagászati kar is. Nem meglepő módon az asztronómiai tu-
dományok karának vezetésével Johannes Müllert (Regiomontanust), a Váradi Táblák 
megalkotóját bízták meg. Mellettük még számos kiváló tudós és pedagógus oktatott az 
egyetemen. Vitéz János kancellári posztot töltött be az intézményben, amely a tervek-
nek megfelelően egy időre valóban össze tudta fogni a kor tudósainak legjavát, és el 
tudta indítani a módszeres tudományos kutatások gyakorlatát. A legjobb csillagászok 
közül itt dolgozott ekkor a lengyel Johann von Glogau (Glogóv) és Bylika (magyar 
nevén Ilkus Márton), az olasz Francesco Roselli és Antonio Torqueto, de a legjobb 
műszerkészítőként ismert Johannes Dorn is.

Vitéz János halála után felbomlott a tanári kar. Regiomontanus Budára költözött, 
hogy Hunyadi Mátyás udvari asztrológusa legyen, majd 1471-ben Nürnbergbe ment, 
hogy megalapítsa Európa második csillagászati obszervatóriumát, és folytatta az ada-
tok táblázatba gyűjtését. A (váradi és nürnbergi) táblázatait többek között Brache és 
Kepler is használták, utóbbi később felfedezte a bolygók mozgási törvényeit. Egy fenn-
maradt legenda is őrzi Mátyás és Regiomontanus személyes kapcsolatát. A legenda 
szerint Mátyás uralkodásának idejére több napfogyatkozás is esett. Vélhetően az 1465. 
szeptember 20-ai volt az, amely a királyt annyira felzaklatta, hogy szinte belebetege-
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dett. Különösen, hogy korában még több babona, vészjóslás fűződött a jelenséghez, 
mint valóságos tudás. Mátyás szerencséjére a csillagász ekkor már az országban volt, 
így pontosan el tudta magyarázni az uralkodónak, hogy végül is egy meglehetősen 
egyszerű helyzetről van szó. A dolog megértése pedig meggyógyította Mátyást, aki 
ezért egész életében hálás maradt a csillagásznak.
 
Váradi térkép az Amerikába tartó hajón
 
A csillagászati megfigyeléseket nemcsak a tudományban, de a navigációban is használ-
ták, különösen a nyílt tengeren hajózó kapitányok, akiknek az égitestek állásán kívül 
semmilyen más viszonyítási pont nem állt a rendelkezésükre. Mivel ekkoriban a Tabula 
Varadiensis volt az egyik legpontosabb elérhető gyűjtemény, másolatait a nagy földrajzi 
felfedezéseket véghez vivő felfedezők egy része is magával vitte. A nagyváradi csil-
lagászklub ezt írja: „Columbus Kristóf állította, hogy volt nála egy példány a Tabula 
Varadiensis-ből, mikor átszelte az Atlanti-óceánt, hogy a Hold helyzetének segítségé-
vel meghatározza a hosszúságot. Amerigo Vespucci megemlítette, hogyan tanult meg 
ezekből a táblázatokból hosszúságot számolni.”

Dr. Fleisz János nagyváradi történész szerint: „Mint ahogy Várad Vitéz János idején 
Európa egyik jelentős humanista központja volt, úgy ez a mű (Tabula Varadiensis) ko-
rabeli viszonyok között mondhatjuk, világszínvonalon állt, mindenképpen egyike volt 
a legmegbízhatóbbaknak. Maga a mű ott lehetett valószínűleg másolatban Kolumbusz 
hajóján is, más hasonló, a navigációt megkönnyítő kiadványokkal együtt. De nem csak 
Kolumbusz, más nagy felfedezők, köztük Amerigo Vespucci is használhatták. A gyakor-
lat azt bizonyítja, ezek nélkül nem juthatott volna útjai során célba. Közvetlen biztos em-
lítés nincs, mivel Kolumbusz eredeti hajónaplója elveszett, útinaplója másolatban létezik.  
A másodlagos forrásokban azonban megemlítik, hogy egy példány nála volt a műből.”
 
Irodalom

http://www.mebt.hu/hu/tartalom/kolombus-es-nagyvaradi-csillagaszati-
gyujtemeny (utolsó letöltés ideje: 2021. január 9.)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kezd%C5%91_hossz%C3%BAs%C3%A1gi_k% 
C3%B6r (utolsó letöltés ideje: 2021. január 9.)

http://epa.oszk.hu/00400/00458/00636/pdf/EPA00458_korunk_2017_11_062-065.
pdf (utolsó letöltés ideje: 2021. január 9.)

http://csillagok.konyvtar.mta.hu/ (utolsó letöltés ideje: 2021. január 9.)
http://www.banki.hu/~tkt/segedanyagok/valaszthato/Eliot.pdf (utolsó letöltés ideje: 

2021. január 9.)
http://www.hitelfolyoirat.hu/sites/default/files/pdf/07-nagya_1.pdf (utolsó letöltés ide-

je: 2021. január 9.)
 

Első megjelenés: Bihari Napló kalendárium. (A szerk.) 
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Szegedi Mária

Székelyhíd vára és annak alagútjai

Köztudott, hogy a várakhoz, kastélyokhoz tartoztak föld alatti járatok, melyeket álta-
lában menekülés céljából építettek. Dolgozatom témája a székelyhídi vár épületének 
föld alatti járatáról szól, azaz annak hiedelmeiről. Dolgozatom célja nem a bizonyítás 
(az alagút egyébként sincs meg), hanem csupán az alagúttal kapcsolatos szóbeszédek 
(folklór) összegyűjtése. Székelyhídi lakosokat kérdeztem a járat létezéséről. Kutatá-
som az alábbi kérdésekre összpontosított: (a) Létezik-e az alagút? (b) Milyen célt szol-
gált a föld alatti járat? (c) Milyen hosszú a járat? 

Konceptualizálásaim a fogalmak és a változók szerint különülnek el.  Empirikus 
módszereim a megfigyelés és az interjúztatás voltak. Analitikus módszereim közé 
Nánási Zoltán Székelyhíd történeti monográfiája, illetve Sütő Éva Érmellék, szerelem 
című könyve és dr. Szabó József Ismeretlen Érmellék című munkája sorolható.
 
Szél fuvatlan nem indul
 
A legfontosabb alapkérdés számomra leginkább az volt, jogosult-e egy ilyen irányú ku-
tatás. A váradi vár régészeti feltárását irányító Mihálka Nándor elmondása szerint: „15 
év kutatás alatt egyetlen, a váradi várból kiágazó alagutat, menekülési útvonalat sem ta-
láltunk vagy tártunk fel. Azt nem állítom, hogy ezek az építmények nem léteznek, hiszen 
szél fuvatlan nem indul alapon, mi is többektől hallottunk az alagutakról Székelyhídtól 
Szalontáig, de nyomát eddig nem leltük. A falusiak persze egy régi, beomlott pincében is 
alagutat látnak, de bemászni ugye nem mernek, mert elfogyhat a levegő. Létezését nem 
tagadom, mert a középkorban is gyakran használtak alternatív közlekedési útvonalakat, 
lásd Eger példáját, de ebben az esetben egy komoly dombról beszélünk, ahova lehetett 
alagutat építeni, míg a mi váraink többsége a mocsárba épült, ahol elég magasan van  
a talajvíz. Szalárdon is határozottan állítják, hogy létezik az alagút a templomból Ador-
ján várba, de még senki nem ment végig rajta.” Kormányos László, Székelyhídon oktató 
történelemtanár válasza a kérdésemre a következő volt: „Én sem a középkor, sem pedig 
a török kor kapcsán konkrét információval, ami bizonyító erejű lehetne, soha nem talál-
koztam. Hallottam én is, de kétlem, hogy igaz lenne, hiszen ez 42-45 km alagút lenne.”
 
Az Értől a Berettyóig
 
A kérdés tehát valójában nyitott, és mindenképpen közérdeklődésre tarthat számot. 
Annál is inkább, mivel Székelyhíd a középkori, kora újkori magyar történelem fon-
tos központja volt. A mai település az Érmellék egyik települése Románia északnyu-
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gati részén. Az Ér az Érmelléki-hegyekben ered Szilágy megyében. A folyó völgye  
a Partium északnyugati részén, a Szilágyságban található. Keleten az Érmelléki-domb-
vidék határolja, és képez átmenetet a Réz-hegység nyúlványai felé, míg nyugati hatá-
rát a Nyírség homokbuckái és a Nagy-Sárrét alkotják. Vízgyűjtője 15–50 km széles. 
Szövevényes hálózata a 19. században még inkább egy hatalmas mocsárra hasonlított, 
de vízrendszerének szabályozása során a folyót sok helyen mesterséges mederbe terel-
ték, ahol csak kevés víz folyt, s emiatt a mocsár kiszáradt. Az Ér neve Anonymus Gesta 
Hungarorum című munkájában bukkan fel, melynek keletkezését a kutatók az 1196–
1220 közötti évekre teszik. Az Ér északon, Szalacsnál jön be Biharba, s innen jut el a 
magyarországi Pocsajnál a Berettyóba. Az Ér megnevezése a XIII. századtól ismert. 
Anonymusnak, III. Béla „névtelen” jegyzőjének Gestájában olvashatjuk: „Tétény pe-
dig meg a fia, Horka, a Nyír részeken átlovagolva, nagy számú népet hódítottak meg 
a Nyír erdeitől egésznek az Omsó-érig.” Az Omsó-ér a nagyon ingadozó Ér-mederre 
utal, ahonnan az Érmellék a nevét kapta. Székelyhíd település az Ér vízfolyásainak 
átkelőhelye volt, ahol több irányba haladó, fontos kereskedelmi utak kereszteződtek, 
ezért vámhídi jelentőséggel bírt, ahol az áthaladó kereskedőknek vámot kellett fizet-
niük: „Innen származik Székelyhíd neve: híd (hiduá) alán-kabar eredetű szó, ’átkelő-
hely’, vagyis a székelyek hídja” – olvashatjuk Nánási Zoltánnál.
 
Székelyhíd vára
 
Első ismert birtokosa a Gutkeled nemzetségből származó Dorog fia, Péter volt, az  
ő idejükben nyert a település vámszedési jogot is. 1402-ben az albisi Zólyomi család tag-
jai szerezték meg a települést, s várossá fejlesztették. 1477-ben a Zólyomiak Zsigmond 
királytól országos vásárjogot nyertek Székelyhídnak, majd a hetivásár tartására is jogot 
szereztek. 1460-ban engedélyt kaptak arra is, hogy az Ér egyik szigetén fa- vagy kővárat 
építsenek, négy bástyával, falakkal, sáncokkal és más szükséges épületekkel. Ezt a várat 
1514-ben Dózsa seregei lerombolták, és a birtokos Zólyomi család négy tagját is megöl-
ték. Kilencven év múlva ismét felépítették, majd 1664-ben a törökök újra lerombolták.  
A vár makettje ma megtekinthető a református templom udvarán.

Nánási Zoltán Székelyhíd történeti monográfiájában olvashatunk részletesen a vár 
megépítéseinek nehézségeiről. A vár négy bástyájának lerakását I. Rákóczi György 
kezdeményezte. „A székelyhídi vár négyzet alaprajzú, négy sarokbástyás alakját tehát 
nem a Zólyomiak idején, hanem csakis a Rákóczi építtetéseivel vehette fel.” Küzdel-
mes feladatot jelentett az Ér mocsarainak közepében a vár megépítése, a bástya alap-
jainak letétele, hiszen a vizet nem lehetett elvezetni, annak érdekében, hogy a földet 
kiszárítsák: „négy arasz vastagságú égerfa cölöpökre – amit négy ölnyi szélességben 
sűrűn vertek le – rakták rá a terméskő falat, arra pedig a fal nagyobbik részét a hely-
színen égetett téglából rakták.” 1640 januárjában az Ér alacsony vízállású volt, így 
könnyebben haladtak a munkálatokkal. De nem lehetett az időjárástól függővé tenni  
a munkálatokat, így annak érdekében, hogy a vízhozam egyenlő és állandó legyen, 
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1640 őszétől a Krasznát átvezették az Érbe. Az építkezéshez Váradról hoztak köveket. 
1642 májusára végeztek a négy bástya felépítésével, s azoknak faragott kőpárkányuk 
is elkészült. A vár alépítményeinek szélessége 14 láb (kb. 4,25 m), a falak vastagsága 

6 láb (kb. 2 m), a fal tarajának magassága 1,8–2 m volt. A bástyákat összekötő külső 
védőfal befelé domború volt, a sarkai pedig lándzsahegy alakú, hegyes szögben végződ-
tek. A sarokbástyák nevet is kaptak: északnyugaton: Parancsnoki, délnyugaton: Dobosok 
bástyája, északkeleten: Kereki bástya, délkeleten: Telegdy-bástya. A vár belső terüle-
tének az épületei szegényesek maradtak. A várudvar közepén volt a kút, a malom és  

a sütőkemence. Délen, a főbe-
járat mögött voltak a lakóépü-
letek, északon pedig az istálló 
és a műhelyek. A két északi 
toronyban az őrség lakott. 
Székelyhíd vára végvár lett, 
ami miatt nagyobb gondot 
fordítottak a megerősítésére. 
Ez valószínűleg már II. Rá-
kóczi György vagy Kemény 
János idején történhetett meg. 
Kettős M alakú sánc- és véd-

falrendszert építettek, északkeleten egy kisebb erődítés volt, melyre a vár hídjainak és 
kapujának védelme hárult. A várba bonyolult hídrendszer segítségével lehetett bejutni, 
mely a lápon át keletről, északkeletről és délről körbefogta. Támadás esetén a híd 
facölöpjeire rakott pallókat felszedték. 1664-ben a vasvári békében elrendelték a vár 
lerombolását.

A törmelékekből gróf Dietrichstein János, Mária Terézia főkamarása 1750–1760 
között felépítette a mai kastély nyugati szárnyát. A Dietrichstein-kastély, ami a ké-
sőbbiekben házasság útján Stubenberg-kastély, valamint a kései barokk stílusú római 
katolikus templom ma is ott ékeskedik őrző tekintetével a város felett.

Képek: SzM
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Alagutak
 
Könyöki József A középkori várak című munkájában az alagút címszó alatt így ír: 
„Felvételeim alkalmával alig láttam várat, hol ne mutatott volna a lakosság egy nyílást  
a falban vagy pinczében, mely szerintük az alagút lejáratát képezi.” Továbbiakban ezt 
olvashatjuk: „föld alatt utakat vájtak, melyeken a vár lakói menekülhettek, mint azt  
a történelem is többször igazolja. […] Ily alagutak a főtoronyból, pinczéből, szobákból 
vagy kutakból vezettek a szabadba. Említenek azonban olyanokat is, melyek valamely 
közel levő szomszéd várba vagy városba vezettek.” Három 60 és 70 év közötti lakost 
kérdeztem, akik ugyanazt a történetet mesélték el nekem, miszerint: A kondás 100 darab 
disznót őrzött a vár területén. Az idős bácsi elbóbiskolt, s mire felébredt a 100 darab 
disznó nem volt meg. Bejárta a környéket, keresve a sertéseket, de nem lettek meg. 
Elment hát, s felkereste a disznók tulajdonosait, és elmondta nekik, hogy sajnálja, de 
nincsenek meg a disznók. A lakosok is keresni kezdték az állatokat, de csak nem kerül-
tek elő. Egy nap egy gyerek játszott a réten, mikor meglátta a disznókat előjönni liszte-
sen, piszkosan a ma Kiserdőnek nevezett fás részről. Elrohant, s szólt az embereknek, 
hogy megvannak a disznók. Az emberek, mikor odamentek, egy alagútban találták  
a disznókat, amelyek régi gabonát túrtak a félig-meddig beszakadt járatban.

Egy másik interjúalanyomtól ezt a választ kaptam az alagút meglétéhez kapcsoló-
dóan: „Saját gyerekkori élményem az alagúttal kapcsolatban: gyakran jártam nagy-
apámmal Kerekibe szekérrel, és a vár mellett haladva egy-egy helyen furcsa, dübögő 
hang hallatszott, ahogy a lovakkal elhaladtunk felette. Nagyapám akkor azt mesélte, 
hogy ott fut az alagút fel a kastélyhoz. Később gyakran jártunk oda, és kerestük az 
alagút bejáratát, de sajnos semmit sem találtunk!” Az interjúalanyaim mind említettek 
még egy másik járatot, amely a Stubenberg-kastélytól jött, s szerintük összeköttetés-
ben volt a vár alagútjával.

Következtetésképpen levonható, hogy az emberek hisznek az alagút létezésében, 
ezt történetekkel is alátámasztják. Az alagút menekülési célt szolgálhatott, illetve átjá-
rást biztosított a mai Stubenberg-kastélyhoz, valamint más településekre.  Az alagút, 
amelyről az emberek beszélnek, 45 km körül kell, hogy legyen. Ha a szóbeszédekre 
támaszkodunk, akkor Székelyhíd lakóházai alatt valószínűleg egy bonyolult alagút-
rendszer megy végig, de ezt még senki nem tudta bebizonyítani.

Irodalom
 
Könyöki József 1905. középkori várak: különös tekintettel Magyarországra. MTA, 

Budapest. https://mek.oszk.hu/11800/11899/11899.pdf
Nánási Zoltán 2003. székelyhíd történeti monográfiája. Érmellék Egyesület, Székely-

híd. 
Sütő Éva 2013. érmellék, szerelem. Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad.
Szabó József 2018. Ismeretlen érmellék. Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad.
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Aniszi Kálmán

Vágyakozás

Írtam Kolozsvárott a hetvenes években fehér éjszakáim egyikén.
 
Szárnycsapásaiban a megérkezés nyugtató érzésével fészkére szállt egy madár. A vörös-
be hajló alkonyi ég és a végtelenbe fúródó jegenyesor gótikus orgonája oly fenséges lát-
ványt nyújt, hogy ha nem a természet maga volna, giccsesnek érezném. Odább, a folyó 
túlsó partján kis erdő húzódik, valóságos madárparadicsom. Fészek fészek mellett, a fá-
kon fenn és lenn a rekettyésben, tekintettel is nehéz egybefogni, hát még megszámolni!

És micsoda változatosság! Az egyik alig öklömnyi, a másikban tán még egy cse-
csemő is elférne. Emez bársonyosan puha, amaz durva szövésű, némelyik igazi mes-
termű, olyik meg egyszerű tákolmány. Mégis mindegyiknek ugyanaz a rendeltetése: 
otthon, ahova a levegőég urai mindig hazatérnek. 

A fészek: otthon, ismételgetem magamban. Milyen egyszerűen hangzik, mégis mi-
lyen mélységeket sejtet! Tamási Áron szerint az ember élete egzisztenciálisan össze-
függ az otthonnal. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. És ha 
már a világon vagyunk, valahol otthon is kell(ene) lennünk benne.

Az otthon az emberélet méltóságának a feltétele. Csak az a világ igazán emberi, amely 
lakóinak otthona is. Az otthonhoz való jog egyetemleges és elidegeníthetetlen, már csak 
ezért sem változtatható senki előjogává. Mindazáltal hányszor volt úgy a történelemben, 
hogy az erőszakká durvult túlerő nemcsak az egyes embert, hanem egész közössége-
ket, kisebbségeket, népeket lökött odább-odább, űzött el, nemegyszer végérvényesen 
otthonukból.

Bár a történelem nem fukarkodott esetekkel „bizonyítani”, hogy az ellenállhatatlan 
erőszak hívja életre az úgymond legmagasabb rendű jogot, az erőszak heroizálása so-
hasem vezetett jóra. Vajon remélhetjük-e, hogy – ha mégoly lassan, nehézkesen is – az 
erőszak felől a moralitás irányába mozdul a világ? Remélhetjük-e, hogy a túltáplált – 
akárcsak potenciális – erőszak végül ugyanarra a sorsra jut, mint a túlságosan felfújt 
léggömb: önmagát teszi lehetetlenné, megsemmisül?

Sok-sok évvel előbb egy bölcs úgy vélte, hogy az ember saját körülményeinek 
és neveltetésének a terméke. Ahhoz, hogy az ember maximálisan kibontakozhasson, 
szüntelenül javítani kell az életkörülményeit. Hogy ne védtelen kiszolgáltatottnak tud-
ja, hanem valóban otthon érezze magát a világban.

Melyik világban? – kérdezzük önkéntelenül, mert a költő arra figyelmeztet, hogy 
„Egész világ nem a mi birtokunk”. Bizony nem! Talán azért is érezzük hatványozottan 
a magunkénak szűkebb pátriánkat, azt a helyet, ahol világra jöttünk.

Ami virágnak a napfény, folyónak a meder, fának a föld, az lehet nekünk a tájék, 
ahol világra eszméltünk: éltető erő, nyugtató bizonyosság. Gyermeki tisztán cseng ott 
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fülünkben a szó, marasztalóbban bólintanak felénk a körbe futó dombok, még a szél is 
szelídebb, ha netán csípősebben fúj is.

Vajon magunkban hordozzuk az otthonunkat is úgy, mint a génjeinket? Lehet. Leg-
alábbis átvitt értelemben. Hisz szűkebb pátriánk, jóval azelőtt, hogy utunkra bocsátott 
volna, belénk gyúrt egyet-mást az otthoni fűszerekből, sajátossá téve észjárásunkat, 
különös ízt s szint adva egyéniségünknek.

De az otthon nemcsak az a hely, ahol lehajthatjuk a fejünket. Mert mit ér a puha 
vánkos, ha a zavartalannak tűnő csend mélyén nyugtalanság feszül, vagy félelem él  
a lelkek mélyén?

Csak a szeretet csendjében születhet meg az igazi nyugalom csendje s békéje, ahol 
a vágyakozó lélek szabadon szárnyalhat, nem kell fázósan magába fordulnia, mint  
a beteg kutyának pállott vackán.

A költők és filozófusok szerint a bölcselet: honvágy. Milyen igaz! Hisz mi más is 
lenne az életünk, mint örökös otthonkeresés (magunk keresése) és nem szűnő remény, 
hogy meg is találjuk. Mennyire más az ilyen teljességre törő csillapíthatatlan vágy, 
mint az a sztoikus beletörődés, melyben már annyi tűz sem maradt a valamikori lángo-
lásból, hogy még egy utolsót lobbanjon a lélek.

A végtelen tereken bolyongó, a mindenség titkát és benne önmagát kereső bölcs és 
költő háborítatlan csendjének hullámverése mintha egészen idáig érne…

Állok a rezzenetlen csendben. Az ég peremén hideg fénnyel szálló nagy impresszi-
onista, elunva játékát, lassacskán egyhangú szürkével vonta be az égi vásznat. Bees-
teledett. Egy-egy elkésett madár igyekszik még szellős fészkére, egyébként köröttem 
háborítatlan csend van.

Állok a rezzenetlen csendben, s egyszer csak végigfut rajtam valami nosztalgikus 
borzongás. Benn, a lélek mélyén valami nagy-nagy űrt érzek.

Lelkem a szeretet fészekmelegére, otthonra vágyik.

Mátyás király szobra Kolozsvár főterén (Kép: MZs)
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Kardos Béla

Ausztráliai Közösségi műhely  
2020 (január–március)

Kardos Béla tagtársunk összeállításával bepillanthatunk a tőlünk legtávolabb élő ma-
gyarság magyar kultúrát és nyelvet fenntartani igyekvő törekvéseibe.
 

*

Mivel az ausztráliai magyarság közösségeit és a Magyar Élet című hetilapunk olvasóit 
tájékoztató hetilapunk Csapó Endre főszerkesztésében 40 év után, 2018. december 27-
vel megszűnt, így rám maradt, hogy az újságban addig közölt Közösségi műhely című 
rovatomat folytatva közreadjam főként a sydney-i – de esetenként egész Ausztráliára 
kiterjedő közösségi események –, valamint a magyarországi történések tudósítását, 
és ezt az internet segítségével eljuttassam barátaim, cserkésztestvéreim és a magyar 
közösségi életet felkarolók számára. Tavaly, egészen az év végéig, ezt sikerült is meg-
tennem, de idén a koronavírus-járvány óvóintézkedéseinek betartása felborította a ma-
gyar közösségi események többségének rendszeres megrendezését.

Sydney-ben a NSW-i Magyar Szövetség által rendszeresen megszervezett nemzeti 
ünnepélyek a járványra való tekintettel elmaradtak, és egyéni tevékenységünk is rop-
pant korlátozott lett.  A Strathfielden Péterffy Kund ref. lelkész által hetente rendezett 
istentiszteletek is szünetelnek március 15-e óta, és csak az interneten tudunk templomi 
istentiszteleti szolgáltatásokban részesülni Brisbane-ből és Melbourne-ből, ahol mű-
ködnek magyar tulajdonban lévő református templomok.

Magas korunkra való tekintettel – leányaink és unokáink tanácsára – nem mozdul-
tunk ki a házunkból. Ők gondoskodtak háztartási bevásárlásainkról, és csak fontos, 
halaszthatatlan, de mások által nem elvégezhető eseményekre, vásárlásokra hagytuk 
el otthonunkat, védőfelszerelések alkalmazásával: védőmaszk az arcon, kesztyű a ke-
zeken. 

Ez év januárjában a Vándorbölcső programba kapcsolódott be Sydney-ből Káldi 
Gabriella. A NSW-i Magyar Szövetség pedig folytatta eddigi támogatását. Az erről 
szóló, Erdélyből jövő beszámolókat közreadom.
 
Vándorbölcső
 
2020. január 18-án, vasárnap a délutáni gyermekmise keretében adta át dr. Puskás Attila 
egyházügyi referens Sófalvi Szabolcs négygyermekes édesapának, Marosszentgyörgy 
polgármesterének és a Visegrádi Szent György Lovagrend tagjának a Káldi Gabriella 
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(Sydney) által ajándékozott vándorbölcsőt. Ez az első vándorbölcső a Marosvásárhely 
határában található, dinamikusan fejlődő magyar végvárban. Baricz Lajos római kato-
likus plébános és költő, miután az alkalomra írt versét előadta, a vándorbölcsőprogram 
nagyszerűségét emelte ki, rámutatva annak üzenetére, és buzdítva a jelenlévő fiatalo-
kat a jó példa követésére, a gyermekvállalásra. Ugyanakkor egy ígéretet is bevállalt  
a helyi fiatalok helyett: „Ezt a bölcsőt nem szeretnénk visszaadni, ez itt kell elkopjon”. 
Sófalvi Szabolcs édesapaként megköszönte, hogy a negyedik gyermekét ringathatja ez 
a bölcső, majd polgármesterként megígérte, hogy mindent megtesz a gyarapodó ma-
gyarságért a településen. Az ünnepség a vándorbölcső templomi megáldásával zárult.

Január 26-án Lövétén, a Kisboldogasszony-templomban a délelőtti szentmise kereté-
ben, a magyar kultúra napja alkalmából szervezett műsor részeként az ikreket váró And-
rás Attila és Adrienn vettek át egyszerre két bölcsőt. Az átadáson részt vett Sepsiszéki 
Nagy Balázs programfelelős és Mihály János történész, helyi koordinátor. Az ausztráliai 
magyarok adományából készült két bölcső most olyan családban fog szolgálni, ahol a ma 
92 esztendős András Katalin nagymama 18 gyermeknek adott életet, és közülük 15 fel is 
nőtt. Ennek a sokgyermekes székely asszonynak 42 unokája és 52 dédunokája van.

Február 9-én, vasárnap a Sydney-i Magyar Kaszinó a punchbowli Magyar Házban 
egy jól sikerült ebéddel összekötött kabaréelőadást rendezett a Kőrösi Csoma Sán-
dor Program (KCSP) keretében hazulról jött ösztöndíjas fiatalok közreműködésével. 
A műsorban a szavalatokon és felolvasásokon túl ének- és zeneszámokat is előadtak 
a KCSP-sek. Patay Ferenc a Kaszinó elnöke vezette le a délutánt a tőle megszokott 
magyar irodalmi ismertető keretébe foglalva.

*

Ebben az esztendőben egyre többen hagytak itt bennünket, nem győztünk feleségem-
mel, Olgával – akit Ciluként ismer mindenki – részt venni a temetési szertartásokon. 
Magam részéről ezt kötelességemnek tartom, mivel a múlt század 50-es éveitől kez-
dődően közéleti vezetőként tevékenykedem Sydney-ben, s így mindenkit jól isme-
rek, aki részt vett vagy vesz a magyar közösség életében. Február 13-án, csütörtökön  
a sydney-i magyarok körében jó ismert és megbecsült Hunyor család egyik tagjának, 
Hunyor István professzornak temetésén vettünk részt. Élt 79 évet. A Lavender Bay-i 
St. Francis Xavier katolikus templom zsúfolásig megtelt a gyászoló ausztrál és magyar 
gyülekezet tagjaival. 

Február 17-én, Nagy Mária Gizella asszony temetésén voltunk a rookwoodi krema-
tórium kápolnájában. Sokan jelentek meg a magyar közösség sorából részvétnyilvání-
tásra, hiszen az elhunyt közismert volt a magyar közéletben, kiváltképpen az egyházi 
életben és a tánccsoportokban való közreműködésben, támogatásban. 

Március 10-én, kedden a rookwoodi temető kápolnájában vettünk részt vitéz Tassányi 
József feleségének, Matild nemzetesasszonynak a temetési szertartásán, aki hosszabb 
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betegeskedés után hunyt el 85 éves korában. A kápolnát és utána a szeretetvendégséget 
megtöltötte a gyászolók szomorú szívű sokasága, akik vigasztaló szavak kíséretében fe-
jezték ki együttérzésüket az elhunyt feleségét gyászoló vitéz Tassányi Józsefnek.
 

*

Február 23-án, vasárnap délután a Vitézi Rend díszebédjére került sor a Magyar Ház-
ban. Az esemény mindig népes közönséget vonz, mert a finom ebéd, a rend működé-
séről az aktuális ismertetések és az új tagok felvételének ceremóniája meghitté teszi az 
illusztris tagság számára a megjelenést. A canberrai és sydney-i magyar diplomáciai 
testület tagjai is tiszteletüket tették egy asztaltársasággal a Vitézi Rend díszebédjén.

Február 29-én, szombaton a sydney-i cserkészek évadnyitójára voltunk hivatalo-
sak. Mint az egyik legöregebb cserkészvezető és mint a Külföldi Magyar Cserkész-
szövetség IV. kerületében (Ausztrália) működő csapatok egykori kerületi parancsnoka 
megtisztelő figyelemben részesültem.

A március 15-i szabadságünnepélyt sem rendezte meg a NSW-i Magyar Szövetség 
Glendenningben, a Délvidéki Magyarok Szövetsége Klubjában. Viszont a meghir-
detett ökumenikus istentiszteletet a stathfieldi Uniting Church templomban Péterffy 
Kund református lelkész és Lawrence Foote domonkos rendi szerzetes magyar nyelvű 
igehirdetésével és a nap jelentőségének ismertetésével sikerült még megtartani. (Meg-
jegyzem, hogy Lawrence Foote domonkos rendi szerzetes Canberrában, a Domonkos 
Teológián önszorgalomból tanult meg magyarul néhai Páter Fazokas Bélától, aki taná-
ra volt a Teológián. Később járt Budapesten is, és misézett a domonkosok templomá-
ban.) A templomi istentiszteleten rögtönzött műsorral emlékeztünk meg az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc eseményeiről. ünnepi beszédet mondott Varga Adalbert 
magyarországi KCSP-ösztöndíjas, szavalatokkal Gáspár András, a magyar kultúra lo-
vagja és Ortl Erika járult hozzá a bensőséges megemlékezéshez. A templomban felál-
lított kopjafára helyezett koszorúra a résztvevők nemzeti színű szalagokat tűztek.

Ausztráliai cserkészek és vezetőik (Kardos Béla archívumából)
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A színház – világi szószék

A színpad a felvilágosodás korában világi szószékké és szónoki emelvénnyé lett, és 
gyakorlatilag lemondott a művészet kanti „érdeknélküliségéről”. A felvilágosodás  
a drámai alkotások hőseit leszállította arról az eleven élet fölé emelt hamis piedesztál-
ról, amelyre az abszolút monarchia udvari művészete helyezte őket. (Könyv és könyv-
tár a magyar társadalom életében, Bp., 1963.) Diderot lángelméjének köszönhetően ez 
a kor a művészettől a valós, nem pedig a megszépített élet ábrázolását várta el. A kor 
írói felfedezték, hogy a művészi igazság eszméje és a szociális igazságosság eszménye 
között megfelelés van, és hogy a művészi igazság értékes fegyver lehet az ideálokért 
vívott küzdelmekben. (Arnold Hauser: A művészet és az irodalom társadalomtörténe-
te, II. köt., Bp., 1969.)

A mi színházi kultúránk ugyancsak elmaradt a Nyugaté mögött, aminek több oka is 
volt, legfontosabb mégis az a körülmény, hogy Erdélyben abban az időben még hiány-
zott a városi polgárság, a nemesség életformája pedig nem kedvezett a színháznak.

Súlyosbította a helyzetet, hogy a közműveltséget meghatározó egyház minden vilá-
gi színjátszó törekvést elfojtott, mivel esküdt ellensége volt a „komédiázásnak”. Ezért 
a magyar színészet megteremtése népszerűsítőinek meg kellett küzdeniük a szigorúan 
vallásos állásponttal és a társadalmi közfelfogás ellenérzéseivel.

Míg a régi erkölcsök védelmezői azt hirdették, hogy a színészet a ledér élet meleg-
ágya, s a magyar ember nem született komédiásnak, a haladás barátai azzal érveltek, 
hogy a magyar színpad hasznára lesz a magyar nyelvnek és a nemzeti érzés erősödé-
sének, egészében pedig a nemzeti művelődés terjedésének. A magyar nemzeti színpad 
felállítására irányuló irodalmi mozgalom Mária Terézia uralkodásának vége felé in-
dult meg. A 17. századi Erdélyben a dráma iskoladráma formájában élt a nagyenyedi, 
kolozsvári, marosvásárhelyi kollégiumokban, Csíksomlyón és másutt. A kolozsvári 
unitárius kollégiumban 1626-tól, a gyulafehérvári református kollégiumban 1637-től 
tudunk sűrű egymásutánban egymást követő előadásokról, de gazdag adatok maradtak 
fenn a nagyváradi, az enyedi, a vásárhelyi és más iskolákból is. (Alszeghy Zsolt: Ma-
gyar drámai emlékek a középkortól Bessenyeiig, IX. köt., Bp., 1914.)

Erdélyben valósággal divatozott a protestáns tanulók iskolai és vándorszínjátszá-
sa a 18. század második felében, különösen annak vége felé. A bécsi Magyar Kurír 
egyik száma ekként tudósítja olvasóit: „Maros-Vásárhelyen ismét játszodni kezdett az 
ifjúság, és úgy értettem, hogy az idei Kollegyomi esztendő végén a nagy emlékezetű 
Professzor Kovásznai Úr halála után megszóllallott s egynéhány esztendei hallgatá-
sát félbe szakította. Tordán, Déván nem ujjságok a magyar víg és szomorú játékok, 
melyeknek szerzői N. Enyedi Ifjak. El játzódói pedig azokban a városokban született  
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s nyaralni hazament Tanulók. N. Enyeden, nem hazudok, ha azt mondom, hogy 15 esz-
tendőktől fogva minden Kollegyomi esztendők egy Theatrális Játékkal rekesztetnek 
bé.” A levélíró szinte nem is tudja leírni „milyen sokat használt ez az eszköz az enyedi 
bárdolatlan népnek pallérozására: ez az érzés nélkül való sokaság már kezd érezni”. 
(Magyar Kurir, 1792.) Alszeghy Zsolt kutatásaiból tudjuk, hogy a ferencrendi szerze-
tesek a 13. században telepedtek le Csíksomlyón. A lelkészkedés mellett tanítással is 
foglalkoztak. Elemi iskolájukat a 17. század közepe táján fejlesztették középiskolává. 
(Csíksomlyói iskoladrámák, Bp., 1913.) A jezsuiták azonban nem nézték jó szemmel 
a ferencesek tanítói működését, és 1726-ban a főkormányszéknél be is vádolták őket 
azzal, hogy „készültségük s tanítási módjuk” nem megfelelő. A zaklatások ellenére  
a ferencrendiek tanításban derekasan megállták a helyüket. Tanítási rendszerük lénye-
gében olyan volt, mint a többi tanító rendeké. Nevelési rendszerükben náluk is fontos 
szerepet játszottak a színielőadások. A szerzetes tanárok voltak a színdarabok szerzői 
is. Néhány cím a sok közül: Misecordia et justitia dei, Heraklius, S. Exaltatio S. Crucis, 
Zápolya János és Babek Imre, Rusticus imperans. Ezeket a darabokat 1773–1780 kö-
zött adták elő.

Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae című művében azt írja, hogy a csíksomlyói 
diákok által bemutatott darabok között a bibliai-vallásos jellegűek mellett voltak olyan 
világi témájú darabok is, amelyek jellembeli fogyatékosságokat, illetve a vagyoni 
egyenlőtlenségből eredő szociális igazságtalanság kérdéseit feszegették. Ilyen témák 
voltak Apor szerint: Jézus Krisztus és apostolai, a királlyá tett részeg kovács, a része-
ges asszony, a dölyfös főúr, a gazdagok asztalánál éhen haló koldus, a keresztjét hor-
dozó Jézus, a fia halálát sirató Mária. Elrettentő célzattal megengedték az erkölcstelen, 
bűnös cselekedetek ábrázolását is („nem azért, hogy szeresd, hanem hogy megutáld 
a bűnt”). (Alszeghy Zsolt: Csíksomlyói iskoladrámák) Csíksomlyón nemcsak vallá-
si ünnepeken, hanem más alkalmakkor is rendeztek műsorokat. Az előadások nyelve 
előbb a latin volt, de a 18. század folyamán fokozatosan túlsúlyba kerültek a magyar 
nyelvű bemutatók. Erre vall az is, hogy a hallgatóság zöme a köznép köréből került ki. 
A diákok nemcsak az intézet székhelyén tartottak előadásokat, hanem a közelebb fek-
vő községekben is, de csak a II. József trónra lépésétől számított egy évtizedig, mert  
a császár a szerzetesrendek feloszlatására hozott intézkedésével az előadások tartásá-
nak is véget vetett.

Tehát a Nagyenyedi Református Kollégium és általában a protestáns deákok mellé 
felsorakoztak a csíksomlyóiak is. Nem elképzelhetetlen, hogy a tanulókon kívül – pél-
dájukon felbuzdulva – néhol a falusi ifjúság is tartott bemutatásokat. A 17. század 
harmincas éveiig a színre vitt darabok nyelve csaknem mindig a latin volt, a hősöket 
mindig a keresztény/keresztyén erkölcsiség erényei tüntetik ki. Lassanként az erkölcs, 
a moralitás szempontja minden más szempont fölé kerekedik. A tárgy kiválasztása is – 
a vallás univerzumából a profán világ felé tartva – ugyanerre a mozzanatra vezethető 
vissza. Az az igény, hogy közvetlenebbül és minél erőteljesebben hassanak az iskolán 
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kívül álló, de az iskolai színielőadásokat érdeklődéssel látogató közönségre, előtérbe 
hozta a nemzeti nyelv kérdését. Akárcsak külföldön, az arány nálunk is fokozatosan 
az anyanyelv javára dőlt el. Az erények között, amelyeket a tragédiák hőseiben ki-
domborítanak, hosszú ideig a vallásosság (a mártírium, az ima csodatévő ereje, a hit 
elárulásának büntetése, a gonosztevők bűnhődése) az uralkodó. Idővel ezek mellett 
az erények mellett egyre nagyobb szerepet kapnak más erények is, mint például a ba-
rátság és a hazaszeretet. Az iskolai színjátszás nemcsak a tanulóifjúságra volt nevelő 
hatással, kiterjedt a nagyközönségre is. „Abban a korban, amikor népünk szellemi 
táplálék szempontjából a kalendáriumok és érzelmes románok gyarló termésére volt 
utalva, az iskolai előadások kétségtelenül magasabb színvonalon álló, nyelvben és 
szellemben egyaránt értékesebb termékeket nyújtottak közönségünknek; sőt azáltal, 
hogy a közönség minden körének hozzáférhetők voltak, kulturális hatásuk a nyomta-
tott betűnél szélesebb körre is kiterjedt.” Ezeknek a daraboknak kifejezett erkölcsne-
mesítő hatásuk volt. Másrészt a nemzeti ébresztés érdekében kifejtett hatásuk, no meg 
a divat túlkapásainak feddése és az idegenmajmolás kipellengérezése okán a magyar 
nemzet kulturális történetében is megvan a maguk jelentősége. „De hatottak a magyar 
nyelv fejlődésére is […] művelőik közül nem egy ott szerepel a nyelvújítás harcosai-
nak sorában is.” (Alszeghy Zsolt: Magyar drámai emlékek, Bp., 1914.)

A nyugati drámairodalom más utat járt be, mint a magyar. Ott a középkori litur-
gikus, illetve misztériumdrámákon át vezetett a fejlődés útja az újkori világi dráma 
felé. A mi újkori színjátszásunk viszont az iskolai színjátszás gazdag hagyományaiból 
nőtt ki. Ezen az úton haladva jutunk el a magyar, közelebbről az erdélyi (kolozsvári) 
színjátszás hőskoráig, melyre az a feladat hárult, hogy sajátos eszközeivel szolgálja 
az anyanyelvű műveltséget és a polgári átalakulást. Az első kolozsvári színtársulat, az 
Erdélyi Nemes Magyar Jádzó Társaság mások mellett Aranka György ügybuzgalmá-
nak, idősebb Wesselényi Miklós és Bánffy György pártfogásának köszönhetően kezd-
hette meg előadásait 1792. december 17-én a Rhédey-házban a Titkos ellenkezés vagy 
Köleséri című darabbal. Aranka már az 1791-es országgyűlésen felvetette egy állandó 
színház létesítésének gondolatát azzal az indoklással, hogy a színjátszás hatékonyan 
hozzájárul az anyanyelv műveléséhez: „Egy magyar jádzó színnek fel-állítását talám 
leg-előbb kell vala tennem azok között az eszközök között, mellyek Anyai Nyelvünk 
gyarapítására és a közönségesíttésére szolgálnak. Bizonyos, hogy a leg-főbb eszköz. 
És azért a Társaságnak egy különös Tárgya, a hetedik tárgy. Mellynek végbe-vitele 
úgy-mint egy jádzó Színnek közönséges ki-nyitása jóllehet most elsőbe egyenesen 
e Társaság foglalatosságának tárgya nem lehet-is, kötelessége lészen mindazáltal ezt 
szem elől el nem vetni, hanem az arra hajlandó személyeket fel-ébreszteni és az igye-
kezőknek minden módokkal, munkálkodással is segítséggel lenni.”(Aranka György: 
Egy Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság fel-állításáról való rajzolat, a haza fel-
séges rendeihez, Újabb elmélkedés, Kolozsvár, 1791.) Aranka és a társaság tagjai  
a kolozsvári színészet lelkes támogatói voltak. Darabokat fordítottak a színház szá-
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mára (Aranka az első Shakespeare-fordítónk), minden lehetséges eszközzel harcoltak  
a hűbéri társadalomnak a színészettel szembeni közönye, a megrögzöttség és az egy-
ház elfogultsága ellen. A maradi szemlélet a színházban a feslettség iskoláját látta,  
a régi erkölcsök védelmezői pedig a színészetet a ledér élet melegágyának tekintették. 
Általánosan elterjedt előítélet volt, hogy a magyar embertől idegen a „komédiázás”, 
vagyis a színészet. Az ellentábor viszont azzal érvelt, egyébként nagyon helyesen, 
hogy a színjátszás hasznára lesz a magyar nyelvnek, és az anyanyelvű műveltség terje-
dését szolgálja. (Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténete, IV. köt., Bp. 1931.) Különö-
sen Aranka volt mélységesen meggyőződve erről.

Kolozsváron Fejér János vette kézbe két testvérével, Fejér Istvánnal és Fejér Ro-
záliával a szervezés munkáját. A székely eredetű család Torda megyéből származott 
át Kolozsvárra. Fejér János a Kolozsvári Református Kollégiumban végezte tanul-
mányait, s mikor az erdélyi hazafias közvélemény színészet után áhítozott, elment  
a Nagyenyedi Református Kollégiumba színjátszásra alkalmas diákokért. Így verődtek 
össze az úttörő erdélyi színészek, vezetőjük Fejér János volt, legjobb két színészük 
Kócsi Patkó János és Jancsó Pál. Kócsi Patkó János később igazgatója is lett a társu-
latnak (1794–1808). (Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténete, 4. köt., Bp., 1931.) Sok 
okos érvelés nyomán az 1795. évi erdélyi országgyűlés megemeli az anyagi támogatást 
a színháznak azzal az indoklással, hogy „a színjáték a nyelvet műveli és pallérozza,  
a nyelv pedig a nemzet tökéletes fennállásának bizonyítéka.”

Közadakozásból az első magyar állandó színház alapkövét 1804-ben teszik le, de 
az építkezést a napóleoni háborúk félbeszakítják, és a Farkas utcai kőszínház csak 
1821. márciusában nyitja meg kapuit. (Salamon Sándor: A világosság százada, Sep-
siszentgyörgy, 1947.) Aranka és a védnök id. Wesselényi Miklós mellett Döbrentei 
Gábornak (1785–1851) is szívügye volt a színház. Tökéletesen tisztában volt azzal, 
hogy a színjátszásnak milyen nagy jelentősége van az anyanyelvű szellemi művelődés 
előmozdításában. Annál keserűbb volt később az „alapkő letétele után tíz évvel vég-
re fedél alá került színház bedeszkázott” ablakait látni. A társulat 1806-ban Wesselé-
nyi támogatásával Nagyváradra, Debrecenbe készült körútra, de a turné végzetes volt  
a társulat számára: útközben feloszlott, és tagjai szétszéledtek. A hősi korszak ezzel 
lezárult, a kibontakozást a 19. század hozta meg. Keserűségében Döbrentei ki is fakadt 
néha társaságban és barátaihoz írogatott leveleiben „az előkelők ellen, kiknek áldozat-
készsége a nem magyart pártolja”. Neki is, több barátjának is fiókban feküdt egy-egy 
fordított darabja, s úgy tűnt, hiába porosodnak.

Az 1791-es felbuzdulás, mely a színház megteremtésének csíráját elvetette, idővel 
a színműírásban is fellendülést hozott. Ez időből valók: Wesselényi Mária fordítása, 
Soós Márton, Szalkay Antal, Seelmann Károly s a színész Andrád Elek buzgólkodása 
fordításokkal s eredeti darabok kísérleteivel. Ezekben az években Döbrentei lelkesí-
tett, szervezett a leginkább. Rávette főúri barátait, hogy pénzjutalom kitűzésével se-
gítsék színműirodalmunk fejlődését. 1814. június 3-ai levelében így számol be erről 
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Kazinczynak: „Az egész plánum így leve. Én a múlt télen (1813) az itt lévő Német 
theátrumban lévén gróf Kendeffy logéjában, báró Bánffy Lacival beszélgeténk a ma-
gyar theátrális fordításokról. Segíteni kell a Magyarokat, mondám a két ifjúnak. Én 
jó szívvel fizetek, szólla Kendeffy, a fordítónak. De nem úgy, felelék, álljanak társa-
ságba, tegyenek fel egy jó eredeti darabra jutalmat! Mind a kettő egyszerre kész vala 
elfogadni mondásomat. Másnap Wesselényi Miklós hozzám jövén, elbeszéllém neki 
s ő lángolva fogadta, s magára vállalta a jutalom egybegyűjtését. Aznap este nálam 
Kendeffy 20 forintokat ajánla.” Döbrentei Gábor, aki nagyon is jól látta a színházra 
háruló feladatokat, az Erdélyi Múzeum első számában Eredetiség és jutalomtétel cím-
mel pályázatot hirdetett eredeti színművek írására. A pályázatot meghirdető cikkben  
a következőket írta: „Maradjanak meg ezután is közöttünk a fordításbeli igyekezetek,  
s fordíttassanak le a régi s új világnak minden nevezetesebb munkáji, fogjanak ezekhez 
a legjobb fők is, mert éppen tőlük lehet jót várni, ők értik egészen a munkát, de eljött 
az idő, melyben az eredeti dolgozáshoz is jobban hozzá kell kezdeni s többen. Egyedül 
az eredeti jó munka a Nemzetnek tulajdon birtoka, az ád a nyelvnek tekintetet. […] 
Csak a jó eredeti munkák tarthatják fenn a nyelvünket a maga kívánt virágában, azok 
terjeszthetik, mert a kik eredeti nyelven a munkát már olvasták vagy olvashatják, nem 
igen fogják forgatni a fordítást.”

Döbrentein kívül mások nemigen bíznak a vállalkozás sikerében. Kölcsey, akit 
Döbrentei szintén felkért a versenyben való részvételre, elképedve kiált föl az 1814. 
március 22-én  Döbrenteihez írt levelében:

„A szomorújáték!? Hogyan jöhetsz azon gondolatra, velem valami olyant próbál-
tatni. Én nagyon lyricus vagyok s Múzsám nem eléggé találós; s egy tragédiát vihetnék 
ki? Sumite materiam viribus aequam, úgymond Horátz, s ezen okos embernek sehol 
sem volt inkább igaza, mint mikor ezt mondá. S aztán – ki fogná megítélni? Gábor, Gá-
bor! Bámulom a tüzet, mely a literatúráért benned ég. De nem hiszem, hogy Erdélyben 
nagyobb divatban volna az aesthetikának stúdiuma, mint itten, minálunk. Curiositásból 
várom a levelet, melyet afelől írsz; de ha ellened mondottam, látni fogod, hogy iga-
zam van. […] Miért dolgozunk? A magyar színjátszói társaságokért? Képzelhetni-e 
nyomorultabbat, szánásra méltóbbat, mint azok? Kontárok a játszók, s azok az írók 
is, s így maradnak, ha nagyon nem csalódom, míg egy szerencsés, nem remélt epocha 
fel nem tűnik. Óhajtom, hogy ne legyen magyar theátrum, ha más formán nem lehet: 
Pesten a német mellett nem egyéb nevetségnél; itt, ezen kisebb városokon pedig, azon 
pusztítást teszi a publicumban, melyet az ostobául vezetett érzelgősség tenni képes.”

Döbrentei a versenyre beküldendő darabok elé két alapvető követelményt állított: 
először, hogy tárgyukat a történelemből merítsék, másodszor, hogy nyelvezetük „vá-
lasztékos, szépzenéjű” legyen. Az első követelmény a múlt, a történelem iránti megnőtt 
érdeklődésről, a második, vagyis a stiláris jellegű elvárás az igényesség megnöveke-
déséről tanúskodott. A pályázatra Bolyai Farkas is beküldött három darabot, de egyik 
sem nyerte el a bírák tetszését. Brassai Sámuel a Bolyai Farkas felett tartott emlékbe-
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szédében említést is tett arról, hogy a megboldogultnak Mohamed vagy a virtus győze-
delme a szerelmen című darabját méltánytalanul mellőzték. A bírák – máig érthetetlen 
módon – elsiklottak Katona József Bánk Bánja felett is. (Bodor A.: Döbrentei Gábor 
erdélyi szereplése, Bp., 1906.)

Hogy mit jelentett a kolozsváriaknak évszázadokon át a színház és a színjátszás, 
kitűnően érzékelteti Szabó Dezső, felidézve személyes élményét, ami a Farkas utcai 
Református Kollégiumba való beíratásakor érte: „Kézen fogva, hallgatagon mentünk 
az új harcok színtere felé. Anyám mély titkú arcán árnyék és mosolygás, büszkeség 
és sajátos eltűnődés volt. […] Mikor leértünk a Fő térre, anyám az ő szokott széles 
kézlendítésével nyitott kaput a lelkén: – Ez a világ legszebb tere, fiacskám. Kolozsvár 
a világ legszebb városa. Majd, ha felnősz, rajkóm, akármerre jársz, ne felejtsd, hogy 
kolozsvári vagy. Itt szebben beszélik a magyar nyelvet, mint máshol. Ne hozz szégyent 
Kolozsvárra, gyermekem. Átmentünk a Tanácsház átjáró udvarán, beértünk a mindkét 
oldalán gesztenyefákkal szegélyezett kis utcába, mely a régi Nemzeti Színház és az 
egyetem régi épülete közt volt. Anyám mély, sötét szemei új fénnyel sugároztak, fáj-
dalmas, szép széles ajakára kilendült a szárnyait bontó lélek pátosza: – Ez a magyar 
nyelv legrégibb temploma, Dezső, a Nemzeti Színház, Magyarország legelső állandó 
színháza. Mi már akkor állandó templomot tudtunk állítani a magyar nyelvnek, mi-
kor a fővárosban és máshol még mindig a borzasztó német nyelvvel gyötörték a sze-
gény magyarok füleit. Látod, fiacskám, hősies férfiak és nők szüntelen serege, vállalva  
a nyomorúságot, az éhséget, még szüleik átkát is, jött ide, hogy holtig hű szolgái legye-
nek a magyar nyelvnek, a magyar művészetnek. És mi, kolozsváriak, méltók tudtunk 
mindig lenni ezekhez a hősökhöz és szentekhez. Mi befogadtuk őket magunk közé, 
szerettük és tiszteltük őket. Nincs olyan egyszerű ember Kolozsvárt, aki ne hozna szí-
vesen áldozatot ennek a Színháznak. Ugye, rajkó, mindig fogod szeretni Kolozsvárt, 
és szeretni fogod ezt a színházat?” (Szabó Dezső: Életeim, I. köt., 113. l., Kriterion, 
Buk. 1982.)

Említsük meg azt is, hogy Köteles Sámuel filozófiai mélységgel ragadta meg és ösz-
szegezte a színház és a színjátszás erkölcsnemesítő funkcióját, erejét: „A bölcsen rendelt 
és intézett Játszó Színek sokat tehetnek az erkölcsöknek nemesítésére és pallérozásá-
ra, az ízlésnek tisztázására, az érzéseknek szelidülésére, az igazságnak és a józan prin-
cípiumoknak terjesztésére, a babonaságnak és a visszaéléseknek formáltatására és 
kimíveltetésére. A Játék Színek tehát az igazság oskolái. Soholt se lehet az igazságot 
nyomósabban eléadni, mint a Játék Színen. Itt mindenféle ember igazat hall. A virtus-
nak és véteknek tükörei. A virtust a maga szépségében, a vétket a maga utálatosságá-
ban itt szemmel lehet látni.

A virtusnak oskolái. A virtusnak és nemes cselekedeteknek példái észrevehetetlenül 
bészivárognak a szívbe és azt formálják. A virtussal az emberek megesmérkednek és 
azt megszerettetik: a vétket pedig és annak következéseit látván, attól eliszonyodnak.
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Az emberi esztelenségnek, a balvélekedéseknek, babonaságnak, vak buzgólkodás-
nak, a visszaéléseknek, egyszóval: a véteknek ostorai.

De az egy virtuson kívül minden dolognak jó és rossz oldala vagyon a világon; kö-
vetkezésképpen a Játék Színnek is. A gondolatlanul és nem elég okossággal, vigyázás-
sal, illendőséggel és szemérmetességgel írt drámák, vagy teátrumi darabok eltemetik 
néha a jó erkölcsöket. Sok ártatlan szív, mely a vétekkel addig nem volt esemeretes, 
megismerkedik azzal.

Hogy tehát a Játék Színek a célnak megfeleljenek, szükséges: hogy a theátrumi 
darabok a jó erkölcsöket és a szemérmetességet s illendőséget ne sértsék; hamis princí-
piumokat, babonaságot és balvélekedéseket ne terjesszenek; a kifejezések és szólásnak 
formái azokban nemes célt áruljanak el, nem pedig léhaságot és fattyú ízlést.

A játszó személyek légyenek fedhetetlen erkölcsűek és tiszta életűek. Botránkoz-
tatás és ellenkezés, midőn a virtust egy olyan személy prédikálja, mely a közönséges 
tudás szerint feslett életű személy. Így sok emberek azt gondolják, hogy a virtusnak 
prédikálása szemfényvesztés.

Nem a vétek, hanem a virtus győzedelmeskedjék. Különben a gyengébb értelműek 
azt gondolhatnák, hogy ha a vétek szerencsét hajt, az éppen azért követésre is méltó. 
[…]

Ami a másikat illeti: annak nagy béfolyása vagyon az érzések nemesítésébe és 
az indulatoknak formálásába. Azok a szelíd és nemes érzések, melyek a szívből ál-
tal vannak téve az áriába, vissza folynak ismét a szívbe, és abban hasonló érzéseket 
ébresztenek fel. A musika emeli a gondolatokat is, még pedig abban a mértékben, mely 
mértékben a szerzőnek gondolattya magos volt és nemes az érzése.” (Köteles Sámuel: 
Erkölcsi antropológia, Marosvásárhely,1817. In: Salamon Sándor: A világosság száza-
da, Sepsiszentgyyörgy, 1947.)

Összegezésképpen megállapítható, hogy a színház a felvilágosodás korában a ne-
mesi ellenállás hazafias küzdelmeinek volt egyik eszköze, és függvénye is. Rendkívül 
szűkös lehetőségek mellett igyekezett a magyar nyelv ügyét szolgálni, és a polgári 
irányú átalakulást előmozdítani.

Az anyanyelv szolgálata akkor Erdélyben hangsúlyozottan politikai és erkölcsi 
tartalmú tett volt az erőszakos németesítéssel szemben. A történelmi témák és jeles 
férfiak ábrázolásával Thália nagyérdemű szolgálói zsarnokellenes magatartásra buzdí-
tottak, és a hazafias érzelmeket élesztgették és tartották ébren.
 
A bölcsőhely

Kolozsváron az egykori Belszéna utca, nekünk, mai magyaroknak Jókai utca (a román 
hatalom néhány évtizede önkényesen Napoca utcára keresztelte át) befut a Főtérre. Ez 
az utca a 15. század óta létezik. A saroképület első ismert tulajdonosa 1557-ben a ko-
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lozsvári főbíró, Baráth István volt, Dávid Ferenc (1510−1579) unitárius püspök, a nagy 
reformátor apósa.

A borosjenői Székely László fejedelmi tanácstag 1676-ban feleségül veszi Preda 
Bulcescu havasalföldi bojár és Szalánczi Anna lányát, Sárát. Sára asszony férje halála 
után, 1698-ban a házat átépíti, emeletet húz rá. Ezt egy emléktáblával az utókorral is 
közli: Bulcsesdi Sára építtette, 1698. Címere a ház utca felőli főbejárata fölé került.

Utána egymást követően sok tulajdonosa volt a háznak, aminek itt nincs jelentő-
sége. Annak viszont igen, hogy az 1760-as évek elején az épületet Rhédey János al-
tábornagy vette meg. A Rhédey grófok építtették, szépíttették a házat palotává. Azóta 
lett ennek a háznak a neve: Rhédey-palota. Jegyezzük meg, mert nem mindennapi 
tény, hogy Anglia uralkodójának, II. Erzsébet királynőnek ebben a családban született 
az üknagyanyja, Rhédey Klaudia Zsuzsa (1812–1841). A fiatalon balesetben elhunyt 
Rhédey Klaudiát saját kérésére szülőföldjén, Erdőszentgyörgyön (Erdély) temették el 
a református templomban.

Nos, a Rhédeyek a házhoz-palotához még csatoltak egy hosszú utcai részt, ahol az 
emeleten, a bálteremben 1792. dec. 17-én e felvilágosult grófi család jóvoltából meg-
tört a jég. Mert magyar nyelvterületen először itt, utcára nyíló padlástér helyett, színi-
előadásra méltó helyen, bemutatták egy helyi szerző, Kövesdi Boér Sándor „Köleséri 
vagy is titkos ellenkezés” című színdarabját, amely egy, a 18. században élt orvostu-
dorról szól. Ezzel megindult a hivatásos magyar színjátszás. 

A hálás utókor 1892. november 11-én a Rhédey-palotára emléktáblát helyezett, 
amit Kolozsvár főépítésze, Pákey Lajos tervezett. Íme, az emléktábla szövege: „Ebben 
a házban kezdte meg előadásait 1792. november 11-én Az Erdélyi Magyar Nemes 
Színjátszó Társaság. Nyelvünk dicsőségére és a nemzeti tiszta érzés gyarapítására.”

(Felhívjuk a kedves Olvasó figyelmét arra, hogy a november 11-i dátum téves; 
 a helyes időpont december 17. – a. k.)

A nemzet kultúrájáért tenni akaróknak köszönhetően közadakozásból Kolozsváron 
a Farkas utcában valamivel később felépült a legrégebbi magyar kőszínház magyar 
nyelvterületen. Az első magyar állandó kőszínház alapkövét közadakozásból teszik le 
Kolozsvárt 1804-ben, de az építkezést a napóleoni háborúk félbeszakítják, s a Farkas 
utcai kőszínház csak 1821-ben készült el.

A berendezkedő román hatalom az 1930-as évek elején – arra hivatkozva, hogy 
életveszélyessé vált – lebontatta a színházépületet. Helyén ma a Filharmóniai Társaság 
Bauchaus-stílusú épülete áll. Sajnos, magyar nyelvű emléktábla nem hirdeti, hogy itt 
állt az első magyar kőszínház.
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Cservenka Judit

Kié Lehár Ferenc?

Az ember szerényen kis örömökkel is beéri. Például azzal, ha nem ajándékozzák oda 
másnak azt, amiről úgy gondolja, hogy az övé. A vonatkozó névmás jelen esetben: 
„akiről”, mert személyről, nevezetesen Lehár Ferencről van szó, aki magyar állampol-
gárként született 1870-ben Komáromban, és magyar állampolgárként hunyt el 1948-
ban az ausztriai Bad Ischlben.

Születése 150. évfordulójának tiszteletére a hét végén, a hagyományos Budavári Palo-
takoncert műsorán operettjeinek legnépszerűbb részletei csendülnek fel, erről Kiss B. 
Attila, a Fővárosi Operettszínház igazgatója is nyilatkozott egy televíziós interjúban, és 
természetesen „nagy magyar zeneszerző”-ként említette Lehár Ferencet. Amit mindenki 
magától értetődő epiteton ornansnak tart a Kárpát-medencében, ezért is bántotta a füle-
met, amikor néhány nappal korábban egy kiváló színházi szakember – szintén a tévében 
– „a bécsi operett nagy alakja”-ként szólt a Víg özvegy, a Cigányszerelem, a Mosoly 
országa és más világhírű művek szerzőjéről.

Feltételezem, hogy a híres rendező csupán műfaji értelemben használta a bécsi 
operett fogalmat, és nem ajándékozta mindenestől Ausztriának Lehár Ferencet. Mégis 
felkaptam a fejem, mert azok közé tartozom, akik eléggé érzékenyek hajdani értékeink 
eltulajdonítására, kisajátítására, és ezek száma évről évre gyarapszik. Ahogy távolodik 
időben a történelmi Magyarország emléke, úgy fogyatkoznak a vele kapcsolatos isme-
retek, és melyik külföldi bajlódna régmúlt dolgokkal?

Nem egyszerűbb azt mondani: magyar az, aki az ország határai között született? 
Hogy nem mindig ilyenek voltak a határok? Ugyan, ne untassuk a közönséget hosszú 
magyarázatokkal!
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Így gondolhatta az az osztrák pro-
fesszor is, aki a Bad Ischl-beli Lehár 
Múzeum kétnyelvű (német és angol) 
ismertetőjét írta. Most, a Lehár-év-
forduló miatt előkerestem a hajdani 
múzeumi sétámon vett kis füzetet, 
amely tájékoztatja a látogatókat, hogy 
a nagy zeneszerző Szlovákiában, 
Komornban született 1870-ben.

A precízen felsorolt múzeumi 
látnivalók között a hallban látható, 
Máriát a gyermek Jézussal ábrázo-
ló szoborról is megtudtam, hogy 
1450 körül készült szlovák munka 
(„slowakische Arbeit”, tehát nem 
Arbeit aus Slovakei”). Honnan lehet 
tudni, hogy a mester cipszer, magyar 
vagy tót, netán vándorló itáliai mű-
vész volt?

Azt pontosan közli a füzet, hogy 
az első emeletre vezető lépcsőház fa-
lán 30 fakeretes litográfia sorakozik, 
amelyek a magyar történelemből vett 
jeleneteket ábrázolnak, de láthatunk magyar hercegekről készült olajfestményeket is. 
A következő emelet lépcsőfeljárójának falán újabb 30 magyar történelmi tárgyú litog-
ráfia, és a fordulóban egy fekete faragott faláda, amelyre két magyar király arcképét 
faragták. Sajnos akkori feljegyzéseimet nem találtam meg, nem emlékszem, hogy kik 
voltak a királyok és a hercegek, csak abban vagyok biztos, hogy a történelmi jelenetek 
közül számos metszet az 1848–49-es szabadságharcot idézte.

A nyolcszobás, főként barokk és biedermeier bútorokkal berendezett villa minden 
helyiségének minden tárgyát pontosan megnevezi az ismertető. A megannyi szobor, fest-
mény, dísztárgy, szentkép között, amelyek Lehár legkedvesebb otthonát díszítik, szemé-
lyes vonatkozású csupán Puccini levele, néhány színházi plakát és művészbarátok fotói 
mellett az a márványalapra helyezett két bronzplakett, amely szüleit, Ferencet és Krisz-
tinát ábrázolja, egy ceruzarajz húgától, Emiliától, Papházay Istvánnétól és egy fénykép  
a komáromi szülőházról. Az osztrák muzeológusok becsületére válik, hogy mindent 
érintetlenül ott és úgy hagytak a villában, ahogyan Lehár Ferenc életében volt.

Hogy a világhírű zeneszerzőnek nemcsak utolsó otthona, de sírja is Bad Ischlben 
van, és műveinek többségét először az osztrák fővárosban mutatták be, elég nyomós 
érv lehet azok számára, akik bécsi zeneszerzőnek tartják, hasonlóan Kálmán Imréhez, 
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Brahmshoz és Beethovenhez. (Kálmán Siófokon, Brahms Hamburgban, Beethoven 
Bonnban született). Liszt Ferencet nem szokták sem bécsinek, sem osztráknak be-
sorolni, noha szülőhelye, Doborján arra a Sopron vármegyei területre esett, amelyet  
a trianoni diktátummal Ausztria tudott megszerezni. Őt inkább a németek tekintik ma-
gukénak, amit a Franz keresztnév is kifejez.

Érdekes, hogy Bartók Bélát még a leghíresebb zenei lexikon, a Brockhaus Riemann 
sem tartja románnak, noha szülőhelye, Nagyszentmiklós már 100 éve a román állam 
területén található. A nagyszentmiklósi leletként ismert 23 aranyedény viszont 1799 
óta a bécsi Kunsthistorisches Museumban…

Visszatérve Lehár Ferencre, őt az említett zenei lexikon „magyar származású”-nak 
nevezi. Hogy maga a zeneszerző hová sorolta magát?

Képek: Cservenka Judit archívumából
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„Én Komáromban születtem a Nádor utca egyik szerény házacskájában. Apámat 
aztán a katonai parancs Pozsonyba, majd Sopronba, később Kolozsvárra szólította. 
Természetesen vitte magával a családját is. Így aztán gyermekkoromban beutaztam 
egész Ausztriát és Magyarországot… A szülői házban kizárólag magyarul beszéltünk, 
sőt édesanyám csak törve beszélte a németet.”

Gimnáziumba a pesti piaristákhoz járt, zenét Prágában tanult, első állása – katona-
karmesterként apja nyomdokaiba lépve – Losoncon volt. Itt már rendszeresen kom-
ponált is. Első művét, a Kukuskát Budapesten bemutatta az Operaház, de a kezdeti 
sikerek után lanyhult az érdeklődés, és a darab lekerült a műsorról, és Lehár Bécsbe 
ment szerencsét próbálni.

Legközelebbi budapesti premierje 1918 januárjában volt. A régi barátja, Martos 
Ferenc librettójára írt Pacsirta cselekménye Magyarországon játszódik. A magyar ős-
bemutatót követően németre is lefordítva két hónappal később Bécsben is bemutatták. 
Lehár műveinek népszerűsítésében oroszlánrésze volt Richard Taubernak, a kor egyik 
legjelesebb tenorjának, aki miatt a legtöbb operettjének bemutatóját Berlinben vagy 
Bécsben tartották. 60. születésnapját is csak Berlin és Bécs után ünnepelhették itthon, 
viszont itt, a Király Színházban volt a premierje a Friderika című operettjének Honthy 
Hanna főszereplésével, decemberben pedig az Operaházban A mosoly országának. 
Még egy bemutatója volt az Operaházban: 1943-ban a Cigányszerelem zenéje új lib-
rettóval, az 1848-as forradalom kitörése elé helyezett cselekménnyel, amit Innocent 
Vincze Ernő írt, A garabonciás címmel került közönség elé. 

A Budapesti Filharmóniai Társaság 1934-ben tiszteletbeli tagjává fogadta, 1940-ben 
Sopron díszpolgárává választották, és 1943-ban ő vehette át az egyik utolsó Corvin-
kitüntetést, a Corvin-koszorút. Magyarországon még kitüntethették, Ausztriában már 
csak a háború után. 

Ott az anschluss óta mind a zeneszerző felesége, mind szövegíróinak többsége  
a faji törvények hatálya alá esett. Bad Ischl sem volt már biztonságos hely a számukra, 
noha állítólag maga Göring intézte el Sophie Lehár mentesítését. Zürichbe költöztek, 
ahol az asszony 1947-ben meghalt. Lehár, aki szintén évek óta beteg volt, és gyomor-
rákján a svájci orvosok sem tudtak már segíteni, 1948-ban tért vissza Bad Ischlbe, de 
már csak néhány hétre. 

Hogy kié Lehár Ferenc? Zenéje mindenkié – mondhatjuk a közhelyválaszt. Em-
lékét mi, mint magyar zeneszerzőét ápoljuk. De talán az igazságnak az is a része, 
hogy Lehár és még sokan mások egy olyan világ jelképei, amelyben még létezett egy 
szűkítő jelzők nélküli Közép-Európa. S olykor, ha süt a nap, szól a muzsika, és nem 
érkeznek rossz hírek, óvatosan reménykedni kezdünk: hátha még nem késő megmen-
teni értékeit.

 
Az írást a szerző és a Felvidék.ma szerkesztőségének engedélyével vettük át.  

(A szerk.)
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Cservenka Judit

Változatok a Bánk bánra

Nincs a tananyagban még egy mű, amelyet annyi vita kísért volna, mint a Bánk bánt az 
elmúlt kétszáz évben – olvashatjuk a Magyaróra című új folyóiratban, amelynek első 
számát egyik legnagyobb nemzeti drámánknak szentelték.

Katona József műve éppen 200 éve jelent meg először. A cenzor csak a nyomtatást 
engedélyezte, színpadi bemutatóját nem. A dráma 1833. február 15-én Kassán tartott 
ősbemutatóját a szerző nem érhette meg.

Az első kiadás bicentenáriuma alkalmából Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház 
főigazgatója Bánk bán maraton címmel ünnepi előadássorozatban vitte közönség elé 
a művet.

Első este a Bánk bán operaváltozatát Erkel Ferenc csodálatos muzsikájával, a má-
sodikon a prózai színművet, harmadikon pedig az osztálytermi, egyórásra tömörített 
utazóváltozatot mutatta be a Nemzeti Színház. Az utóbbi azzal a céllal készült, hogy a di-
ákoknak kedvet csináljon a mű olvasásához, a tanároknak pedig segítse a dráma tanítását. 
A Bánk-missziót a 2017-es bemutatása óta már közel két tucat osztály látta szerte az 
országban. (Remélhetőleg amint lehetséges, külhoni magyar iskolákba is eljut.) Most, 
a Bánk bán maraton alkalmával Vidnyánszky Attila kísérőprogramra, az előadásokhoz 
kapcsolódó beszélgetésre is hívta a nézőket. A Bánk bán operaváltozata előtt Batta 
András zenetörténész és Kesselyák Gergely karmester, a dráma előtt Horkai Hörcher 
Ferenc eszmetörténész és Balázs Géza nyelvész volt a rendező vendége.

Az operát a Margitszigeti Szabadtéri Színpadra rendezte Vidnyánszky, onnan kel-
lett a Nemzeti Színház jóval kisebb játékterébe áttenni, de ez nem csökkentette az 
előadás sikerét, a Hazám, hazám áriát kétszer is visszatapsolták. Ez nagy meglepetést 
nem okozott a tudósítónak, aki – bár nagyon szereti Erkel operáját – ezúttal inkább  
a prózai változatról szóló vitára volt kíváncsi.

Katona József drámája shakespeare-i mű – állapították meg a résztvevők, mert 
minden benne van: magyarok és idegenek, férfi és nő kapcsolata, társadalmi szerep és 
magánélet konfliktusa, a sikeres sors kisiklása, a hatalom működése, a rossz és a még 
rosszabb közti választás drámája, a bosszú, a kegyelem gyakorlása, a megosztottság. 
Tehát nem lehet azzal vádolni, hogy ne szólna a mához is a 200 éves dráma, ezt azzal 
is kifejezte a rendezés, hogy míg az operánál nem élt Vidnyánszky a manapság diva-
tos és a műfajtól gyakran idegen, erőltetett modern külsőségekkel, addig a prózai mű 
napjainkban is érvényes gondolatait mai, illetve korhoz nem kötődő jelmezekkel is 
kifejezte. A tempó, a koreográfia, a zenei aláfestés mind-mind közel állhat a fiatalok 
világához, de mi a helyzet a nyelvvel?
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Nemcsak a reformkori Katona József, de számos, a tananyagban szereplő 20. századi 
író művével kapcsolatban is egyre gyakrabban merül fel, hogy nyelve nehéz, a diákok 
nem értik, nem szeretik, s a tanárok közül is sokan javasolják, hogy vegyék ki egyiket-
másikat a tantervből, vagy legalább írják át szövegüket maivá. 

Ezekről a nézetekről Balázs Géza nyelvész annyit jegyzett meg, hogy nem lehet 
mindent kidobni az oktatásból, ami nehéz. Az a baj, hogy nem tanítják meg, hogyan 
kell egy drámát olvasni. 

Katona József nyelve nem nehéz, az elbeszélő múlt használata vagy az ikes igék 
hiánya sem teszi érthetetlenné vagy élvezhetetlenné. Bár a múltban is, napjainkban 
is többen „modernizálták” Katona nyelvét, miért nem akarjuk átíratni Berzsenyi, 
Csokonai és a többiek verseit? A kérdés logikus, de szerencsére a megvalósítás még 
képtelenségnek tűnik, bár a fordításoknál az újrafordítások mintha ebbe az irányba 
mutatnának. 

Vidnyánszky leszögezte, hogy ő minden rendezésében Katona József szövegét 
használja. Az a véleménye, hogy óvatosan kell bánni az átírással, mert a nyelvhez 
kapcsolódik egy viszonyhalmaz, amely rögtön értelmetlenné válik, ha a szöveget ki-
szakítva belőle áttesszük egy másik kor, másik társadalom összefüggéseibe.

Ezt a rendezői álláspontot igazolja a beszélgetésen is bemutatott Magyaróra című 
folyóirat Bánk bán száma, amelynek több írásában is szóba kerül a legújabb változat, 
a Nádasdi Ádámé. Ő például bán helyett a nádor és a gróf szavakat használja a rang 
megjelölésére. Egyébként vele is készült interjú a lapban, amely joggal írja alcímében 
„A magyar nyelv és irodalom barátainak, tanárainak lapja”. Nemcsak tanárok, hanem 
irodalomszerető olvasók számára is érdekesek lehetnek azok a módszerek, amelyek-
kel a tanárok igyekeznek megértetni és megszerettetni diákjaikkal egyik legnagyobb 
nemzeti drámánkat. Az írások egyik csoportja a „klasszikus” Bánk bánnal foglalkozik, 

Horkai Hörcher Ferenc, Vidnyánszky Attila, Balázs Géza (Kép: CsJ)
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élén Major Hajnalka tanulmányával, amely címében kérdezi: „…legjobb tragédiánk 
vagy a nemzeti hagyomány kegytárgya?”, de ebben a rovatban szerepel a dráma és  
a történeti valóság összevetése, míg egy másik írásban a drámáé és az operáé Bánk és 
Gertrudis kettősén keresztül.

A „modern” Bánk bán rovatból ki kell emelni Deák-Takács Szilvia „kreatív projekt-
jét”, amelybe belefér például a diákok által készített virtuális csetelés a dráma szereplői 
között. A változatos pedagógiai módszerekbe Blankó Miklós körkérdése is betekintést 
ad, viszont aki nem tanítani, csak élvezni akarja nyelvünk gazdagságát, annak érdemes 
elolvasni Balázs Géza tanulmányát az írói szótárakról. Beke József kecskeméti tanár 
nevéhez négy ilyen nagy kutatómunka is fűződik: Zrínyi, Radnóti, Arany után máso-
dik, bővített kiadásban jelent meg az évfordulóra a Bánk bán szótár, amely pontosan 
2900 címszót tartalmaz.

Terjedelmi okokból nincs mód minden tanulmány megemlítésére (a tudósító nem 
is olvasta még el az egész folyóiratot), de annyit ez a kevés is érzékeltet, hogy sem ez  
a folyóiratszám, sem a Nemzeti Színház Bánk bán maratonja nem évfordulós kegye-
letet akar „letudni”, hanem újabb és újabb nemzedékek kincsévé tenni legnagyobb 
nemzeti tragédiánkat.

A tudósítást a Felvidék.ma portál és a szerző engedélyével vettük át. (A szerk.)
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Jánó Mihály művészettörténészt kérdezi Balázs Géza

A Szent László-mondakör nyomában:  
fejbenézés, kurkászás

követi és a világhálón is közzéteszi a középkorból származó szent lászló-freskók fel-
bukkanását, restaurálását, valamint több tanulmányt is írt erről a kultuszról. Miért?

A legenda, amelyet ezek a falképciklusok több jelenetben ábrázoltak, valós történelmi 
esemény alapján keletkezett. A magyar és német krónikás hagyomány szerint 1068-
ban úzok és besenyők törtek be a Magyar Királyság területére. Felprédálva Erdély 
északi részét egészen Bihar váráig jutottak, amelyet megostromolva számos fogollyal 
és gazdag zsákmánnyal visszavonultak a Szamos és a Lápos völgyén keresztül Erdély-
be, majd Kyrieleysnél (azaz Kerlésnél, ma Chiraleş, Románia) Salamon király (1063–
1074), Géza és László hercegek seregétől vereséget szenvedtek. A 14. századi Képes 
krónikában a csata leírását Szent László lovagi tettének bemutatása követi, amely-
nek során a herceg megment egy kun vitéz által elrabolt magyar leányt. Szent Lász-
ló kerlési legendáját vagy históriáját a 14–15. században széles körben megfestették 
templomainkban más szentek és mártírok élettörténetével együtt. A reformáció során, 
főként a puritán szemlélet következtében ott, ahol a közösség az új hitre tért, ezeket  
a falfestményeket bemeszelték. De ugyanilyen sorsra jutott a legtöbb falképciklus a ró-
mai katolikus valláson maradt hívők templomaiban is, amikor az évszázadok folyamán 
megkopott és sérült falképeket, mivel már nem voltak méltók az isten háza emelke-
dettségéhez, szintén bemeszelték. Ilyenformán a középkori képciklusok évszázadokra 
eltűntek a történelmi és vizuális emlékezetből, és csak a 19. században kerültek több 
magyarországi templomban újra napvilágra Ipolyi Arnold, Rómer Flóris, Henszlmann 
Imre, Divald Kornél, Huszka József és mások műemléki és művészettörténeti kutatá-
sainak köszönhetően. A 19. században és az azóta felfedezett falképsorozatok valóban 
fölerősítették Szent László király kultuszát, de a művészettörténet szempontjából még 
fontosabb lehet az a tény, hogy ez az emlékegyüttes – a tartalmi és formai jegyeit 
illetően – egyedi és rendkívüli értéket képvisel a középkori európai művészet összes-
ségében.
 
A szent lászló-legendának hány freskójáról tudunk?
 
Közel nyolcvan olyan falképciklusról tudunk, amelyeket eddig feltártak a mai Magyar-
ország és a környező államok területén. Ezek közül több megsemmisült a templom-
épületek átépítése vagy javítása során, és csak a feltáráskor készített írásos beszámolók 
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vagy akvarellmásolatok alapján tudunk róluk. Ezzel szemben a napjainkban zajló hely-
reállítási és restaurálási munkálatok eredményeként újabb, eddig ismeretlen falképek 
kerülnek folyamatosan felszínre, amelyek nagyban gazdagítják a téma ábrázolásával 
kapcsolatos stíluskritikai szempontú és ikonográfiai ismereteinket.
 
Melyek a legértékesebbek?
 

Számomra az összes emlék „legértékesebb.” Ha 
a Szent László-legenda falképeit szeretné vala-
ki végigjárni, ne kerülje el Magyarországon Ócsa, 
Türje, Tereske, Vizsoly, Laskod templomait! Ha 
Szlovákiába utaznánk, a szepességi Kakaslomnic, 
Szepesmindszent, Necpál, illetve a gömöri Rimabá-
nya, Gömörrákos, Karaszkó templomaiban látható 
Szent László küzdelme a kun vitézzel. Horvátor-
szágban nemrég tárták fel a falképciklus részlete-
it az újhelyszentpéteri templomban. Szlovéniában 
az egyik legteljesebb Szent László-falképsorozat 
látható a bántornyai Szűz Mária-templom hajó-
jának északi falán és a diadalíven. Végül a szé-
kelyföldi Szent László-kultusz emlékeiből 
Gelence, Homoródkarácsonyfalva, Székelyderzs, 
Csíkszentmihály, Bögöz, Kilyén templomainak fal-
képeit ajánlom megtekinteni. Mindezek többnyire 
konzerválva, jó állapotban találhatók.
 

Egy nagy közös motívumkincsről van szó?
 
Egy nagy közös motívumkincs sokféle festészeti kifejezéséről beszélhetünk. A Szent 
László-legendának nincs mindenben azonos képsora. Számtalan variánsát ismerjük 
a témának, akár formai, akár ikonográfiai szempontból vizsgáljuk azokat. A leg-
jobb esetben egy-egy alkotói műhelyre jellemző formai megoldásokat ismerhetünk 
fel bizonyos ábrázolásokon. Közös formai jellemzők érvényesek a székelyderzsi, 
csíkszentmihályi és csíkmenasági falképekre, egy másik műhely munkái a gelencei és 
a homoródkarácsonyfalvi sorozatok.
 
A szent lászló-freskóknak dokumentumértékük is van: amennyiben egy mondakör képi 
megvalósulásai, sőt egy motívum, a fejbenézés (lászló Gyula) vagy kurkászás (Csányi 

A legenda pihenésjelenete. 
Székelyderzs, unitárius templom 

(Kép: JM)
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vilmos) kommunikációs mondanivalót is rejt.
 
A freskóciklus záróképe a pihenés jelenete, amelyet talán minden esetben megfestet-
tek, számtalan értelmezési lehetőségre adott alkalmat a kutatás során. A derzsi pihenés, 
avagy „fejbenézés” jelenete már a falképek feltárásakor, a 19. században felkeltette  
a művészettörténészek mellett más tudományterületek képviselőinek is a figyelmét.  
A jelenet képi, formai párhuzamaként Nagy Géza régész az i. e. 4–3. századra keltezett 
szkíta arany övcsatot hozta fel: „Az említett műemléken két lováról leszállt lovas van áb-
rázolva. Az egyik földre feküdt, és fejét ülő, magas fejdíszű női alak ölében nyugtatja.  
A nő szomorúfűz fajtához tartozó fa alatt ül. Ennek a fának egyik ágára a lovas felakasz-
totta tegezét. Az ülő szolga kantáruknál fogva tartja a két lovat. […] Tárgya nagyon jól 
ismeretes nálunk középkori templomaink falfestményei után. A Szent László-legenda 
végső jelenetét ábrázolja, amelyről hallgatnak az írott emlékek, de megvan a falfest-
ményeken az ország egyik határszélétől a másikig, midőn t. i. Szent László a kunnal való 
viaskodás után lovát fához kötve, fejét a megmentett leány ölébe hajtva, megpihen. […] 
Ebből aztán egy más dolog is következik, az t. i., hogy a Szent László-legendákba po-
gány korból eredő mondai elemek is keveredtek.” Később Fettich Nándor – írja László 
Gyula – észrevette, hogy a lány mindkét ábrázoláson „keleties kedveskedéssel a vitéz 
haját tisztogatja”. László Gyula a „keleties kedveskedést” a Molnár Anna című balladá-
ban vélte felismerni, amelyben a leány az elrablója „fejébe néz”, és a ballada egyik Ung 
megyei változatából is idézett idevonatkozó sorokat. A neves régész nem említette meg, 
de talán nem véletlen, hogy a derzsi Szent László-legenda pihenésjelenete a legszem-
beötlőbb ábrázolása a „fejbenézés”-nek az összes falkép közül, amelynek megfestését 
éppen egy ungi István fia Pál mester rendelte meg 1419-ben. Nem lehet célunk számba 
venni mindazt a magyar, szlovák és román szerzőktől származó tudós vagy műkedvelő 
véleményt, amely a Szent László-legenda pihenésjelenetét elemezte a több évtizedes 
kutatás során. A motívum keleti vagy nyugati eredetét és előfordulásának gyakorisá-
gát az epikai és képzőművészeti ábrázolásokban nehéz feladat tisztázni, ugyanakkor 
a téma értelmezése is rendkívül sokrétű. Az arany övcsatot, amelyről még Nagy Géza 
írt 1913-ban, és amelyre a Szent László-legenda kutatói – bár csak reprodukcióból 
ismerték – gyakran hivatkoztak, 2017-ben bemutatták a londoni British Museumban 
rendezett Scythians: Warriors of Ancient Siberia (Szkíták: ősi szibériai harcosok) című 
kiállításon. A szentpétervári Ermitázs múzeumtól kölcsönzött ötvösmunka, a szkíta 
művészet egyik legszebb darabja Scythians with Horses under a Tree (Szkíták lovak-
kal a fa alatt) címmel szerepelt a nagyszabású kiállításon. Arra mindenképpen fel kell 
figyelnünk, hogy az aranycsat a múzeumi műleírás szerint egy holtan fekvő férfit ábrá-
zol az anyaistennővel az életfa alatt. A jelenet a feltámadás elengedhetetlen feltételére, 
az elhunyt és az életadó Nagy Istennő szimbolikus házasságára utalhat.
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lászló Gyula írt egy monográfiát A szent lászló-legenda középkori falképei (1993) 
címmel. Az újabb freskók módosítják lászló Gyula professzor megállapításait?
 
Talán nincs olyan, a témánkat tárgyaló monográfia vagy tanulmány, amelynek megál-
lapításait ne módosítaná valamilyen mértékben a későbbi kutatás. Ezt a sorsot László 
Gyula nagyszerű munkája sem kerülheti el. Az ő könyvének megjelenése óta eltelt 
időszakban több mint kétszeresére szaporodott az ismert falképek száma, és el lehet 
képzelni, mennyi új képi motívummal és azok értelmezési lehetőségével kell számol-
nunk. Egyetlen példát tudok az interjú keretei között megemlíteni: a közelmúltban 
fedezték fel a legenda vagy história újabb falképeit a székelyföldi Oklánd község uni-
tárius templomában. Az itt megfestett ciklus első jelenete egy eddig teljesen ismeretlen 
kompozíció, amelyben értelmezésem szerint a trónon ülő Szent Lászlót egy püspök 
királlyá keni fel, miközben a felhőkből kihajló angyal koronát helyez a szent fejére. 
Ez a nagyon összetett tartalmú jelenet leegyszerűsítve talán arra a kérdésre is választ 
adhat, hogy miért festették meg Szent Lászlót koronával a fején, királyként az 1068. 
évi kerlési ütközetben, amikor valójában még csak herceg volt. 

Az interjú rövidített változata az édes Anyanyelvünk 2020/2. számában olvasható.  
(A szerk.)

Ama bizonyosa szkíta övcsat egyik fele (Kép: JM)

Az oklándi királyfelkenés és 
koronázás (Kép: JM)
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Mészáros Márton

„Olyanok voltunk, mint az édestestvérek” – 
Törőcsik Mari mesél Pilinszky Jánosról 

Előbb fordul rosszra, mint jóra a dolog, tartja a régi magyar közmondás, és meg kell 
valljam, ez jut eszembe, amikor Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze nem veszi fel a te-
lefonját. A mobilszámán próbálom utolérni, de némi várakoztatás után csak az állandó 
jelleggel vele tartózkodó ápolója, Amália szól bele. A nyilvánosságot idestova négy éve 
kerülő nagybeteg művész nem hajlandó interjút adni, nyilatkozni, mondja, a sajtóból is 
csupán régi kedves barátját, Szabó G. László felvidéki újságírót fogadta a lassan múló 
hónapokban. Törőcsik Mari nincsen jól, gyenge a hangja, sokszor fullad beszéd köz-
ben, de lehet vele beszélni, nehezen, de érteni a szavait. 

Talán nem szerénytelenség, ha itt megjegyzem, csak az változtatja meg az elgon-
dolását, hogy régről ismerjük egymást, és gazdag életének egyik kulcsfigurájáról, 
Pilinszky Jánosról kérdezem. Magyarország egyik legszeretettebb és legtöbb kitün-
tetéssel elhalmozott művésze a velemi otthonában nyáron idézte fel emlékeit a XX. 
század jeles magyar költőjéről. 

Ismert a Pilinszky Jánoshoz való kötődése: nagy-
jából három évtizedes barátság és gyümölcsöző 
munkakapcsolat fűzte önöket egymáshoz. Fel tud-
ja idézni, mikor találkoztak először?

Egyáltalán nem tudom. Csak annyi biztos, hogy 
lett, és nem is távozott az életemből. 

Az interneten fellelhető egy Pilinszkyről szóló 
dokumentumfilm-részlet, amelyben azt állítja, az 
1950-es évek legvégén találkozhattak először. 

Ha ezt mondtam, így lehetett. Nyolcvanöt éves 
leszek, ha a Jóisten akarja, s nem visz el egyet-
len nyavalya, leginkább ez a fránya koronavírus. 
Gyenge vagyok, nehezemre esik a beszéd és az 
emlékezés, sokat pihenek. Nagyjából öt éve kere-
sett meg Borda Máté, aki Pilinszkyről forgat egy 
nagyszerű dokumentumfilm-sorozatot, amiben Kép: MM
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rajtam kívül Jelenits István, Kurtág György és Sárközi Mátyás is megszólal. Emlék-
szem, ott is elmondtam azt a sokat idézett párbeszédet, ami egyszer régen megesett 
kettőnkkel. „Te, Mari, el tudnád-e képzelni, hogy egyszer belém szeretsz?” – kérdezte. 
Ismeri, mit mondtam?

„Nem, soha.”

Pontosan ezt! Mi mást mondhattam volna ennek az „őrült spanyolnak”? Olyanok vol-
tunk, mint az édestestvérek. Gyermeki tisztaság, ez volt a mi szeretetünk. A szeretet, 
ami összekötött minket egymással. Furcsamód nem emlékszem a megismerkedésünk 
miértjére, helyszínére, de azt jól tudom, hogy amióta csak ismertem, barátom és test-
vérem volt. 

Miként jellemezné Pilinszky Jánost, az embert?

Életem legnagyobb barátjaként. Egyidőben szinte naponta beszéltünk. Rendkívül mű-
velt, gondolkodó, önzetlen és megértő volt. A humora, amely gyakran öniróniával ta-
lálkozott, páratlan volt. Olyan sokat jelentett, hogy a lányom, Teréz keresztapjának is 
őt kértem fel. 1979-ben ott hagytam a Nemzetit, akkortól két évig megszakítás nélkül 
éltem Velemben, ahol most is vagyok. János volt olyan jó, hogy leköltözött hozzám, 
egy erdészeti tulajdonú házat bérelt ki. Esténként órákat átitalozva-dohányozva beszél-
gettünk a világ dolgairól a vidéki teraszomon. Ha kellett volna, mindent megtett volna 
értem. Egyszer fejre állt, hogy ezzel a mutatvánnyal próbálja vigasztalni az akkor va-
lamiért szomorkodó Terézt, s így – ő fejen állva, a lányom szemben vele – beszélgettek 
egymással. Nem is volt konfliktusunk, csak az átkozott kávé miatt, mert János ipari 
mennyiségben fogyasztotta. Ha észrevette bentről, hogy az utcán közeledek felé, min-
dig eldugta, hogy még csak meg se lássam. Tudta, nagy veszekedés jár érte.

és mit gondol Pilinszkyről, a költőről?

A század egyik legnagyobb költője volt. Valaha jól érzékeltem a lírát, szinte az ösz-
szest, Weöres Sándortól Juhász Ferencig. Pilinszky higgadt látomásos mester volt, kis 
és nagy formában is. Nem véletlen, hogy kora egyik legnagyobb angol nyelvű költő-
je, Ted Hughes fordította angolra, s így bekerült a nemzetközi vérkeringésbe, sorra 
adták mint ünnepelt költőt Londonban, New Yorkban, Párizsban is. A francia fővá-
rosban még egy amerikai néger színésznővel is összeismerkedett, akiről könyvet írt.  
(Az 1977-ben megjelent Beszélgetések Sheryl Suttonnal című kötetet a Magvető Ki-
adó idén nyáron adta ki újra – M. M.) Közös nyelv nélkül is megértették egymás sza-
vait. Fotózott, rajzolt, mindent kipróbáló művész volt. És levelet is úgy írt, hogy csak 
ámulni lehetett. Kidobtam mindet… Bár ne tettem volna!
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törőcsik Mari kedvenc Pilinszky-versei címmel hangoskönyv készült 2006-ban, de  
a vers mindenkinek című televíziós műsorban is többször szavalt Pilinszky-művet. Mit 
jelent egy Pilinszky-szöveggel dolgoznia?

Elmondani nem lehet. Érezni kell. A nagy magyar irodalomból egyáltalán senki nem 
hatott olyannyira rám, mint ahogyan János és egy másik barátom, Fejes Endre. Fuldo-
koltunk Maár Gyulával, ha azok ketten összekerültek, mert az egyik átkozottul randán, 
a másik angyali szépen beszélt. De jó barátok voltak!

tanultak egymástól?

Hogy ő tőlem tanult-e, nem tudom, de én igen. Leginkább a gondolkodás képességét. 
És máig hálás vagyok egy nagy ajándékért, amit Maár Gyulával közösen adtak nekem. 
Ez a hármunk Déryné, hol van? című munkája, az 1970-es évek egyik legnagyobb 
európai művészfilmje, amiért a legjobb női alakítás díjával jutalmaztak a cannes-i film-
szemlén.
 
veszített-e Pilinszky bármit az értékéből, hiteléből az 1981-ben bekövetkezett halála 
óta?

Ugyan, szemernyit sem!

Felidézett az imént néhány közös emléket, de van-e bármi, amit még megosztana Pi-
linszkyről, akinek születése 100. évfordulója jövőre esedékes?

Nem tudok… Éppen ma gondoltam rá. Egyszerre elfáradok, és nem tudok tovább 
gondolkodni, emlékezni. Most is elfáradtam. Csak annyit mondok, ilyen barátom nem 
volt, csak egy, a János. Az elmém kitörli a múltamat, de Pilinszkynek egy szűk tár-
sasággal, nagyjából öt-hét emberrel együtt örök helye van az életemben. Jó sok ezer 
tisztelőjével, barátjával együtt a sírig kísértem, amikor olyan fiatalon elment, és az 
emléke velem lesz mindvégig. Néha úgy érzem, szól hozzám a sorokon keresztül. Va-
lószínűleg így gondolkozhat minden olvasója, hiszen nagyon hat az emberre. 

Megjelent a Magyaróra 2020/3–4., a késő modernség című számában. 
(A szerk.)
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Cservenka Judit

Nemzeti összetartozás az online térben – Év 
végi beszélgetés Csáky Csongorral a Rákóczi 
Szövetség elnökével
 
 
Biztosan nem ilyen évet képzelt tavaly ilyenkor a 100. évfordulóra készülve.  Nem kép-
zelte, hogy a szép programok egy részéről le kell mondaniuk, és azt sem, hogy elvesztik 
örökös tiszteletbeli elnöküket, dr. Halzl Józsefet.

Óriási, pótolhatatlan veszteség az Elnök Úr távozása. Ő volt az, akinek elkötelezett, 
szerény vezetésével az elmúlt három évtizedben kiépült a Rákóczi Szövetség hálózata, 
struktúrája, programjai. Halzl József elnök úr távozása óriási űrt hagyott maga után. 
Emlékét és örökségét igyekszünk megőrizni és továbbépíteni.
 
A 2020-as terveket még meg tudta vele osztani. Mikor sejtették, hogy GPs-nyelven 
szólva: újratervezés kell?
 
A vírus híre már 2019 végén megérkezett, de nem gondoltuk, hogy ilyen hatással lesz 
programjainkra, életünkre. Március 8-án még egy nagyszabású ünnepséget tarthattunk 

Kép: Rákóczi Szövetség
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az Országházban a felvidéki mártír politikus, gróf Esterházy János emlékére, sokan 
el tudtak jönni külföldről is, köztük az egyik kitüntetett, Frantisek Lízna atya Csehor-
szágból.

Egy hét múlva volt március 15., de már ünnepség és utazások nélkül.
 
Ez jelezte, hogy drasztikus változás következik, mert 150 itthoni és külhoni középis-
kola diákjai indultak volna útra, hogy valamelyik szomszédos ország testvériskolájá-
val együtt töltsék a nemzeti ünnepet. Az utazások 90 százaléka meghiúsult, és ekkor az 
iskolák is áttértek az online oktatásra, amire korábban ilyen léptékben soha nem került 
sor. A Rákóczi Szövetség csapatát érzékenyen érintette a kialakult helyzet, néhány 
napba telt, mire a helyzetet elfogadva kialakult tevékenységünk új megközelítése.
 
A nagy kihívás viszont nagy erőket mozgósított a szövetségben, és jó ötletek születtek, 
némelyik igazi sikert is hozott.
 
Olyan kihívásként tekintettünk a helyzetre, amelyet mindenképpen meg akartunk olda-
ni. A tevékenységünk normális esetben a közösségépítésen, az emberi kapcsolatokon, 
a személyes találkozásokon alapszik. Arra törekedtünk, hogy az emberi kapcsolatok, 
a magyar–magyar kapcsolatok ne szakadjanak meg. Ezért indult el a Maradjunk kap-
csolatban! című sorozatunk, ahol a kárpátaljai Técsőtől a dél-amerikai Buenos Airesig 
megszólaltak tagjaink, szervezetvezetőink megfogalmazva helyzetüket, bátorítást adva 
másoknak annak érdekében, hogy az egyedüllét, a szorongás, az elszigeteltség ne ural-

František Lízna (Kép: KM, Felvidék.ma)
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kodjon el rajtunk. Ezek a videóüzenetek igyekeztek erőt adni a közösségünknek. És 
persze biztattuk a szervezeteink fiatalságát, hogy vegyék ki a részüket az idősek segíté-
séből ott, ahol élnek. Erre is sok szép példa született itthon is, határon túl is. Ugyanak-
kor a Szövetségünkhöz kapcsolódó diákokra gondolva elindítottuk tanóravideóinkat.

Sikerült egy felületet kialakítanunk arra, hogy az otthon lévő gyerekek, különö-
sen a határon túliak számára készüljenek olyan videók, amelyeket a külhoni tanárok, 
rákóczis tanárok rögzítettek az adott ország tanmenete szerint, és így a diákok vá-
laszthattak, hogy melyik országban, melyik évfolyamon, milyen tantárgyat szeretné-
nek követni. Ezt a felületet a tanulók természetesen minden ellenszolgáltatás nélkül 
igénybe vehették, és bízunk abban, hogy hozzá tudtunk járulni a sikeres vizsgákhoz, 
akár érettségire vagy felvételire való felkészüléshez.
 
Ez nagyon izgalmas lehetett a fiataloknak, mert saját gépüknél ülve úgy érezhették, 
hogy külföldi középiskolában tanulnak, sőt még válogathattak is köztük.
 
Láttuk, hogy hányan regisztrálnak, és azt tapasztaltuk, hogy több ezren követték az 
órákat. Ezért úgy hisszük, hogy hasznosak voltak a tanóravideók, és csak megköszön-
ni tudjuk azoknak a tanároknak, akik vállalták, hogy órákat rögzítenek, nem féltek  
a nyilvánosságtól, és végezték ezt a többletmunkát akár saját iskolájuk diákjaiért, akár 
azokért, akiket nem is ismernek, de tartottak nekik egy-egy matematika-, fizika-, ké-
miaórát.
 
én úgy gondolom, de javítson ki, ha tévedek, hogy az online kicsit kiegyenlítette azokat 
az óhatatlan különbségeket is, amelyeket a földrajzi távolság vagy egyes térségekből 
a határátkelés nehézségei jelentenek. Például egy vetélkedőn egyenlő eséllyel tudnak 
indulni az egyes nemzetrészek.
 
Ezzel egyetértek. Egyébként is a sok nehézségben, amely körülvesz bennünket, a pozití-
vumokat kell megragadnunk. És ez valóban pozitívum, hogy az online térben nemcsak 
a földrajzi, de a szociális különbségek is csökkennek. Biztos, hogy a most szerzett 
tapasztalatokból sokat megőrzünk, és hozzáigazítjuk a későbbi feladatokhoz.

Melyik program elmaradását fájlalta a legjobban? és melyik helyettesítése lett a leg-
sikeresebb?
 
Mindenképpen Trianon centenáriumát, a nemzeti összetartozás napját kell említenem, 
amelyre nagyon készültünk, de nem lehettünk együtt. Viszont a Rákóczi Szövetség meg-
nyitott egy időkapszulát azzal a céllal, hogy a világ bármely pontjáról küldjenek ide 
egy üzenetet, amely úgy kezdődjék: „Magyar vagyok…” Ezt kellett folytatni hangban, 
szövegben vagy videóban. Az időkapszulát szimbolikusan június 4-én a budavári meg-



Nemzeti összetartozás az online térben. Csáky Csongort, a rákóczi szövetség elnökét...

NyElvüNk és kultúráNk 2020/2–4.202

emlékezésünkön Gulyás Gergely miniszter úr, Székely János római katolikus püspök 
úr és a Magyar Nemzeti Bank képviselőjének jelenlétében zártuk le, és bíztuk a Ma-
gyar Nemzeti Bankra. Húsz év múlva, 2040. június 4-én nyithatják ki, hogy az akkoriak 
meghallgathassák: Trianon után 100 évvel mit üzent a magyarság a jövő magyarjainak 
ebben a rendkívüli esztendőben. Sok ezren fogalmazták meg, hogy mit jelent számukra 
a magyarságuk, és ebből mit szeretnének továbbadni örökül az utódoknak.

táborozásról, utaztatásról szó sem lehetett ezen a nyáron?
 
De igen! Tíz nagy táborunk megvalósulhatott, bár nem akkora körben, mint az előző 
években, mert az anyaországi diákok mellett végül csak a felvidékiek vehettek részt. 
Ezzel együtt nagyon örültünk, hogy nem maradt eseménytelen a nyár, azt ígértük és 
ígérjük a távol maradóknak, hogy a következő nyáron, ha lehet, kétszeresen is pótoljuk 
az elmaradt találkozásokat.

Az őszi diákutaztatásunkat is sikerült megszervezni úgy, hogy a fiatalok az állam-
határaikon belül keresték fel a magyar történelmi emlékhelyeket, amelyek a 20. szá-
zad valamelyik meghatározó eseményéhez kötődnek. 190 középiskola mintegy 6000 
diákja vett ebben részt.
 
Október 23. megünneplése is rendhagyó volt. sajnos a résztvevőknek nagy élményt 
nyújtó fáklyás felvonulást nem lehet online megtartani, de a Gloria victis történelmi 
vetélkedő nem maradt el.
 
A vetélkedő szóbeli döntője október 23-án online formában zajlott, melynek zsűri-
je a Műegyetem díszterméből jelentkezett. Az 1956-os emlékünnepségnek része az 

Csáky Csongor (Kép: HPGy, PestiSrácok.hu)
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október 22-i műegyetemi megemlékezés is, amelynek közvetítésébe több mint 500 
Kárpát-medencei középiskola kapcsolódott be. Ennek nagyon szép eleme volt az az 
élőképsorozat az Egmont-nyitány alatt, amikor 56 Kárpát-medencei település középis-
kolásai emelték fel az 56-os lyukas zászlót.
 
középiskolásoknak szólt a Cultura Nostra történelmi vetélkedő is. Mivel gondoltak  
a kisebbekre?
 
Az általános iskolásoknak rajzpályázatot hirdettünk „Várak és erődtemplomok – tör-
ténelmünk dicső hírmondói” címmel. Erre 1200 alkotás érkezett, a diaszpórából is. 
Jankovics Marcell volt a zsűri elnöke.

Szeptember és október folyamán a Kárpát-medencei hálózatunk segítségével sok száz 
településre eljuthatott a magyar iskolaválasztást elismerő ösztöndíjunk, és az iskola-
táska is mintegy 9000 magyar elsőshöz. Mindezért köszönettel és hálával tartozunk  
a Kárpát-medencei hálózatunk tagjainak.
 

Kép: Rákóczi Szövetség
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Most december elején pedig az óvodásokat ajándékozták meg.
 
22 ezer óvodásnak küldünk egy-egy mesekönyvet egy kis édességgel kiegészítve, a szü-
lőknek pedig bátorítást, hogy tavasszal magyar iskolát válasszanak gyerekeik számára. 
Ez régi programja a Rákóczi Szövetségnek, de most advent idején, amikor a járvány 
miatt nincs közös családi Mikulás-várás, adventikoszorú-készítés, az óvodáknak meg-
hirdetett pályázatunk abban igyekezett segíteni, hogy az intézmények falain belül az 
adventi programokat, foglalkozásokat felkarolja. A lehetőséggel 164 óvoda élt, ame-
lyek 50 ezer forint értékű támogatást vehettek igénybe. Reméljük, a gyerekek örö-
méhez ezzel is hozzájárulhattunk. Az óvónőket arra kértük, hogy kapcsolódjanak be 
az adventi online képzésünkbe, amelyet pedagógiai szakemberek közreműködésével 
indítottunk el. A képzés sikere bennünket is meglepett, hiszen több mint ezer óvónő és 
tanítónő jelentkezett a Kárpát-medence külhoni területeiről.
 
sátoraljaújhelyi táboruk közben épült tovább?
 
Folyamatosan zajlik a nagy beruházás, amely reményeink szerint jövő év június 4-re 
befejeződik, és a teljesen megújult Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban fogad-
hatjuk a fiatalokat nemcsak a Kárpát-medencéből, de a diaszpóra közösségeiből is.
 
Ezt a szomorú vagy – mondjuk inkább – embert próbáló évet mekkora tagsággal zárja 
a rákóczi szövetség?
 
Örömmel mondhatom, hogy 958-an csatlakoztak a Rákóczi Szövetséghez, zömmel 
fiatalok. Tagságunk így 2020 végén 29 754 fő, az átlagéletkor 33,4 év. Szervezeteink 
száma az elmúlt évben 38-cal bővült, tehát számuk 586, ebből 226 települési, 38 egye-
temi és 322 középiskolai.
 
és mit üzen nekik az évnek és ennek a beszélgetésnek a végén?
 
Köszönetet mondok szervezeteinknek és tagságunknak mindazért, amit az elmúlt évben 
helyi közösségükért és a Rákóczi Szövetség ügyéért tettek. Nevükben is, munkatársa-
im és a magam nevében megköszönöm támogatóinknak – köztük magánembereknek, 
a cégeknek, a sok száz települési önkormányzatnak és nem utolsósorban a Magyar 
Kormánynak – azt a bizalmat és támogatást, amely lehetővé tette elmúlt évi tevékeny-
ségünket. Bizalmukat és támogatásukat a jövőben is kérjük!
 
Az igaz ügyet nem hagyja el az Isten!
 

Az írást a szerző és a Felvidék.ma honlap engedélyével vettük át. (A szerk.)
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Manapság többen írnak, mint olvasnak –
Böszörményi Zoltán írót kérdezi Birtalan Andrea
 

Böszörményi Zoltán, Magyarország Babérkoszorúja díjas és József Attila-díjas költő, 
író, szerkesztő, az Irodalmi Jelen folyóirat főszerkesztője.
 
Az 1981-ben megjelent verskötete, a Címjavaslatok miatt elmenekült romániából. 
kanadába kapott bevándorlási engedélyt. Hogyan boldogult angolnyelv-tudás nélkül, 
huszonöt dollárral a zsebében?
 
Negyedszázaddal ezelőtt az érdekfeszítő „kalandra” még 
fájdalmasan emlékeztem. A nyers, lélekbe markoló tör-
ténetek megérintettek engem is. Később sikerült kiírnom 
magamból a sztorikat, de nem úgy, ahogyan átéltem őket. 
Hérakleitosz egyik töredékében azt írta, nem léphetsz két-
szer ugyanabba a folyóba, hasonlóan nem térhetsz vissza 
ugyanúgy kétszer ugyanabba az emlékbe sem. A Regálban 
és Az éj puha testében beszámoltam erről a tapasztalatról. 
Az utóbbit szeretném a közeljövőben átírni. Miért? Míg 
a Regálban sikerült felülről látnom, láttatnom az esemé-
nyeket, a másik regényben nem. Azért, hogy érzékeltes-
sem az idő múlásának hatását a tudatomra, legközelebbi 
példám az erdélyi Előretolt Helyőrség tavaly decemberi 
számában megjelent ausztriai menekülttáborban írt ver-
sem. Mintha nem is én írtam volna. Furán hatott rám, színei elmosódtak, az illata is 
megváltozott.

később természetesen megtanult angolul, a torontói york Egyetemen szerzett diplo-
mát. Hogyan viszonyul az anyanyelvéhez más nyelvek tükrében?
 
Az egyetemen remek professzorok tanítottak. Morris Engel, a logikatanárom például  
a híres Kaliforniai Berkeley Egyetemről érkezett. A világszerte ismert Stanley Tweyman 
pedig bevezetett bennünket Descartes, Hume, Spinoza filozófiájába. Jó ideig messze 
kerültem az anyanyelvemtől, hiszen az angol irodalmi és filozófiakurzusok lefoglalták 
az időm nagy részét. De hacsak tehettem, felütöttem egy-egy Arany János-, József 
Attila-, Kányádi Sándor-, Csoóri Sándor-verskötetet. Erről jut eszembe Márai Sándor, 
aki hosszú évtizedekig messze a magyar hontól, az egyesült államokbeli San Diegóban 
élt, egyik naplóbejegyzésében azt írta: Este Arany János-verseket olvastam. Belaktam 
anyanyelvvel.
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úgy tudom, angol nyelven is írt. talán a franciával is megpróbálkozott.

Van néhány angol nyelvű rövid novellám és versem. Az utóbbiak közül az egyik meg-
jelent a torontói Sun napilap legolvasottabb rovatában, 380 ezer példányban. Még ma is 
őrzöm a fakszimiléjét. A The Club at Eddy’s Bar (Az éj puha teste) a Dublinban kiadott 
regényem oroszlánrésze elsősorban Sohár Pál munkáját dicséri. Román nyelven egész 
kötetnyi versem veszett el a sok költözködésben. Ami a francia dolgaimat illeti, azok 
csak próbálkozások, csuklógyakorlatok. De fordítottam angolból, románból. Franciából 
egész verskötetnyit. Meg is jelent az Irodalmi Jelen Könyvek című sorozatban.
 
számos művét lefordították. Milyen volt ezeket más nyelveken újraolvasni?

Orosz nyelven, Jurij Guszev tolmácsolásában mind a négy regényem és egy válogatott 
verskötetem látott napvilágot. Angol nyelven eddig három regényem és egy versválo-
gatás jelent meg Sohár Pál fordításában. Németországban pedig Hans Henning Paetzke 
ismertette meg regényeimet és verseimet az ottani olvasókkal. Franciául egyelőre csak 
a La peau de rien-t (A semmi bőre) adta ki a L’Harmattan. Sajnos oroszul nem beszé-
lek, németül is csak egy keveset. A román, angol és francia nyelvű fordításokat viszont 
igen szeretem. Kutatok, „járkálok” a szövegekben, hogy felfedezzem, mi az, ami más 
– szín, hangulat, képzettársítás. Román nyelvű könyveimet magam is korrektúrázom, 
bár Foarță Gábos Ildikó munkája kiváló, kevés javítanivalót találok.
 
Felgyorsult időnkben az okostelefonok használata, a világháló információáradata ho-
gyan hat nyelvünkre, az irodalomra?

Erről egy profi nyelvész jobban beszámolhatna. Arról tudok, hogy az sms-eknek külön 
nyelvezete van. A fiatal generáció ezt használja. Orbán János Dénes még évekkel előt-
te forgatókönyvet írt e témában. Kapkodtam a fejem a különböző szórövidítéseken, és 
igen furának, de ugyanakkor találékonynak véltem ezt a stílust. Hogy rontja a nyelvet? 
Ma már minden rontja. Sietve hadarunk, felületesen fogalmazunk, nem figyelünk arra, 
hogy a szavaknak jelentése, értelme, hangulata, súlya, illata van. A legnagyobb gond 
viszont az, hogy manapság többen írnak, mint olvasnak. Az utóbbi elengedhetetlen 
feltétele anyanyelvünk megőrzésének. Diákkoromban tanórák alatt is olvastunk, még 
akkor is, ha egy-egy fülhúzás, dorgálás járt érte.

Névjegy: Böszörményi Zoltán 1951-ben született Aradon. Huszonegy éve Monacóban 
él. Tavaly megjelent kötetei: Soha véget nem érő szeretkezés (versek), Sóvárgás (kis-
regény), mindkettő a KMTG kiadásában.
 

Az írás az édes Anyanyelvünk 2020/2. számában is olvasható.  (A szerk.)
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Egy nagy család a hallgatók és tanárok 
kárpátaljai közössége –
Lizanec Péter professzor válaszol Balázs Géza és 
Nagy Natália kérdéseire

Mikor és miért fordult az érdeklődése a nyelvészet és a magyar nyelvészeti kérdések 
felé? vannak magyar gyökerei? 
 
A Szolyvai járásban, Izvor faluban születtem 1930. július 2-án. Ez egy kis falu a he-
gyek között, ahol csak ruszinok laknak. 1936-ban a családunk áttelepült a Beregszászi 
járásban található Békési (földesúr) tanyájára, amely később a Somi tanya nevet kapta. 
Most Kastanovo. Itt találkoztam először magyar nemzetiségű gyerekekkel, játszottam 
velük, beszélgettünk, és lassan megtanultam magyarul beszélni. 1942-től 1944 szep-
temberéig a munkácsi ruszin nyelvű polgári iskolában tanultam. Októberben átmentem  
a beregszászi ruszin nyelvű gimnáziumba, amelyet 1948-ban elvégeztem. Beregszász-
ban elmélyültebben ismerkedtem a magyar nyelvvel és a magyarság anyagi és szel-
lemi kultúrájával. Fontosnak tartottam, hogy ne csak a magyar és az ukrán (ruszin) 
hagyományokat, kultúrát, nyelvet vizsgáljam külön-külön, hanem a két nemzet nyelvi 
és hagyománybeli kölcsönhatását is. 1948 szeptemberében felvettek az Ungvári Álla-
mi Egyetem Bölcsészeti Karának ukrán tagozatára, ahol 1953-ban kitüntetéses okle-
véllel végeztem.
 
Mikor és hogyan indult kárpátalján a magyar egyetemi oktatás? 
 
1963 márciusában – mint az ukrán tanszék docense – azzal  a kéréssel fordultam az 
egyetem rektorához, hogy az egyetemen be kellene indítani a magyar nyelvű oktatást, 
mert Kárpátalján már megnyíltak az elemi és középiskolák, amelyekben magyar nyel-
ven folyt a tanítás. A rektor úr egyetértett velem, és kért, hogy segítsem az egyetemi 
magyar nyelvű oktatást. Ezt megtettem. De a másik kérést, hogy legyek tanszékvezető, 
nem vállaltam, mert ukrán szakot végeztem, és már az ukrán tanszéken dolgoztam. 
Mondtam a rektor úrnak, hogy az idegen nyelvű kar dékánja és az orosz tanszék ve-
zetője, Szimulik is tud magyarul, és vállalja el ő a magyar tagozatot. Sajnos a magyar 
oktatás nem felelt meg a követelményeknek, ezért a rektor úr ismét hozzám fordult, 
hogy mégis vállaljam el a megbízatást. 1966-ban az Ungvári Állami Egyetem Tudo-
mányos Tanácsa a Bölcsészeti Karra helyezett, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 
vezetőjévé választott. A tanszék neve 1970-től Magyar Filológiai Tanszék. A tanszé-
ket 1966-tól 2015-ig vezettem. Igyekeztem mindent megtenni annak érdekében, hogy  
a tanszékünkön tanuló diákok semmilyen szempontból ne kerüljenek hátrányos hely-
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zetbe orosz anyanyelvű társaikkal szemben. Nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy mi-
nél több tantárgyat magyar nyelven oktassunk. Hol békés, hol pedig erélyes módon ezt 
sikerült is elérnem, s elmondhatom, hogy leköszönésem idején csupán 3-4 tantárgyat 
oktattak ukrán nyelven, de minden, a filológus számára fontos ismeret magyar nyelven 
hangzott el.
 
Melyek voltak a tanszék életének további nagy fordulópontjai? 
 
A Magyar Filológiai Tanszék vezetőjeként elsősorban az oktatást és a tudományos 
munkát szerveztem meg. Meghívtam Magyarország és Ukrajna ismert tudósait. Ki-
emelkedő jelentőséggel bír, hogy a jövő tudósa, a felnövekvő generáció széles körű, 
több szempontú oktatásban részesüljön. Ezzel kiszélesedik a látóköre, s meg tudja 
ítélni, hogy melyek azok az információk, kutatási területek, amelyek számára rele-
vánsak, jelentőséggel bírnak. Másodsorban aktív részt vállaltam az aspiránsok kép-
zésében, fontosnak tartottam, hogy a Magyar Filológiai Tanszéken tanuló hallgatók 
nagy tudású tanároktól sajátítsák el az ismereteket. Az általam vezetett fiatal kuta-
tók foglalkoztak az ukrán–magyar nyelvközi (nyelvjárásközi) kapcsolatokkal, a lexi-
kológiával, a szemantikával és a nyelvföldrajzzal, hiszen jómagam is e témaköröket 
kutattam. Létrehoztam az aspirantúrát (1968), a Hungarológiai Központot (1988), az 
Acta Hungarica című szakfolyóiratot (1990), a Kárpátaljai Magyar Tudományos Tár-
saságot (KMTT, 1993), amely nagydoktorokból, professzorokból és docensekből áll. 
1994-ben a KMTT-nek saját folyóirata lett: A KMTT közleményei. Megalapítottam  
a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségét (1998). A Scientia Deni-
que folyóiratok 10. száma nemrég jelent meg. Fontos volt számomra, hogy a fiatalok-
nak megkönnyítsem a tudományos fokozat megszerzését, s ezért szaktanácsot hoztam 
létre a kandidátusi értekezések védésére (2000-ben). A Magyar Tannyelvű Humán- és 
Természettudományi Kar létrejötte is a nevemhez fűződik, amelynek első dékánja vol-
tam, most tiszteletbeli dékánja vagyok.
 
Hányan végeztek ungváron magyar szakon? Mit tudunk róluk? 
 
Eddig az ungvári magyar szakon 1045-en kaptak diplomát. Többségük a kárpátaljai 
magyar nyelvű iskolákban és líceumokban dolgozik. Köztük húszan megvédték a kan-
didátusi disszertációjukat vagy PhD-fokozatot szereztek, közülük 16-nak én voltam  
a vezetőtanára.  A magyar szakos hallgatók és tanárok közössége olyan, mint egy nagy 
család. Szinte minden végzős diákunkról tudunk valamit, hogy hol tanít, időközben 
gyereke, unokája született, milyen eredményeket ért el. Említhetem itt a Simonyi Zsig-
mond helyesírási versenyt, melynek kárpátaljai fordulóit egykori diákom szervezi,  
s mely verseny kis pátriánkban immár több mint tízéves múltra tekint vissza.
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Mi az, amit nem sikerült elérnie? 

Határozott jellemnek vallom magam. Amit el szeretnék érni, azért mindent megte-
szek, hogy sikerüljön. Éjjeleket és nappalokat képes vagyok dolgozni, gondolkodni 
a terveim létrejöttének megvalósulásán. Elmondhatom, hogy amit eddig elterveztem, 
többnyire sikerült megvalósítanom.
 
Mire a legbüszkébb a munkásságában?
 
Büszke vagyok az eredményeimre, arra, hogy ruszin nemzetiségűként ennyi mindent 
sikerült létrehoznom a kárpátaljai magyarság számára. Büszkeséggel tölt el a tudat, 
hogy az általam vezetett tudóspalánták mára egyetemi docensekké fejlődtek, akikkel 
éveken keresztül együtt dolgoztam, s ma is együtt tudunk működni, tiszteljük egymás 
munkáját, s közös eredményeket érünk el. Örülök, hogy vissza tudtam adni a kárpát-
aljai magyar falvaknak a történelmi nevét. 15 monográfiám és 150 cikkem külföldön 
jelent meg, ezek nem voltak elérhetőek a szlavisták részére, ezért a 2008–2015 közöt-
ti összes tudományos munkámat 33 kötetben kiadtam, beleértve a két új könyvet is: 
Recenziók, vélemények és hivatkozások Lizanec Péter tudományos munkáira (437 
oldal); Levelezés Lizanec Péterrel (573 oldal).
 
Hogyan változott meg a helyzet a beregszászi főiskola beindulásával?
 
A beregszászi főiskola 1996-ban nyitotta meg kapuit. Azóta szép fejlődési periódust 
tudhat magáénak. Természetesen kihatással volt ránk a létrejötte, hiszen Kárpátal-
ja magyarsága immár több felsőoktatási intézmény közül választhat, így megoszlik  
a hallgatói kontingens. Úgy érzem, hogy mindkét tanintézmény megpróbál lehető-
ségeihez mérten tenni azért, hogy Kárpátalján megmaradjon a magyarság, s fejlődni 
tudjon szellemiekben.
 
Milyen értelmiségi, nyelvészeti, nyelvstratégiai vagy egyéb közösségi feladatra lenne 
szükség, hogy kárpátalján ne szűnjön meg a magyarság, a magyar nyelv?
 
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar nyelvet Kárpátalján továbbra is 
oktassák az elemi iskolától kezdve az egyetemig, hogy az őshonos kárpátaljai magyar-
ság Kárpátalján megmaradjon. Erről tartottam előadást a KMTT ülésén 2020 február-
jában. Erről jelent meg cikkem ugyanakkor a Kárpáti Igaz Szóban. Ezt a cikket ukrán 
nyelven mihamarabb elküldjük Ukrajna Oktatási és Tudományos miniszterének.
 

Az interjú megjelent az édes Anyanyelvünk 2020/3. számában. (A szerk.)
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A külföldi magyar tanszékek küldetéséről – 
Sárközi Péter egyetemi tanárt kérdezi  
Balázs Géza

Mióta létezik a római la sapienza tudományegyetem magyar tanszéke? kik jártak, 
járnak oda, milyen az érdeklődés, mi a jövője?
 
Az 1303-ban alapított római La Sapienza Tudományegyetemen (Római Egyetemen) 
a klebelsbergi kultúrpolitika szellemében 1930-ban alakult meg a máig működő Ma-
gyar Nyelv és Irodalom Tanszék. Ezt 1935-ben követte a padovai, majd a milánói 
magyar tanszék mind magyar vendégtanárokkal. 1930–1948 között a magyar–olasz 
kultúregyezmény keretében a Római Magyar Akadémia egyetemi tanár igazgatói 
kaptak kinevezést a Római Egyetem ma-
gyar tanszékének vezetésére (Miskolczy 
Gyula, Várady Imre, Koltay Kastner Jenő, 
Genthon István, Kardos Tibor), míg az 
Akadémia olasz–magyar szakos tanár tit-
kára (Tóth László, később a Nápolyi Ke-
leti Intézet magyar tanszékének alapítója 
és tanszékvezető tanára) látta el a nyelv-
tanári és lektori feladatokat. 1949–1965 
között a hidegháború éveiben az államkö-
zi egyezmény keretében magyar vendég-
professzorokkal működő padovai és római 
egyetemen megszűnt a magyar oktatás. Ez 
idő alatt az Olaszországból haza nem tért 
(„disszidens”) tanárok biztosították az egyetemi magyar oktatást Olaszországban (Bo-
logna: Várady Imre; Firenze: Pálinkás László; Milánó: Ruzicska Pál; Nápoly: Tóth 
László). 1965-ben az újonnan kötött magyar–olasz kulturális egyezmény értelmében  
a padovai és a római egyetemen Magyarországról küldött vendégprofesszorokkal újjá-
alakultak a magyar tanszékek. A padovai egyetemre a Művelődési Minisztérium és az 
ELTE, a római egyetemre az MTA küldött ki egyetemi tanárokat. Rómában Balázs Já-
nos (1965–1970), Szauder József (1970–1975), Klaniczay Tibor (1975–1979) tanított. 
Magyarországról mint vendégprofesszorok utaztak ki Rómába, de egyetemi megbíza-
tásuk valójában „incaricato”, azaz szerződéses egyetemi oktató volt a legalacsonyabb 
oktatói fizetéssel. Lektort a magyar állam nem küldött, mert azt a küldő félnek kel-
lett volna fizetnie, így a „vendégprofesszoroknak” elsősorban kezdő szinttől kezdve 
nyelvórákat kellett (volna) tartaniuk hetente 3×2 órában, és emellett egy-két iroda-

Sárközy Péter, 2020. (Kép: BG)
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lomtörténeti és egy finnugor nyelvészeti előadást. A római egyetemen 1949 után az 
első, magyar szakon végzett hallgató 1971-ben szakvizsgázott (Amedeo Di Francesco,  
a Nápolyi Egyetem későbbi rendes egyetemi tanára, a Nemzetközi Magyarságtudomá-
nyi Társaság elnöke). 

Mivel a vendégprofesszori megbízatás nem volt méltó az idősebb akadémikusokhoz 
és egyetemi tanárokhoz, ezért a hetvenes évek végén mind Padovában, mind Rómában 
negyven év alatti egyetemi oktatókat bíztak meg a tanszékek 3-5 éves vezetésével. 
(Annak ellenére, hogy a Művelődési Minisztérium küldte ki őket, az utaztatáson kívül 
semmilyen hazai támogatásban nem részesültek, az olasz féltől kapott alacsony fize-
tésből kellett lakást bérelniük és eltartaniuk családjukat.) Padovában 1975-ben Szabó 
Győző, Rómában 1979-ben Sárközy Péter (mindkettő az ELTE Olasz Tanszék do-
cense) lett az egy személyből álló „magyar tanszék” megbízott szerződéses „tanszék-
vezetője”. Mindkét egyetemen a magyar oktatás az Általános Nyelvészeti Intézethez 
tartozott.

1979. november 1-jén kezd-
tem el tanítani a római La 
Sapienza Tudományegyetemen 
mint „professore incaricato”, 
szerződéses megbízott vendégta-
nár. Korábban 1968–1975 között 
a budapesti Eötvös József Gim-
názium magyar–olasz szakos 
tanára voltam, 1975–1985 kö-
zött az ELTE Olasz Tanszékének 
adjunktusa, majd docense, végül 
magántanára. 1985-től 2013-ig 
az MTA Irodalomtudományi In-
tézetének voltam tudományos 
munkatársa, majd tudományos 
tanácsadója. 1971–1990 kö-
zött rendszeresen részt vettem 
a Debreceni Nyári Egyetemen, mint az olaszországi magyar szakos diákok tanára. 
1973–2013 között az MTA és a Velencei Cini Alapítvány tudományos együttműkö-
désének voltam tudományos titkára, és Klaniczay Tibor oldalán (majd az ő munkáját 
folytatva) 12 nemzetközi kongresszus megszervezésében és a konferenciák tanulmá-
nyainak megszerkesztésében vettem részt. Az intézeti munkám és a Debreceni Nyá-
ri Egyetemen végzett többéves tanári munkám alapján javasolta Klaniczay Tibor, 
az MTA Irodalomtudományi Intézet igazgatója, hogy én folytassam az ő munkáját  
a római magyar tanszéken. Ezt nagy nehezen a Kulturális Kapcsolatok Intézete is el-
fogadni kényszerült. 

A La Sapienza Tudományegyetem Sándor-könyvtára 
Rómában (wikipedia.hu)
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1979–1981 között a római egyetemen vendégtanárként tanítottam, de az 1980-ban 
bevezetett új olasz egyetemi törvény megszüntette a „szerződéses” tanári állásokat, és 
az összes megbízott tanárnak habilitációs pályázaton kellett részt vennie, ahol vagy 
elküldték őket, vagy végleges kinevezést kaptak. Én az első pályázatot sikeresen meg-
nyertem, így 1981-ben végleges egyetemi docensi kinevezést kaptam az olasz Mű-
velődési Minisztériumtól a római magyar tanszék vezetésére. 2015 november 1-jén 
mentem nyugdíjba rendes egyetemi tanárként 36 évi szolgálat után. 

A külföldi egyetemi oktatómunkám mellett Magyarországon mindvégig megtar-
tottam a tudományos munkakapcsolataimat. Az ELTE-n, majd az MTA Irodalomtu-
dományi Intézetében „külföldi munkavállalásom miatt” fizetés nélküli állományban 
maradtam mint egyetemi magántanár, illetve az intézetben mint tudományos tanács-
adó. Gyerekeim egyetemi tanulmányainak kezdetéig (1990-ig) Rómában éltem, 1990 
után csak a szorgalmi időszakban tartózkodtam Olaszországban, egyébként mindvégig 
Budapesten volt állandó lakásom, és mivel magyar irodalomtörténész (is) lennék, ku-
tatásaim felét a hazai könyvtárakban kellett végeznem. Úgy voltam római egyetemi 
tanár, mintha Budapesten élve Szegeden vagy Debrecenben lettem volna tanszékve-
zető tanár.

Mi volt a fő tevékenységed a római Egyetemen?
 
1979–1981 között évi szerződéses állásban voltam a római magyar tanszék egyedüli 
oktatója, és magyar nyelvet kellett tanítanom kezdőktől „haladókig”, és emellett ter-
mészetesen magyar irodalmi és kultúrtörténeti, valamint (finnugor) nyelvészeti elő-
adásokat és szemináriumot kellett tartanom. (Ez heti 16 óra elfoglaltságot jelentett.) 
Egyetemi tanári (professore associato) kinevezésemmel a magyar tanszék önálló tan-
szék lett, önálló tanári és szemináriumi szobát és külön nyelvtanárt (lektort) is kaphat-
tam, akit a római egyetem alkalmazott. Két korábbi, magyar szakon végzett diákom 
(Hortobágyi Ildikó és Mihályi Melinda) lett a munkatársam, ma is ők tanítják a magyar 
nyelvet a római magyar szakos hallgatóknak. A nyelvtanár kollégák három szinten 
tartottak nyelvórákat a BA szakosoknak, illetve felső szinten az MA szakosoknak (kb. 
összesen 20-25 diáknak, néha kevesebbnek). Ettől kezdve heti 2×2 magyarirodalom-
órát, egy magyar nyelvtörténeti és egy finnugor nyelvészeti órát, valamint egy kétórás 
magyar irodalmi szemináriumot és egy kétórás fogadóórát tartottam. Így több időm 
volt a a tudományos munkámra, a magyar–olasz irodalmi kapcsolatok kutatására. 

1988-ban jelent meg a XVIII. századi olasz árkádikus költészetről írt magyar és 
1990-ben a magyar–olasz irodalmi kapcsolatok történetéről írt olasz tanulmányköte-
tem. 1990-ben az Olasz Árkádia Irodalmi Akadémia a tagjai közé választott. (Ennek az 
1690-ben alapított Akadémiának előttem tíz magyar tagja volt, köztük Faludi Ferenc, 
akit 1743-ban választottak „árkásszá” Carpato Dindimeio néven, akiről születésének 
300. évfordulóján monográfiát írtam és jelentettem meg a Kalligram Kiadónál.) Római 
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tanári és tudományos munkámhoz, valamint hungarológiai szervezőmunkámhoz igen 
komoly támogatást kaptam Klaniczay Tibortól, aki haláláig atyai barátjaként segített 
egyrészt azzal, hogy megakadályozta, hogy a „hivatalos szervek” hazazsuppoljanak, 
vagy disszidenssé nyilvánítsanak, másrészt abban, hogy ki tudjam építeni a római ma-
gyar tanszéket, és meg tudjam szervezni az olaszországi hungarológiai központot. 
1981-ben az MTA nevében Szentágothay János professzor ezerkötetes könyvajándé-
kot adott át a római magyar tanszéknek (ez ma 6000 kötetes könyvtárrá növekedett). 
Sikerült meghívni a római egyetem rektorát és egy ötfős, professzorokból álló dele-
gációt Budapestre, melyet az ELTE és a La Sapienza együttműködési megállapodása 
követett. 1985-ben a Római Egyetem rektora megalapította az Olaszországi Egyetem-
közi Hungarológiai Központot a magyar tanszékekkel rendelkező hét olasz egyetem 
szerződésével, melynek adminisztratív központja az általam vezetett római magyar 
tanszék volt, ahol 1986-ban megalapítottuk az első olaszországi hungarológiai folyó-
iratot, a Rivista di Studi Ungheresit. Ennek alapító főszerkesztője voltam 30 éven át. 
A folyóiratot ma volt tanítványaim (Cinzia Franchi és Andrea Carteny) szerkesztik 
és jelentetik meg évkönyv jelleggel. A római magyar tanszéken 30 év alatt több mint 
száz szakdolgozat készült (ezeket nyugdíjaztatásom után a Római Magyar Akadémia 
könyvtárában helyeztem el, vö. RSU, 2011. 10. 179–186), több diákom Magyarorszá-
gon kandidátusi, illetve PhD-minősítést szerzett magyar irodalomból. Armando Nuzzo 
az MTA doktora lett, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, 
másik kiváló tanítványom, Cizia Franchi a Padovai Egyetem Magyar Tanszékét vezeti 
docensi minősítéssel. Az olaszországi hungarológiai központ (Centro Interuniversitario 
di Studi Ungheresi in Italia, CISUI) 1989 és 2006 között közreműködésemmel tíz 
nemzetközi konferenciát rendezett a rendszerváltás társadalomtörténeti kérdéseiről és 
a magyar kultúrtörténet olasz kutatók számára is érdekes kérdéseiről, Buda felszabadí-
tásának 300. évfordulójáról, az első világháborúról és a trianoni békediktátumról, a két 
világháború közti magyar–olasz kapcsolatokról, az 1956-os forradalomról, melyeknek 
aktáit egy-két kivételtől eltekintve a Római Egyetem jelentette meg. 1996-ban a Ró-
mai Egyetem olasz önerőből megrendezte a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
IV. kongresszusát a kereszténység és a magyar kultúra kapcsolatáról, melynek fővéd-
nöke II. János Pál pápa és az olasz köztársasági elnök volt. A hungarológiai szerve-
zőmunka mellett tovább folytattam az MTA – Cini Alapítvány közti magyar–olasz 
kapcsolattörténeti konferenciák szervezését. Az utolsó, tizenkettedik kongresszusun-
kat 2013-ban tartottuk meg Budapesten. 30 év alatt 13 kötetet jelentettünk meg olasz 
nyelven a magyar–olasz történeti, gazdasági és kulturális kapcsolatok ezer évéről több 
mint 6000 oldal terjedelemben. 2015-ben a 70. életévemet betöltve nyugdíjba kel-
lett vonulnom. A nyugdíjaztatásom előtt a Római Egyetem Bölcsészettudományi Kara  
a külföldi egyetemi oktatók hazahívásának programja keretében meghívta a római ma-
gyar tanszék vezetésére egyik legkiválóbb volt növendékét, a Balassi-kutató Armando 
Nuzzót. Az új tanár azonban kinevezése után egy tanév elteltével családi okok miatt 
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felmondta római egyetemi állását, és visszatért Magyarországra, ahol időközben egye-
temi tanári kinevezést kapott. Így a római magyar tanszék három évig kinevezett tanár 
nélkül maradt, melynek fennmaradását a két állandó állású, magyar szakot végzett 
nyelvtanár, Hortobágyi Ildikó és Mihályi Melinda biztosította és biztosítja máig. A 
fő problémát az jelentette, hogy a már kinevezett tanár állásfelmondását követően az 
egyetemi tanács automatikusan a neki járó bérkeretet azonnal elvette. Ezért 2016–
17-ben én, 2017–18-ban egy PhD-fokozattal rendelkező volt olasz diákom tartotta  
a magyar irodalmi előadásokat. 2019 júniusában a korábban Padovában magyar nyel-
vészetet tanító Rózsavölgyi Edit egy időközben meghirdetett pályázaton elnyerte a ró-
mai magyar tanszék adjunktusi állását, így ha nem is rendes tanári szinten, de egyelőre 
biztosítva van a római magyar tanszék státusa. (Olaszországban jelenleg Firenzében és 
Padovában van rendesen kinevezett egyetemi tanár a magyar tanszék élén, Udinében 
egy kinevezett, Nápolyban és Rómában egy-egy szerződéses adjunktus biztosítja  
a rendszeres magyarnyelv- és irodalomoktatást.)  

Római tanári munkám alatt rendszeresen folytattam a magyar irodalomtörténeti és  
a magyar–olasz kapcsolattörténeti kutatásaimat, 12-12 magyar és olasz nyelvű tanul-
mánykötetem jelent meg, és kb. félszáz tanulmánykötetet szerkesztettem.
 
Amikor hazajöttél, több fórumon jelezted, hogy lassan megszűnnek a nyugati egyete-
meken a magyar tanszékek.
 
2010-től kezdtem tájékoztatni (írásban) a római magyar nagykövetséget, a Külügy-
minisztérium kultúrpolitikával foglalkozó államtitkárait, a Balassi Intézet igazgatóját, 
majd a 2011. évi kolozsvári hungarológiai kongresszus alkalmából tartott félórás elő-
adásomban beszéltem a magyar hungarológia és a nyugati magyar tanszékek problé-
máiról. Ugyanis 1980 után két évtizeden át tartott a nemzetközi magyar hungarológia 
aranykora. Klaniczay Tibornak köszönhetően Nyugat-Európában egyre több egyete-
men, akadémiai kutatóintézetben jöttek rá, hogy szükség van a közép- és kelet-európai 
történelem és kultúra megismerésére, kutatására, és ehhez nem elég csak a szláv nyelvű 
országokkal foglalkozni, mert az 1918 előtti tíz évszázadban Cseh- és Lengyelország 
mellett a Magyar Királyság (és benne Horvátország és a mai Szlovákia) volt a nyugat-
európai kultúra legfőbb kapcsolata, gazdasági és katonai szempontból is legfontosabb 
partnere. Épp ezért a helsinki konferenciát követően Nyugat-Európában egymás után 
erősödtek meg, illetve alakultak új egyetemi magyar tanszékek, folytak közös kutatá-
sok. Nagy ünnepet jelentett az 1981-es budapesti, majd az 1986-ban Bécsben rendezett 
nemzetközi hungarológiai kongresszus, ahol a hazai kutatók mellett egyaránt részt 
vettek az idősebb, magyar származású professzorok és egykori tanítványaik, az új tan-
székvezetők. Ebben érdekes módon Olaszország járt az élen, ahol az idősebb generáció 
(Paolo Santarcangeli, Tóth László, Ruzicska Pál) és a magyar vendégtanárok (Hubay 
Miklós, Sárközy Péter, Szabó Győző) mellett képviseltette magát az új olasz hun-
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garológus generáció, Gianpiero Cavaglià (Torino), Carla Corradi), Andrea Csillaghy 
(Velence, majd Udine), Marinella D’Alessandro és Amedeo Di Francesco (Nápoly), 
Gianguido Manzelli (Pavia), Roberto Ruspanti (Udine). Ugyanakkor húsz év elteltével 
ezeknek a kollégáknak (velem együtt) 70 éves korban nyugdíjba kell menniük.  Ezért 
figyelmeztettem a magyar illetékeseket, hogy minden kultúrdiplomáciai lépést meg 
kell tenniük azért, hogy az egyetemekkel megállapodjanak, hogy az egyoktatós ma-
gyar tanszékeken még a nyugdíjaztatás előtt biztosítani kell a váltást (álláspályázatok 
meghirdetésével, vendégtanárok meghívásával). Ehhez pedig többéves előkészítésre 
van szükség. Sajnos nem történtek konkrét lépések. Nem tartottak kapcsolatot a ma-
gyar tanszékkel rendelkező nyugati egyetemekkel, nem küldtek ki vendégtanárokat, 
nem gazdagították idegen nyelvű könyvekkel az egyetemek könyvtárait, nem hívták 
meg a külföldi kollégákat Magyarországra, mint korábban. A tudományos célból ala-
pított Collegium Hungaricumokat silány kultúrházakká alakították át, ahol sem a kuta-
tásokhoz szükséges könyvtár nem volt többé, és ahol nem laktak ösztöndíjas kutatók.  
A nyolcvanas években a Római Magyar Akadémia mára már megszüntetett ösztöndíjas 
szárnyában olyan kutatók laktak több hónapon át, mint Borzsák István, Bíró Ferenc, 
Bitskey István, Erdélyi Zsuzsa, Györffy György, Hamza Gábor, Vörös Imre, az összes 
magyar italianista, neves festők, írók és énekesek, akik igen fontos szerepet töltöt-
tek be a római magyar–olasz tudományos és kulturális kapcsolatok megerősítésében. 
Mindennek 2002 után lassan, de biztosan vége szakadt. A rendszerváltás után politikai 
szempontból Magyarország egyre inkább „érdektelenné” vált, és ha a magyar fél nem 
tesz semmit, akkor az egyetemekre lesz bízva, hogy a magyar tanszékvezetők nyug-
díjba vonulását követően miként használják fel a professzori bérkeretet, és félő, hogy 
előbb csak lektorátusokká fokozzák le a magyar tanszékeket, majd pedig megszün-
tetik.  Cassandra-jóslatomat nemcsak a Hungarológiai Kongresszus aktáiban, hanem 
folyóiratokban (Hitel, Magyar Napló, Magyar Tudomány) és tanulmányköteteimben 
(Itália vonzásában, 2015, Andata e ritorno, római jegyzetek 1980–2015., 2016) is meg-
jelentettem, de senki sem törődött vele. Jelenleg Nyugat-Európában egy-két kivételtől 
eltekintve megszűnt a legtöbb egyetemi magyar tanszék, vagy csak lektorátus szintjén 
létezik. Pedig az egyetemi magyar tanszékek szerepe nem a magyar nyelv tanítása 
lenne (természetesen az is), hanem az, hogy egyrészt új fiatal értelmiségieket képez-
zünk, akik ismerik a magyar történelmet, és tisztelik a magyar kultúrát, és ami még 
fontosabb, hogy a nyugati nagy egyetemeken (legalább minden országban egyben) 
legyen egy olyan professzor (lehetőleg nem magyar), aki részt vesz az illető egyetem 
és ország tudományos kutatásaiban, és új külföldi kutatókat nyer meg a magyar kultúra 
javára. Sajnos ezzel senki sem törődött, és bekövetkezett, amitől féltem. Jelenleg igazi 
magyar tanszék csak Varsóban, Zágrábban, Firenzében, Padovában és részben Bécs-
ben, Londonban, Udinében és Rómában létezik, de ezek is egyre erőtlenebbek.
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A nemzeti összefogás napján tettél egy nagyon szép szimbolikus javaslatot az emléke-
zésre – kevesekhez jutott el, de nem késő, bármikor megvalósítható. A pipacs kitűzésére 
gondolok. Honnan az ötlet?
 
Kisebbik, Londonban élő unokámnak, a most hétéves Olíviának november 3-án van  
a születésnapja, így minden novemberben, ha csak tudok, Londonban szoktam len-
ni. Ott láttam, hogy milyen büszkén járnak-kelnek az angolok pipaccsal a gomblyu-
kukban. Hasonlóképpen irigylem az olaszokat, a franciákat és az amerikaiakat, hogy 
büszkén tűzik ki a házaikra a nemzeti színű zászlót, és senki nem tartja őket emiatt 
„nacionalistának”, vagy amikor az olaszok még a motoros bukósisakjukat is három-
színűre festik. Olaszország a járvány kezdete óta nemzeti színű zászlóerdőben hirdeti, 
hogy mindannyian összefognak a járvány ellen. Nálunk pedig senki sem akart (nem 
mert), egy-két kivétellel, kokárdában kimenni az utcára június 4-én. Erre lett volna 
megoldás a pipacs. De ezt elő kellett volna készíteni. Én ezt az írásomat februárban 
szerettem volna megjelentetni a Magyar Nemzetben, de a járvány miatt ez elmaradt.  
Pedig szerintem nagy hatása lett volna Európában, ha a beszédek helyett az ország 
szó nélkül piros pipacsot tűzött volna ki, és ha a Parlament körül pipacsmező hirdette 
volna, mi sem felejtjük el veszteségeinket. Ebbe igazán nem köthettek volna bele sem 
idehaza, sem külföldön.
 
A beszélgetésben említett tanulmányok, esszék
 
Hungarológia nálunk és más nemzeteknél. Hitel, 2012/6.
Nyugaton a helyzet változatlan? Az olaszországi magyar irodalom és intézményeinek 

helyzete a rendszerváltás után. Magyar Napló, 2014/10.
Vár állott, most kőhalom. A külföldi egyetemi magyar tanszékek múltja, jelene és…? 

Hitel 2017/11.
Mit ér az ember, ha olasz hungarológus? Hitel, 2019/6.
A külföldi egyetemi tanszékek szerepe a magyar nyelv és kultúra megmaradásában. 

Magyar Nemzet, 2019. július 12.
Az olaszországi magyar diaszpóra múltja és jelene, és…?  Hitel, 2019/10.
Harc a római Magyar Akadémiáért. In: Sárközy P., Andata e ritorno. Olaszországi 

jegyzetek 1990–2015. Nap Kiadó, 2015, 93–129.
A római Magyar Történeti Intézet (1895–1928) és utóda, a 90 évvel ezelőtt alapí-

tott Római Magyar Akadémia. Magyar Tudomány, 2018/5.

Az interjú rövidített változata megjelent az édes Anyanyelvünk  
2020. szeptemberi számában. (A szerk.)
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„Ilyen nagy dolog a Szabadság?”  
Pölcz Ádámmal a XXI. Kárpát-medencei  
Kossuth-szónokversenyről Ráday Zsófia 
beszélget
 

Idén november 6–7. között került megrendezésre a XXI. Kárpát-medencei Kossuth-
szónokverseny – ezúttal rendhagyó módon az online térben mérethették meg magukat 
a fiatal szónokok. A verseny győztese, a legszebben beszélő versenyző és a Szónok 
Születik Retorikaiskola különdíjasa Berki Júlia lett a Károli Gáspár Református Egye-
temről. Czipa András, a Miskolci Egyetem hallgatója a második, Bagoly Annabella, 
a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karáról pedig a harmadik helyen végzett. A legjobb 
kötelező beszédért különdíjban részesült az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gaz-
dálkodástudományi Intézetének hallgatója, Juhász Bence, a legjobb rögtönző Nánia 
Hanna lett, aki a Nagy Mózes Elméleti Líceumban tanul. Várhidi Attila, a Szegedi 
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium diákja a legnagyobb szókincsű szónoknak járó 
különdíjat kapta a Tinta Könyvkiadótól. Pölcz Ádámmal, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Tanító- és Óvóképző Karának oktatójával, a verseny szervezőjével be-
szélgettünk a verseny menetéről, a rendkívüli helyzet lehetőségeiről és tanulságairól, 
retorikáról, nyelvi humorról, a közönség szerepéről, célokról és tervekről, a hagyomá-
nyok megőrzéséről és elindításáról.
 
A kossuth-szónokverseny hagyományosan egy kétnapos program. A verseny napját min-
den évben egy retorikai konferencia előzi meg, mely a szónoklás művészetét és a beszédek 
éppen aktuális témáit tudományos oldalról is megvilágítja a résztvevők és az érdeklődők 
számára. általában a konferenciáknak s – ha lehet – egy szónokversenynek még inkább 
esszenciális része a közönség előtt való szereplés. Idén azonban a járványhelyzet foko-
zódása miatt nem volt lehetőség a személyes jelenlétre, a konferencia pedig épp ezért 
végül el is maradt. Hogyan alkalmazkodtak a szervezők és a versenyzők a különleges 
helyzethez? Illetve milyen változások voltak a rendezvény menetében az eddig megszo-
kottakhoz képest?
 
Az előző húsz évben a Kossuth-szónokverseny mindig egy össz-Kárpát-medencei ren-
dezvény volt, ahol fizikai értelemben is összegyűltek a határon túli és a magyarországi 
versenyzők. Az utóbbi időben pedig már a határon túli versenyzők adták a mezőny 
zömét, ami nagy öröm volt számunkra, hiszen ez tulajdonképpen magát a versenyt is – 
idézőjelesen – nemzetközi ranggal ruházta föl, holott a résztvevők mégiscsak magyar 
nyelvű szónoklatokat adtak elő. A mostani helyzetben semmiképp sem szerettük volna, 
ha ez a két évtizedes hagyomány megszakad, úgyhogy mindenféleképpen meg akartuk 
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rendezni a versenyt – ezúttal a személyes jelenlét elengedésével, mert ezt már csak 
az utazási korlátozások és a fertőzésveszély miatt sem lehetett volna megoldani. Úgy 
gondoltuk, hogy a korábban hagyományosan meghatározott feladatokat, tehát a köte-
lező beszédet, amire a versenyzők előre felkészülhettek, illetve a rögtönzés műfaját 
– ha egy picit át is alakítva, de – szeretnénk megtartani. Ezért ezúttal videófelvételeket 
kértünk az online versenyre benevezőktől. Azt kértük, hogy rögzítsék előre a köte-
lező beszédet, és azt egy megadott határidőig – november 3-áig – töltsék fel, hogy 
a zsűrinek legyen ideje az értékelésre. A rögtönzésre alapesetben fél óra felkészülési 
időt szoktunk adni. Ez most úgy zajlott, hogy a versenyzők pénteken, azaz 6-án dél-
előtt, 10 órakor megkapták a két témát, és két órájuk volt arra, hogy eldöntsék, me-
lyiket választják, majd kidolgozzák azt, és fölvegyék a videót, végül pedig feltöltsék 
a YouTube-ra (nem nyilvános videóként), illetve beküldjék a linket a zsűrinek. Tehát 
ezt az öt dolgot kellett két óra alatt elvégezniük – ez egyébként mindenkinek sikerült, 
szóval ilyen tekintetben a szónokversenyt sikeresen zártuk. 

Idén a konferenciát sajnos el kellett engednünk. Logisztikailag is egyszerűbb volt 
így, a szervezést is valamelyest megkönnyítette, hogy most kifejezetten csak a szónok-
versenyben kellett gondolkodnunk. A versenyt mindenképp szerettük volna megtarta-
ni, mert mindig ez a hangsúlyos eleme ezeknek a rendezvényeknek.
 
Hogyan zajlott a videós beszédek elbírálása? ugyanazokat a szempontokat vették fi-
gyelembe, mint általában?
 
Igyekeztünk úgy meghatározni a követelményeket, hogy az eredeti szempontokat lehes-
sen érvényesíteni. Tehát például a szónok testbeszédét is szokta figyelni a zsűri, hogy 
mennyire illik ahhoz a tartalomhoz, amit elmond. Illetve a versenyző hanglejtését, hang-

erejét, kiejtését is szokták értékelni 
az érvek és a beszéd tartalma mellett. 
Próbáltuk úgy meghatározni ezeket 
a technikai követelményeket, hogy 
a videóban is értékelhetők legyenek. 
Ezért teljes alakos felvételt kértünk, 
vagyis olyat, amin legalább deréktól 
fölfelé látszanak a szónokok, hogy  
a gesztikulációjukat és a mimikáju-
kat is meg lehessen figyelni. A fel-
vételnek nyilván jól hallhatónak 
kellett lennie, arra kértük a ver-
senyzőket, hogy ezt ellenőrizzék 
is a feltöltés előtt. Végül minden-
ki jó, elfogadható felvételt kül-Pölcz Ádám a XXI. Kossuth-szónokverseny ered-

ményhirdető videójában. Forrás: YouTube
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dött be. Természetesen egyik videó sem lehetett vágott, egyben kellett felvenniük  
a beszédet, és nem szerkeszthették meg az anyagot – mivel ezt élőben sem lehet. Annyi 
előnye volt ennek a videós rögzítésnek, hogy többször lehetett próbálkozni: mindenki 
azt a verziót tölthette fel, amelyik a legjobban sikerült. 

A kötelező beszéd mindig a nagyobb pontszámú, a rögtönzés pedig kevesebb pontot 
ér. Idén harminc pontot lehetett szerezni a kötelező beszéddel, és tizenötöt a rögtön-
zéssel. Minden zsűritag megnézte a felvételeket, és pontozott – ezt a zsűrititkárok 
összesítették. A zsűri november 6-án, pénteken este egy Zoom-értekezleten alakította 
ki a végleges álláspontját. A szervezőkkel együtt összefésülték a pontok táblázatát, 
megállapították a helyezetteket, és kiválasztották a különdíjasokat.

Az már a verseny felhívásából is jól látszik, hogy a szervezők készültek olyan forgató-
könyvekkel, amelyek a járványhelyzet fokozódását, az egyre szigorúbb korlátozásokat 
is figyelembe veszik, és megpróbálják ezek mellett is biztosítani a verseny probléma-
mentes lezajlását. Az egyik komolyabb szigorítást pont pár nappal a rendezvény előtt 
vezették be. Ez hozott valamilyen változást a tervekhez képest? voltak váratlan helyze-
tek a verseny közben?
 
Szerencsére nem voltak váratlan helyzetek. Igyekeztünk időben nekiállni a szervezés-
nek. Már tavasszal, amikor a vírushelyzet elkezdődött, azon gondolkodtunk a szervezők-
kel, hogy hogyan rendeznénk meg a versenyt, ha novemberre nem cseng le a járvány. 

A zsűri Zoom-értekezlete. Forrás: globoport.hu
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Júliusban azért meghirdettük az eredeti formában, de szeptember közepe-vége felé már 
láttuk, hogy így nem lesz kivitelezhető. Úgyhogy a zsűri két titkárával, Lózsi Tamás és 
Tóth M. Zsombor tanár urakkal leültünk megbeszélni, hogy ők hogyan látják a helyzetet, 
és hárman kialakítottunk egy közös álláspontot arra nézve, hogy mit is lehetne csinálni. 
Egyébként a kötelező beszéd témáját is kicsit erre a vírushelyzetre reflektálva állapítot-
tuk meg már eredetileg is. Márai Sándor Mennyből az angyal című verséből választottuk 
az „Ilyen nagy dolog a Szabadság?” sort. Erre lehetett akár ’56-os témát, akár a vershez 
kapcsolódó beszédet kidolgozni. De nagyon adta magát az a kérdés is, hogy a szabadság 
egy ilyen járványhelyzetben mekkora jelentőséget nyer, hiszen rácsodálkozunk, hogy 
milyen nagy dolog az, hogy akkor mehetünk ki az utcára, amikor akarunk, vagy akkor 
látogatjuk meg a nagymamánkat, amikor csak szeretnénk. Nem biztos, hogy ez koráb-
ban olyan nagyra értékelt szabadság volt. A rögtönzéses témák között is volt egy olyan, 
amely a járványhelyzetre engedett reflektálni. Két témát adtunk meg, és az egyiknek 
az volt a címe, hogy Ki/Mi van a maszk mögött?, a másiknak pedig az, hogy Ment-é 
az e-könyvek által előrébb a világ? A tizenhárom versenyző közül tizenkettő a masz-
kos témát választotta, tehát mindenkinek volt mondanivalója a járványhelyzetről. Ezt 
többnyire az álarcosbállal kapcsolták össze a résztvevők, de olyan is volt, aki orvosi 
szempontból értelmezte a kérdést. Szóval a kreativitás eléggé gazdagon megmutatko-
zott ebben a rendhagyó helyzetben is.
 
A járványhelyzet tehát sok szempontból hozott változást a verseny menetében. Mind 
technikai téren, mind a témákat tekintve. A lényeg azonban ugyanaz maradt: a szónok-
latok. Milyen hosszúnak kell lennie egy ilyen szónoki beszédnek? Milyen nyelvi regisz-
terekben szoktak mozogni a versenyzők szövegei? Inkább irodalmias, tudományosabb 
jellegű vagy teljesen másfajta beszédek hangzottak el idén?
 
A retorikában is többféle szituáció létezik. Az, hogy milyen műfajú beszédet választa-
nak a versenyzők, mindig az adott témától is függ, illetve attól is, hogy mondjuk fik-
tív helyzetbe képzelik-e bele magukat vagy a jelenlévőknek, tehát mondjuk a zsűrinek 
meg a versenyzőtársaknak szól-e a beszéd. Volt már olyan is, hogy valaki teljesen fiktív 
helyzetbe képzelte bele magát, és azt is nagyon jól megoldotta – bár neki így egy kicsit 
nehezebb feladata volt. De a lényeg, hogy mindig az adott helyzet választja meg a beszéd 
műfaját. Ha valaki például egy bírósági helyzetet képzel el, akkor valószínűleg törvény-
széki beszédet fog mondani. Ha politikai beszédet mond, akkor feltehetőleg tanácsadó 
beszéd lesz, ahogy az is, ha mondjuk képzeletben az osztálytársait akarja meggyőzni 
valamiről. Az, hogy milyen nyelvi regisztereket használnak, megint csak a helyzettől 
függ, de az általános szabály a retorikában, hogy nem tilos másoktól átvenni gondolato-
kat, tehát szabad íróktól, költőktől, politikusoktól, filozófusoktól és egyéb tudományos 
gondolkodóktól idézni – tehát a szépirodalmi regiszter alkalmazása megengedhető, sőt 
előnyt jelent. De az általuk használt regisztereket is bele lehet emelni a beszédekbe, 
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akkor is, ha a versenyző egy egyszerűbb, hétköznapibb nyelvezetet használ, mert ezek 
az idézetek megerősíthetik, alátámaszthatják az álláspontját, és ráadásul még a szónok 
műveltségéről is árulkodnak, ami szintén jó pont. 

A kötelező beszéd mindig hat perc hosszúságú lehet. Ez azért eléggé hosszú idő. 
A szövegüket meg kell megtanulniuk a versenyzőknek és papír nélkül kell elmon-
daniuk. Ha valaki papírból vagy vázlatból mondja el, akkor az pontlevonást jelent, 
mivel itt éppen az a lényeg, hogy a versenyző mennyire tudja belsővé tenni azokat  
a gondolatokat, amelyeket (a felkészítője segítségével) ő maga alakít ki. A rögtönzés 
egy rövidebb műfaj: ez legfeljebb három perc lehet. Ezt akkor, helyben dolgozza ki 
a versenyző, ezért a rögtönzés során van lehetőség a vázlat használatára – de ez sem 
lehet felolvasás! Ilyenkor a rögtönzés spontán jellegét kell a zsűrinek figyelnie.
 
Az akaratlan vagy szándékos szlenghasználat, illetve nyelvi humor mennyire fér bele  
a kötelező és a rögtönzött beszédekbe?
 
A humor sosem tilos, sőt! Már Cicero is megírta, hogy humor és nevetés nélkül nagyon 
nehéz helyzetben lennének a szónokok. Amikor a szituáció úgy adja, akkor természe-
tesen lehet és kell is humorral élni. Az előző években mindig volt egy különdíj, ame-
lyet a leghumorosabb szónoknak osztott ki Dudás Róbert Gyula, a különdíj kitalálója 
és felajánlója. Tavaly például egy ELTE-s tanítóképzős hallgató vitte el ezt a díjat. 
Mindenki, aki ott ült, és hallgatta a szónoklatát, őszintén, szinte könnyezve nevetett, 
mert a versenyző annyira jól fogta meg a témát. Idén nem volt lehetőség átadni ezt  
a díjat, mert a humor akkor él, hogyha van hozzá közönség. A szónoklat egyébként is 
erősen közönséghez kötött. Ezért idén nem volt egyszerű a versenyzők helyzete, mert 
a szónokversenyen egyébként ott ülő közönség és a vele kialakuló kapcsolat nélkül 
kellett a beszédeiket elmondaniuk. 

úgy tudom, hogy a már említett A leghumorosabb szónoknak járó különdíjon kívül 
más különdíjaik is vannak. Idén milyeneket osztottak ki?
 
Általában az első három helyezettet díjazzuk, illetve a zsűri szokott még odaítélni 
különdíjakat. Idén, az indulók számára való tekintettel, csak két különdíjunk volt: a 
legjobb rögtönzőnek és a legjobb kötelező beszédet elmondónak adtunk. Valamint 
három egyéb különdíj is volt még. Fontosnak tartottuk, hogy ilyen körülmények kö-
zött is jutalmazzuk a legszebb kiejtéssel beszélő versenyző produkcióját. Az ő díját  
a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda ajánlotta föl. Lényeges dolog a retorikában a szó-
kincs is, azaz, hogy ki mennyire változatosan használja a nyelvet. Már hosszú évek óta  
a Tinta Könyvkiadó ajánlja fel a leggazdagabb szókincsű szónoknak járó különdíjat, 
amit idén is odaítéltünk. Mióta a tanítóképzőben zajlik a verseny, azóta a Szónok Szü-
letik Retorikaiskola is minden évben kioszt egy különdíjat. Ez mindig egy olyan ver-
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senyzőnek jut, akiben látnak valamiféle továbbfejlődési lehetőséget, melyet egy retorikai 
tanfolyam keretében akár professzionális szintre is lehet fejleszteni. A korábbi években 
a legjobb női szónokot és a leghumorosabb szónokot is jutalmaztuk, valamint a zárt  
e hangot legszebben ejtőt is.
  
Bár a retorikai konferenciát az idén nem rendezték meg, nagy hagyománya van a ver-
seny történetében. Altalában hogyan szokott zajlani? Idén esetleg várható olyan ta-
nulmánykötet megjelenése, amely a konferenciára készült, de a végül el nem hangzott 
előadásokat tartalmazza?
 
Amikor a Kossuth-szónokversenyt 1999-ben megalapította Adamikné Jászó Anna pro-
fesszor asszony, akkor az volt a cél, hogy a Magyarországon akkoriban kevéssé jelen 
lévő retorikai hagyományt újra bevezessük a köztudatba. A retorikai konferenciáinkról 
eddig megjelent kötetek a retorika különböző, egészen apró résztémáit dolgozták föl. 
Például tartottak nálunk előadásokat a testbeszédről, az érvek fajtáiról, a média és  
a retorika kapcsolatáról, sőt az egyházi retorikáról, a bemutatóbeszédről és még a tör-
vényszéki beszédről is. Tehát valóban apróbb résztémákat választottak ki. Korábban 
évente jelentettük meg a tanulmánykötetet, de mióta az ELTE TÓK-on van a verseny, 
azóta kétévente adjuk ki. Pont azért, hogy legyen elegendő időnk feldolgozni a bejövő 
anyagokat. Az eredeti koncepcióból azt eddig is megtartottuk – és továbbra is meg 
fogjuk tartani –, hogy a versenyzők beszédéből retorikai elemzéseket közlünk. Kvázi 
tananyagként, „okulásként” is szeretnék ezeket a beszédeket közreadni. A legutóbbi 
kötetünk a Beszédnemek – nemek beszéde címet viseli. Ez a reformációtól napjainkig 
fogja át a retorikát – kicsit az akkor éppen divatba jövő genderretorikával is foglal-
koztunk abban az évben, 2016-ban –, illetve a reformáció aktualitása is terítéken volt. 
Most már a retorika határterületei felé is szeretnénk kiterjeszteni a tanulmányokat.  
A következő kötet január–február környékén fog megjelenni. Ez a tavalyi retorikai 
konferencia anyagát fogja tartalmazni, tehát a Kossuth Lajos retorikájával foglalko-
zó, valamint Kossuth retorikai vonatkozásait vizsgáló tanulmányok lesznek benne. 
Tavaly volt Kossuth Lajos halálának 125. évfordulója, és ennek tiszteletére rendeztük 
meg a Kossuth Lajos és a retorika című konferenciát. Ez az alkalom egyben a huszadik 
szónokverseny megünneplése is volt.

Milyen a zsűri összetétele?
 
A zsűriben évek óta ugyanazok az emberek vesznek részt. Ez egy hattagú bizottság, 
és a tagjai között van újságíró, nyelvész, retorikatréner, sőt még egy egykori verseny-
zőnk is ott van köztük. Viszonylag állandó grémiumunk van. A zsűri elnöke körülbelül 
tíz éve Kiss Róbert Richard, aki az egyik médiatámogatónk is. Ő nyelvész és Prima 
Primissima díjas újságíró.
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A verseny az egész kárpát-medencéből és több szakról várja a jelentkezőket. Idén jel-
lemzően honnan „érkeztek” a versenyzők?
 
Az eredeti versenykiírásban évtizedek óta az szerepel, hogy bölcsészeknek, peda-
gógusjelölteknek, jogászoknak szól a felhívás – szóval azoknak, akiknek „kenyerük  
a beszéd”. De sosem utasítottunk vissza senkit, aki más szakterületről jött, és meg 
akarta magát méretni. Volt már agrármérnök és biológus versenyzőnk is. Bárki indul-
hat, aki késztetést érez magában. Ez egy „összegyetemi” verseny is. 

Rendszeresen van versenyzőnk Kárpátaljáról, Felvidékről, Erdélyből és Délvidék-
ről is. Idén Erdélyből és Kárpátaljáról voltak határon túli versenyzőink.
 
Gimnazisták, középiskolások is részt vehetnek a kossuth-szónokversenyen. Idén hogy 
zajlott az ő jelentkezésük?
 

Általában úgy zajlik a gimnazisták delegálása, hogy a sátoraljaújhelyi Édes anya-
nyelvünk versenyen a legjobb szóbeli eredményt elérőket meg hívjuk a Kossuth-szó-
nokversenyre, ugyanígy az Eötvös József középiskolai retorikaverseny helyezettjeit 
is. Ők megmérettethetik magukat az egyetemisták mezőnyében is. Volt már olyan, 

Czipa András, a XXI. Kossuth-szónokverseny 
második helyezettje. Forrás: YouTube
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hogy egy középiskolás nyerte meg az egyetemistáknak rendezett versenyt. Tizenhét 
éves kortól lehet indulni (egészen harmincéves korig). És igen, volt már tizenhét éves 
versenyzőnk is a korábbi években. Idén csak egy gimnazistánk volt, de ő el is vitte  
a leggazdagabb szókincsű szónoknak járó különdíjat.
 
általában hányan szoktak indulni a versenyen?
 
Általában huszonöt-harminc induló szokott lenni. Idén tizenhárom versenyzőnk volt. 
Örültünk, hogy összejött a mezőny fele a jelenlegi körülmények között is.
  
visszatérő versenyzők is vannak?
 
Voltak visszatérő versenyzőink. Aki a zsűriben az egykori versenyző és későbbi ver-
senytitkár, Dudás Róbert Gyula, korábban minden Kossuth-szónokversenyen részt 
vett. Volt helyezett, és különdíjas is. Ő végigjárta az összes helyezést, amit csak lehe-
tett. Én magam is visszatérő versenyző voltam annak idején, minden évben elindultam. 
Most is voltak olyanok, akik már sokadik alkalommal vettek részt a Kossuth-szónok-
versenyen. Ők a versenyzés és az itt-tartózkodás öröméért járnak vissza.
 
Milyen jövőbeli terveik vannak? Elkezdtek már gondolkodni a következő kossuth-szó-
nokversenyen?
 
Nagyon reméljük, hogy jövőre már személyesen tarthatjuk meg a versenyt, mert  
a szónoklatok lényege a személyes jelenlét – ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. 
Gondolkodunk azon, hogy kicsit „fölturbózzuk” a versenyt egy új műfajjal. Nekem 
régi álmom egy disputavetélkedő megszervezése. Az ELTE jeleskedik a kimagasló 
disputaeredményekben, úgyhogy már csak ezért is fontos lenne ezt itt kipróbálni, vagy 
esetleg egy hagyományt elindítani. Majd meglátjuk, hogy ez beválik-e. Emellett gon-
dolkozunk azon is, hogy a szónokversenyhez kapcsolódóan a középiskolásoknak in-
dítunk anyanyelvi videópályázatot. Az ő korosztályukat is szeretnénk megszólítani. 
Szeretnénk, ha az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke és maga a tanító-
képző még láthatóbbá válna ezen pályázatok és versenyek által.

A verseny támogatói az Anyanyelvápolók Szövetsége, a Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara voltak. A különdíjakat  
a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, a Tinta Könyvkiadó és a Szónok Születik Retori-
kaiskola ajánlotta fel. A verseny médiatámogatói a Globoport Media Holding (dr. Kiss 
Róbert Richard), az ELTE Online és az Interkulturális Kutatások Kft. voltak.

Az írás az EltE Online hallgatói magazinban jelent meg. (A szerk.)
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Moritz László

Búcsú az AK nagy barátjától, Szőcs Gézától

Az irodalmi-kulturális életet megrázta a költő, író Szőcs Géza, a miniszterelnök kultu-
rális főtanácsadója, volt államtitkár halálhíre.

Szőcs Gézára úgy emlékezünk, mint aki írásaiban állást foglalt az elnyomottak 
mellett az elnyomókkal szemben. Ezt tette szülőföldjén, Erdélyben, amikor a magyar 
kisebbség elnyomása ellen emelte fel szavát a Ceaușescu-diktatúra alatt, és társszer-
kesztője lett az Ellenpontok című szamizdat lapnak. Letartóztatásokat, kihallgatásokat, 
majd kemény bántalmazásokat kellett elszenvednie. De eltüntetni nem merték a már 
akkor nemzetközileg is ismert költő-politikust, ám gyakorlatilag kidobták az országból 
a Securitate pribékei.

A rendszerváltás után aktívan részt vett az RMDSZ és a magyar szervezetek er-
délyi munkájában, majd ösztöndíjjal Svájcban élt és alkotott. A kaotikus és szélső-
séges nacionalista politikát folytató Románia helyett Magyarországon kapcsolódott 
be a rendszerváltás utáni magyar nemzeti kultúra építésébe. Elkötelezett híve volt  
a magyar nemzet kulturális színvonala emelésének. Meggyőződéssel hirdette, hogy 
csak kultúránk segíthet az elmúlt ezer év okozta sebeket beforrasztani. Kárpát-meden-
cei egységes magyar nemzetben gondolkodott. Államtitkársága és más fontos beosz-
tása alkalmával messzemenően támogatta a nemzeti kulturális érdekek céljait erősítő 
kezdeményezéseket. 

2015-ben a Balázs Géza vezette elnökség felkereste, és azzal a kéréssel fordult 
hozzá, hogy segítse az anyanyelvi szervezeteket, köztük a Magyar Nyelv és Kultú-
ra Nemzetközi Társaságát, hogy ismét élhessenek a kormány anyagi támogatásával. 
Az MNYKNT korábbi rendszeres támogatását 2011-ben szüntették meg, az Anya-
nyelvápolók Szövetsége pedig korábban sem kapott a működését biztosító támogatást. 
Hónapokon át tartó erőfeszítéseinek eredményeként Szőcs Géza kivívta társaságunk 
számára az állandó évi támogatást a kormány költségvetési keretéből, ily módon meg-
mentve társaságunk saját tulajdonú székhelyét a Rákóczi úton, és biztosítva egész tár-
saságunk további működésének anyagi alapjait. Enélkül – anyagi források hiányában 
– az AK beszüntethette volna működését. Mindig figyelemmel kísérte társaságunk 
működését, többször jelen volt rendezvényeinken, bármikor szívesen segített mások 
problémáink megoldásában is.

Személyében a MNYKNT nagy barátját és az egységes magyar nemzeti kultúra 
fontos oszlopát vesztettük el.

Isten veled, Géza! Soha nem feledünk, hiányzol, nyugodj békében!
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Balázs Géza

Szőcs Géza elment

Néhány napja hallottuk, hogy megbetegedett. Sokat gondoltunk rá, próbáltunk így se-
gíteni. Nem sikerült.

Szőcs Géza 2020. november 5-én, csütörtökön este negyed kilenckor itt hagyott 
bennünket. Itt hagyta szülőföldjét, szeretteit, verseit, gondolatait.

Az 1986-ban megjelent A szélnek eresztett bábu című verseskötetével kedveltem 
meg. 17 évvel később ismertem meg személyesen, 19 évvel később dedikálta egy tiszt-
viselőtelepi étteremben. Néhány éve megszervezte a Gézák társaságát, minden évben 
február 25-én összegyűltünk, sokféle Gézák, beszélgettünk, koccintottunk. Most el-
vesztettük a „fejedelmünket”.

Ott volt sok anyanyelvi rendezvényen, magyar nyelv heti megnyitót mondott,  
s tavaly ilyenkor eljött a születésnapi köszöntőmre. Ez a fénykép ott készült. 

A magyarság fontos tartóoszlopa dőlt ki. Szavaira már életében is sokkal jobban kellett 
volna figyelnünk, most már csak a leírt szavak maradtak, de azok megmaradnak mind-
addig, ameddig magyarul olvasnak. Csak ne felejtsük el olvasni őket!

Szőcs Géza Balázs Géza 60. születésnapi ünnepségén (Kép: CsA)
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Cservenka Judit

In memoriam Halzl József

A gyászjelentések mellett közölt fényképek felidézik az eltávozott arcát, rábólintunk, 
hogy igen, ilyennek láttuk utoljára, aztán mellétesszük gondolatban vagy valóságosan 
is saját fényképeinket, saját emlékeinket. Halzl József számomra mindig úgy jelenik 
meg, ahogyan ott áll a Műegyetem lépcsőjén minden október 22. késő délutánján, és 
mosolyogva nézi az ezernyi fiatalt, ahogy fáklyáikat egymáséiról gyújtva sorokba ren-
deződnek, s elindul a menet a Bem tér felé.

Ezen a fényképen, de inkább filmen, ott vannak Halzl József számára a legfon-
tosabbak: mögötte a Műegyetem, amely nemcsak diplomát s hivatást adott neki, de 
1956 feledhetetlen emlékét is. Ezt őrizni, minden évben megünnepelni – egyike volt  
ő is a kezdeményezőknek. Mellette ott áll felesége, aki pontosan érzi, milyen felkavaró 
élmény férje számára az imént lezajlott, az Egmont-nyitánnyal véget érő ünnepség, 
és vigyáz arra, hogy ne csatlakozzon nyolcvan és egynéhány évesként a friss tempójú 
gyalogmenethez, ha szíve szerint meg is tenné. S ott vannak a fiatalok, akikért Halzl 
József élete legnagyobb hatósugarú és jelentőségű művét, a Rákóczi Szövetséget meg-
szervezte. A mosoly nekik szól, de azt a megnyugvást is kifejezi, hogy a másik oldalán 
álló Csáky Csongor személyében alkalmas utód viszi tovább az ügyet.

Amikor bő harminc évvel ezelőtt megjelent a Felvidékről elűzött vagy elszármazott 
magyarok szerveződő egyesületében, középkorú, a mérnöki pályáján elismert vezető 
volt. Felvidéki gyökerei miatt csatlakozott, s noha együttérzett az akkor többségben 
lévő, sok szenvedést, megaláztatást átélt idősekkel, tudta, hogy csupán a panaszok so-
rolására és a nosztalgiára nem lehet tartósan építkezni. Határozott, nyugodt, az olykor 
feltámadó indulatokat mindig kezelni tudó személye nagyon hamar elnyerte a több-
ség bizalmát, s megválasztották elnökké. A szervezet névválasztása is telitalálat volt. 
II. Rákóczi Ferenc történelmünknek olyan kivételes alakja, akit minden korszak és 
minden politikai irányzat elfogad. Sőt, nem csak a magyarok. Az ő jelképes zászlaja 
alá nemcsak az akkori szervezetben még kisebbségben lévő fiatalok álltak, de – mint 
tudjuk, tapasztaljuk – újabb és újabb nemzedékek is.

Mai, békésebb körülmények között és egészen más célokkal, de hasonlóan, minden 
oldal tiszteletét kivívó vezető volt Halzl József. Lánglelkű szónoknak még legelfogul-
tabb hívei sem mondhatták, de minden körülményt felmérő és átlátó szervezőtehetsé-
gét azok sem vitathatták el, akik az általa képviselt értékektől és céloktól távol álltak. 
Módszerét, ha meg lehet fogalmazni, tanítani és követni kellene. Úgyszintén életművét 
a maga teljességében áttekinteni. Most azonban csak a gyászt érezzük, a veszteséget 
amiatt, hogy ismét eltávozott a magyarságnak egy kiemelkedő alakja.
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Moritz László

Nagy Zoltán emlékére

Ismét elment egy nagy magyar! Id. Nagy Zoltán tagtársunk 82 éves korában örökre 
eltávozott, mély nyomot hagyva azok szívében, akik ismerték és tisztelték.

A Bicskén született aranydiplomás közgazdász-újságíró a Budapesti Székelyház 
Közhasznú Alapítvány alapítója és kuratóriumának elnöke, az MNYKNT tiszteletbeli 
elnökségi tagja, a Magyar Kultúra Lovagrendje Adományozó Testületének, a Magyar 
Néprajzi Társaságnak, a Rákóczi Szövetségnek tagja, az Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület volt alelnöke hatvan éven keresztül állt a magyar nyelv, a magyar kultú-
ra, az egyetemes magyar nemzeti identitás 
népszerűsítésének szolgálatában. A Közle-
kedési Minisztériumban mint közgazdász 
kiváló munkájáért miniszteri kitüntetést 
kapott. Újságíróként, a Néprajzi Társaság 
tagjaként töretlenül járta a Kárpát-medence 
elszakított, magyarlakta területeit, irodal-
mi, néprajzi tudósításokat írva, konferen-
ciákat szervezve, kapcsolatot teremtve az 
ott élő magyarság és az anyaország között, 
ami az ’50-es években nem volt egyszerű. 
A Budapesti Székelyház Alapítvány kere-
tében működő könyvkiadó igazgatójaként 
számos, az elszakított területeken élő író-
költő könyvét adta ki, bemutatva és népszerűsítve  azokat az Alapítvány rendezésében, 
hiszen ezek a művek a magyar irodalom szerves részét képezik.

Az utóbbi húsz évben fáradhatatlan tevékenysége kiterjedt Skandináviára is, nép-
szerűsítve az anyaországban az ott élő magyar alkotókat. Az Ághegy–Magyar Liget 
Baráti Társaság magyarországi alelnökeként gyümölcsöző tevékenységet folytatott  
a nyugati magyar diaszpórával való kapcsolatban.

A MNYKNT-ban betöltött tiszteletbeli elnökségi tagként mindig számítani lehetett  
a segítségére, támogatására. Profi fényképésztudását számos esemény, rendezvény, 
konferencia alkalmával tapasztalhattuk, örök emléket állított felvételeivel az esemé-
nyeknek.

Távozásával nagy űrt hagyott maga után minden tekintetben. Kedves, közvetlen 
modora és a hölgyeknek gyakran ajándékozott saját termesztésű havasi gyopárjai hiá-
nyozni fognak. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának tagsága emlékét 
tisztelettel megőrzi.

Nagy Zoltán verset szaval a Gátszakadás 
 című konferenciánkon 2017-ben (Kép: BG)
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Muzsnay Árpád 
 

Búcsú Beder Tibortól

Búcsúzom Csíkszereda és térsége kiváló művelődésszervezőjétől, a Julianus Alapít-
vány létrehozójától, Szent László, Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc emlékének és  
a török–magyar kapcsolatoknak kiváló ápolójától, az EMKE egykori vezetőségi tag-
jától, az MNYKNT tagjától.

A hozzá fűződő számtalan emlékem közül a legkedvesebb a 2011-ben a szatmári béke 
300. évfordulója alkalmával szervezett rendezvénysorozathoz kapcsolódik. Meghívott 
előadóként és szónokként feleségével együtt részt vett azon. Íme, egy felvétel az akko-
ri partiumi látogatásáról, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület által koordinált 
és több helyszínen lezajlott Kárpát-medencei rendezvényen való részvételéről.
 
Emléke legyen áldott!

Forrás: Muzsnay árpád Facebook-oldala. (A szerk.)
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Máté László

A jellem szerzetese volt és maradt – Ötven éve 
halt meg Fábry Zoltán

Számomra emlékezetes marad az a május végi vasárnap, mert azon a napon rendeztük 
a járási dal- és táncünnepélyt Somodiban, akkor még lent a kastélykertben. Műsorve-
zetőként készültem a délutáni programra, amikor megérkezett a hír: Fábry Zoltán az 
éjszaka folyamán meghalt. A műsor kezdetén néhány mondatban megemlékeztem róla 
mint közösségünk élő lelkiismeretéről, aztán felállva egyperces néma csenddel adóz-
tunk emlékének hét közben.

Temetésére a hétközben került sor, nem is egyre, hanem kettőre. A stósziak ugyanis 
kikötötték, hogy saját tradícióik szerint akarnak tőle elbúcsúzni, amire az állami teme-
tés előestéjén került sor a Fábry-porta dufartjában és udvarán. Ott volt fúvószenekaruk, 
amely gyászindulókat játszott, majd Gyüre Lajos tartott búcsúbeszédet, aki a 68–69-es 
események eredményeként a magyar kisebbség képviseletében a Kelet-szlovákiai Ke-
rület Kulturális Főosztályára került.

A hivatalos temetésnek két emlékezetes momentuma volt számomra: Dobos László 
búcsúbeszéde, majd a gyors esőt követő szivárvány, amely a temető fölött jelent meg 
összekötve a település körüli magaslatokat. Dobos László a beszédét valahogy úgy in-
dította, ahogyan Antonius búcsúztatta Caesart, ami nekem azt is jelentette, hogy Fábry 
Zoltánt közösségünk szellemi vezéreként Dobos László követi. Ezt azonban a vissza-
rendeződő hatalom hamar keresztülhúzta, mert rövid időn belül minden tisztségétől 
megfosztották, húszéves vesszőfutás és hallgatás lett a sorsa. A kilencven évvel ez-
előtt született Dobos László a rendszerváltás után egy rövid ideig parlamenti képviselő 
volt, de látva a pártokráciát, az egymásnak feszülést, kiszorítósdit, exhibicionizmust, 
narcizmust, etnobizniszt, sokunk sajnálatára inkább a Magyarok Világszövetségében 
vállalt szerepet. Az elmúlt harminc évben közösségünk élére nem került olyan személy, 
aki tudásban, tekintélyben, jellemben Fábry Zoltán és Dobos László örökébe léphetett 
volna. Az idei választási csőd azt sugallja, ha már képtelenek voltunk egy magyar ki-
sebbségi tanács megteremtésére, akkor talán kezdhetnénk a görögök szerint: amolyan 
vének (bölcsek?) tanácsának a létrehozásával helyben, régiókban és országosan…

Fábry Zoltán halálának évfordulója felezi a Trianon 100-at, ami megkerülhetetlen 
az őáltala képviselt szemlélettel, hiszen megírta, hogy Trianon napján magára öltötte 
hadnagyi uniformisát, kisétált az utcára tiltakozni, hogy a cseh csendőrök elvigyék. 
Még szerencse, hogy egy emberséges hadbíró elé került, aki megértette és hazaza-
varta. Tudjuk, hogy Fábry Zoltán két háború forgatagában is a nagy igazságkeresők 
sorába tartozott. Fábry szellemében fogalmazva: az ember, ha tudomásul is veszi  
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az igazságtalanságot, de sohasem fogadhatja el, mert azzal szentesítené azt! Közben 
emlékeztetett a mindenkori országvezetés felelősségére, amely a huszadik században 
két értelmetlen, gyilkos háborúba vitte a magyarságot. 

Fábry Zoltánt a betegsége lehorgonyozta Stószra, életének utolsó évtizedében ke-
veset utazott, inkább mások jártak hozzá: Illyés Gyula, Németh László, Veres Péter, 
Czine Mihály és magyar irodalom más jeles kortársai. Szülőháza 45 évvel ezelőtt 
lett átalakítva emlékházzá. Amikor 1977-ben, a Sarló ötvenedik évfordulója kapcsán 
Erdélyből itt járt Balogh Edgár, sziporkázó ötleteit is figyelembe véve kidolgoztunk 
egy dokumentumot a Fábry Zoltán-emlékház benépesítésére, aminek a lényege: 
legészakibb kulturális intézményünk hogyan lehetne a Fábry-örökség, egyben közös-
ségünk megtartó ihletője, a Peéry Rezső által megfogalmazott jellem szerzetese elkö-
telezettségében.

Fábry Zoltán halálának az évfordulója nem jelent ünneplést, hanem inkább a szám-
bavételét szellemének és jellemének jelenlétéről életünkben, különösen az örökös, 
 a Csemadok, de mindnyájunk részéről egyaránt. Jó hírnek számít, hogy a Jarábik Gab-
riella vezette Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma vándorkiállítást készít, melynek 
célja Fábry Zoltán életének és munkásságának aktualitásait felmutatni, s ha a mostani 
világjárvány közepette májusban nem is kerül a nyilvánosság elé, az év folyamán biz-
tosan megvalósul.

Fábry Zoltán elhallgatásának bizonyítéka, hogy nem jelennek meg gondolatai, mű-
vei. Több mint tíz évvel ezelőtt adta közre Tóth László az összeállítását Fábry Zoltán 
Az őrhely megszólal 1945–1948 címmel, ami tudományos igényességű, fontos for-
rásanyag. Hiányzik azonban levelezésének részletesebb feldolgozása, pedig közkézen 
még sok fellelhető levele van. A Máriának írt leveleiből Batta György Színek Fábry 
Zoltán portréjához (Madách, 1990) című könyvében a 270 levélből százvalahányat tett 
közzé. A levelek részletes feldolgozásával jómagamnak is voltak terveim, de külön-
böző okok miatt nem valósultak meg, ezért leadom őket a Csemadok levéltárába, ahol 
fellelhetők lesznek.

Középen: Fábry Zoltán, jobbján: Czine Mihály, balján: Gyüre Lajos  
(Máté László archívumából)
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Balázs Géza a Magyar Érdemrend kitüntetettje

Balázs Géza nyelvészprofesszor a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át a köz-
társasági elnök megbízásából Kásler Miklós minisztertől.

Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünk alkalmából dr. Balázs Géza nyel-
vész, néprajzkutató, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 
Mai Magyar Nyelvi Tanszékének egyetemi tanára, a nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára részére a Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
kitüntetést adományozta kimagasló nyelvművelői, tudományos, oktatói és kulturális 
értékteremtő tevékenysége, valamint a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda megalapítója-
ként és vezetőjeként végzett magas színvonalú munkája elismeréseként.

A kitüntetést a köztársasági elnök megbízásából Kásler Miklós emberi erőforrások 
minisztere adta át 2020. október 25-én a Pesti Vigadóban.

Dr. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató. Jelenleg az ELTE BTK Mai Magyar 
Nyelvi Tanszék egyetemi tanára, valamint a Partiumi Keresztény Egyetem tanszékve-
zető egyetemi tanára.

Balázs Géza 1959-ben született Budapesten. 1979-ben kezdte meg tanulmányait 
az ELTE bölcsészkarán magyar–néprajz szakon, emellett felvette a népművelés szak-
irányt is. 1984 óta az ELTE BTK oktatója. A Mai Magyar Nyelvi Tanszéket 2004 és 
2019 között vezette.

Balázs Géza életében az ELTE BTK volt az állandó pont, de ezt számos más tu-
dományos-közéleti feladattal egészítette ki. Tanított az ELTE TFK Gödöllői Képzési 
Helyén, a Konstantin Filozófus Egyetemen, a Berzsenyi Dániel Főiskolán/Nyugat-
magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában (két évig rektorhelyettesi 

Kásler Miklós miniszter átadja a kitüntetést Balázs Gézának (az EMMI felvétele)
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feladatokat is ellátott), valamint az Eszterházy Károly Főiskolán. Jelenleg is oktat  
a Partiumi Keresztény Egyetemen, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen és a Bu-
dapesti Corvinus Egyetemen. 1994–1998 között az ELTE BTK hallgatói ügyekért fe-
lelős és oktatási dékánhelyettese is volt.

Részt vett a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz tartozó A Magyar Nyelv Múzeuma kon-
cepciójának kidolgozásában, az intézmény megszületése óta tanácsadója. 2000-ben 
megalapította a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoportot, 2005-ben pedig létrehozta  

a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodát. E szer-
vezetek a magyar kultúra és nyelvművelés 
fontos szereplőivé váltak.

Meghívott előadóként előadást tartott 
Amszterdamban (itt három szemeszteren át 
tanított is), Pozsonyban, Gratzban, Kolozs-
várott, Frankfurtban, Bukarestben, Helsinki-
ben, Varsóban, Prágában, Besztercebányán, 
Párizsban, Adán, Újvidéken, Costa Ricában, 
Teheránban, Bogotában, Új-Delhiben.

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társaságának elnöke, a Magyar Szemioti-
kai Társaság főtitkára, az Anyanyelvápolók 
Szövetségének alelnöke. Társadalmi szerep-
vállalásának fontos pillére a Bolyai Önképző 
Műhely ügyvezetői és a Diák Újságírók Egye-
sületének alelnöki feladatainak vállalása.

Rendszeresen jelennek meg publikációi 
a magyar nyelv és folklór, a nyelvpolitika,  
a nyelvstratégia, a nyelvművelés, az antropo-

lógiai nyelvészet, a szövegtan, a pragmatika, az internetnyelvészet, a hálózatkutatás és 
a magyar pálinka művelődéstörténete témájában hazai és külföldi szakfolyóiratokban. 
Több mint száz önálló, illetve szerkesztett kötete és szinte megszámlálhatatlan tudo-
mányos publikációja jelent meg. Számos szervezet tagja, több folyóirat szerkesztőbi-
zottsági tagja.

Balázs Géza számára a közéleti ismertséget a televízió- és rádióműsorok hozták 
meg. Több száz adást élt meg a Hej, hej, helyesírás! című műsora, és több mint 25 
éven át jelentkezett a Kossuth rádióban Tetten ért szavak, majd Édes anyanyelvünk 
című műsorával.

Eddigi kitüntetései: Jankó János-díj (1989), Gombocz Zoltán-emlékérem (1990), 
Lőrincze-díj (2001), Európa-díj (2001), Táncsics Mihály-díj (2003), Pethő Sándor-díj 
(2004), Pável Ágoston-emlékérem (2012), Implom József-díj (2013), Bertha Bulcsu-
emlékdíj (2014), Magyar Nyelvőr Díj (2014), ELTE Pro Universitate arany fokozat 
(2019), a Magyar Kultúra Lovagja (2020). Nívódíjai: Magyar Televízió (1994), Duna 
Televízió (1999), Magyar Rádió (2003), Vasi Szemle (2007).
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Balázs Géza

Dánielisz Endre, Nagyszalonta 
irodalomtörténésze, nyelvművelője

1925. április 6-án született Dánielisz Endre Nagyszalonta irodalomtörténésze, hely-
történeti és folklórkutatója, iskolapszichológusa, pedagógiai írója és nyelvművelője, 
összefoglalóan talán úgy is mondhatjuk: polihisztor művelődéstörténésze.

Helyben végezte a középiskolát. A második világháborúban katonaként szolgált. 
Tanítói pályáját Köröstárkányban kezdte, majd 1951-ben a kolozsvári Bolyai Tudo-
mányegyetemen szerzett pedagógia–lélektan szakon diplomát. Rövid ideig középis-
kolai tanár volt Aradon, majd 1956-tól végleg Nagyszalontán élt: 1966-ig az Arany 
János Emlékmúzeum vezetője volt, később iskolapszichológus és tanár. Romániai 
és magyarországi kiadványokban jelentek meg írásai (Nyelv- és Irodalomtudományi 
Közlemények, Korunk, Igaz Szó, Utunk, Tanügyi Újság, Művelődés, Bihari Napló, 
Biharország; Az Erkel Ferenc Múzeum Értesítője, Irodalomtörténeti Közlemények).

Nagyszalontai elkötelezettsége 
folytán a Nagyszalontához köthető 
Arany János-kutatás megkerülhe-
tetlen szakértője. Szerkesztésében 
és előszavával jelent meg több ki-
adásban a Toldi és a Toldi estéje 
(1964-től), valamint Tompa Mi-
hály verseinek és leveleinek vá-
logatása (Kolozsvár, 1977). Törös 
Lászlóval és Gergely Pállal sajtó 
alá rendezte Arany János összes 
művei XIII. kötetét (Hivatali ira-
tok 1. Budapest, 1966), a Könyv-
tári Szemlében (1972) bemutatta 
Arany János könyvtárát. A Me-
setarisznya című sorozat számára 
készült Kalevipoeg-feldolgozása 
(1970) németül is megjelent.

Most elsősorban a nyelvművelő Dánielisz Endrét mutatom be. 2008-ban jelent meg 
emlékiratnak, önéletrajznak is beillő vallomása Bizakodva egy életen át címmel. Ezt 
akkor összefoglalónak szánta, de rá tíz évvel kimondottan nyelvművelő kötettel jelent-
kezett Nyelvőrség Biharországban címmel. Az önéletrajzi írások egy része naplójegy-

Dánielisz Endre Sinka István szülőháza előtt  
(Kép: BG)
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zetekből született. Aradi tanársága után Nagyszalontán az Arany Múzeumba kerül, 
irodalmi kört szervez, a lappangó Arany-kéziratok gyűjtését, rendszerezését végzi, de 
ez már gyanússá teszi, zaklatja a titkosrendőrség, kihallatják, lemondatják, de végül is 
hagyják tanítani – az egyébként Aranyhoz hasonlóan nyolc nyelvet valamilyen szinten 
ismerő – tanárt. Tudjuk, vannak, akik hasonló tevékenységért (ártalmatlan tudomá-
nyos kutatómunkáért) jóval nagyobb büntetést kaptak, de mégis szorongató olvasni, 
hogy valakit efféle okból beidéznek, kihallgatnak, s utána évekig még a szomszédos 
Gyulára sem engedik át a rokonaihoz. Külső erők által fojtogatott, leszorított élet, 
amelyben tovább munkál a tiszteletre méltó kitartás, hit.  A cím is erre utal: Bizakodva 
egy életen át. A könyv második részében a „jeles írókkal” való személyes találkozásait 
örökíti meg: Illyés Gyula, Olosz Lajos (Kisjenő) mellett a nagyszalontai származásúa-
kat, akiknek kultuszát is igyekszik megteremteni: Erdélyi József, Sinka István, Zilahy 
Lajos és Bihari Klára. Számomra mély és megrendítő üzenet, hogy szinte egyetlen 
szalontai városrészben születtek, éltek olyan írók-költők, akik ugyanabból az „édes 
anyanyelvből” táplálkoztak, vitathatatlanul tehetségesek voltak, s volt köztük olyan, 
aki a vészkorszakban antiszemita nézeteket vallott, és volt olyan későbbi írónő, akinek 
rokonai az antiszemitizmus áldozatai lettek. Nem csoda, ha ezek után a Bihari Klárát 
meglátogató Dánielisz Endre ezt jegyzi föl naplójába: „A mi erdélyi problémáink iránt 
érzéketlen. Véleménye szerint a nemzet kategóriája és a nemzeti érzés idők teltével 
túlhaladottá válik.” De amikor Bihari Klára újra meglátogatja szülőföldjét, éppen az 
„édes anyanyelv” az, amely újra megteremti a kapcsolatot. Ezt írja a múzeum em-
lékkönyvébe: „Itt születtem. Ez fájdalom, boldogság és büszkeség. A sebet a törté-
nelem ütötte. A boldog büszkeség pedig azért él bennem, mert szülőföldem közös az 
Arany Jánoséval és az ő nyelvét beszéltem. Azt a szalontai tájban gyökerező nyelvet, 
amelyet őriztem féltékenyen és forró szeretettel, és az elkötelezettség felelősségével. 
1965. szeptember tizenkettő. Bihari Klári”.  Később pedig ezt írta A csábító című el-
beszéléskötetében: „Nagyszalonta nemcsak táji, nyelvi kötöttséget jelent számomra.  
Az élet jelenségeit sűrítő, a létezés drámáit szégyenlősen vagy tagadó szigorral rejte-
gető, mégis lemeztelenítő kisváros éppen koncentrált mivoltában hívta fel figyelmemet 
az emberi viszonylatok, osztályellentétek bonyolult és szélességében alig befogható 
szövevényességére.” Persze „tévedését” megszenvedte (sőt részben máig magán hor-
dozza) Erdélyi József és Sinka István életműve is; ráadásul Erdélyi a második világhá-
ború után másfél évig a közeli Árpádon bujdosott, majd visszament Magyarországra, 
és feladta magát a népbíróságon. Megbánását ezek a sorai is mutatják: „Bűnöm, hogy 
igéd, a te szent igédet, / elnyomta bennem a világi élet. / Tekintsd meg rajtam ezt  
a bánatot, / és megbocsásd, hisz megbocsáthatod.” Erdélyi József kétéves partiumi 
bujdosásának az emlékeit is felkutatta Dánielisz Endre.

Dánielisz Endre meghatározó ideológiai élménye a népi írók és a falukutatás. 
Iránytűje mindenekelőtt Arany János, majd a 20. században Móricz, Szabó Dezső, 
Karácsony Sándor, Veres Péter, Lükő Gábor és földije: Sinka István. És Balázs Fe-
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renc unitárius lelkész Rög alatt című emlékirata. Ebből másolta ki: „Minden akaratom 
csúcs, minden szándékom teljessége a falu volt. […] Egy falu sara engem le nem nyű-
gözött. Én csak odabújtam a rög alá, hadd lám: kikelek-é? Lesz-é rajta virág? Termek-é 
gyümölcsöt?”

Arany János, a „nyelvmű-
vész költő” példáját követve 
Dánielisz Endre is érzékeny 
a nyelvi jelenségekre, ezért 
nyelvművelő írásokkal is je-
lentkezett. A kötet egyik feje-
zete: Édes anyanyelvünkért. 
A nyelvművelői indíttatásról 
így ír: „Azokban az években, 
amikor a kommunista párt-
diktatúra anyanyelvünktől, 
nemzeti sajátosságainktól 
igyekezett megfosztani ben-
nünket, barátaim, ismerőseim 
egyre gyakrabban szólítottak 
meg: írjál már arról, hogy be-

szédünk szürkül, színtelenedik; elveszíti csillogását, hangulatát, szépségét. Már-már 
ott tartunk, hogy valami zagyva, keveréknyelven szólunk egymáshoz. A szomszédos 
országok magyarjai meg sem értik, mit kívánunk velük közölni.” És ekkor kezdett 
hozzá a nyelvművelő munkához: „Nagyszalontáról, legnagyobb nyelvművészünk szü-
lővárosából kell mozgalmat indítanunk a magyar szó tisztasága, védelme érdekében. 
Ne szégyelljük nemzeti sajátosságunkat, amelynek élén szépséges anyanyelvünk áll. 
Ugyanakkor tartsuk magunkat távol mindenfajta nemzeti elfogultságtól: az államnyelvet 
sajátítsuk el alaposan, de a magunk kincsét ne herdáljuk el”. Nyelvművelő írásait a nagy-
váradi Fáklya, majd politikai fordulat után a Bihari Napló közölte. Másfél évtized alatt 
mintegy kétszáz írása született. 1995-ben a nagyváradi televízióban heti műsora volt 
(160-180 adás), amelyben a szép és helyes magyar beszédre figyelmeztetett. 

A 2018-ban kiadott Nyelvőrségben Biharországban című kötetében közölt írásokat 
áthatja a személyesség: mondandóját igyekszik valamilyen ismert, átélhető esemény-
hez kötni. Nyelvművelő szemlélete a konzervativizmusban és olykor purizmusban 
nyilvánul meg, amely néhány esetben túlzó, ám a hagyomány éltető értékrendje, vala-
mint a kisebbségi lét felől tekintve érthető. A mai nyelvművelés ismerve és tudatosítva 
a változó nyelvi folyamatokat nem föltétlenül ítéli el általában az idegen szavakat vagy 
az új igekötős igéket. A mai nyelvőrök sokkal inkább megfigyelik és leírják a nyelvi je-
lenségeket, majd felhívják a figyelmet bizonyos következetlenségekre, visszásságok-
ra, leginkább felvilágosítanak, magyaráznak, de semmiképpen sem tiltanak, még csak 

Dánielisz Endre Arany János emlékházában (Kép: BG)
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óva sem intenek. A máig legnagyobb hatású nyelvművelő – akire Dánielisz Endre is 
többször utal – Lőrincze Lajos már ezt követte, de úgy tűnik, hogy ez az attitűdje talán 
mégsem volt eléggé átütő. A nyelvész tudja, hogy végső soron a beszélőközösség dönt. 
Döntését persze befolyásolhatja egy tanító, egy közéleti ember vagy korunkban egy 
„sztárnak” nevezett médiaszemélyiség. A legkevésbé egy nyelvész. Tehát nem beszél-
nek „haszontalan” igekötőkről, és bizony a síel formát sem ítélik el a szabályosabbnak 
gondolt sízik helyett (pedig csaknem száz éven át sokan ezt tették; de a nyelvművelők 
alapmunkái már az 1980-as évektől felhívták arra a figyelmet, hogy teljesen szabályos 
mindkét forma). Nem mondják azt, hogy az otthon helyett használt „otthol” szabály-
talan forma lenne, legföljebb azt, hogy tájnyelvi, és az oka talán analógia vagy értel-
mesítés: otthon > ott hol… Egyébként az otthol forma éppen nagyszalontai adattal is 
van dokumentálva az Új magyar tájszótárban (4/220). Tájszóra nem mondhatjuk, hogy 
helytelen, csak óvatos tanítói megjegyzéssel azt, hogy táji, regionális, a köznyelvben 
másként van.

Ha már személyes húrokat 
is pengettünk, a szerző nevének 
eredetével se maradjunk adó-
sak! Az ősök az ótestamentumi 
Dániel próféta nevét viselték. 
A héber kifejezés azt jelen-
ti: Isten a bírám. A 18. század 
elején az elődök a Tátra aljáról 
az elnéptelenedett Tiszántúl-
ra vándoroltak. Békéscsabán 
egy latinos okmányt állítottak 
ki számukra: Andreas, filius 
Danielis (Dánielnek fia, And-
rás). A név egy része lekopott, 
szerzőnk pedig „manapság is 
így, genitivus singularisban éli 
napjait”.

 
Isten éltesse sokáig Nagyszalonta kiváló, szorgalmas művelődéstörténészét!

(Dánielisz Endre: Bizakodva egy életen át. Prolog Kiadó, Nagyvárad, 2008. 260 oldal; 
Dánielisz Endre: Nyelvőrség Biharországban. Holnap Kulturális Egyesület, Várad fo-
lyóirat, Nagyvárad, 2018. 90 oldal.)

Dánielisz Endre Zilahy Lajos szülőházánál (Kép: BG)
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Cservenka Judit

Trianoni hófogságban – Cseke Péter kitüntetése

Méltó környezetben, a Pesti Vigadó gyönyörű neoreneszánsz épületében vehették át 
a Magyar Művészeti Akadémia Köztestületi Díjait az idei (2020) kitüntetettek – már 
akik ott lehettek a MMA közgyűlésén, amelynek fénypontja a díjak átadása volt. Saj-
nos az idei rendkívüli helyzet – amelyre emlékeztetett az érkező akadémiai tagokat és 
vendégeket fogadó lázmérés, a fertőtlenítők és a mindenki által viselt maszk – sajnála-
tosan távol tartotta a határon túl lakó kitüntetetteket.

Nem jöhetett át Kolozsvárról Cseke Péter újságíró, költő, irodalomtörténész, aki 
a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Irodalmi Díjat vehette volna át Vashegyi 
György elnöktől, így Szigeti Cseke Zsuzsa helyettesítette.

A laudációt Juhász Judit, az MMA szóvivője írta, és Takács Bence előadóművész 
olvasta fel.

A magyar újságírás – kisebbsé-
gi sorsot is átélt – doyenje, Ruffy 
Péter 1976 karácsonyán a Magyar 
Nemzetben így hívta fel a figyel-
met a most kitüntetendő kolozsvári 
író pályakezdő kötetére: Tanuljuk 
meg ezt a nevet: Cseke Péter! Az-
óta nemzedékek tanulják, ismerik 
és tisztelik Erdélyben, az anyaor-
szágban, a Kárpát-medencében, 
szerte a világon a magyar szét-
szórtságban. Negyvenvalahány 
könyvével folyamatosan okot 
is ad a figyelemre: írásain átüt a 
megszenvedett idők vízjele. Mi-
ként legutóbbi kötetének címe is 
jelzi: a trianoni hófogságban töltött időké. (Cseke Péter: Trianoni hófogságban 1918–
1945–1990 – Eszmetörténeti tanulmányok.)

A múltfaggatás: jövőépítés – vallja Cseke Péter. Visszatekintő s egyben jövőfürké-
sző mikrofilológusi igényessége és írói lelkülete folyamatosan azokat a szellemi erő-
vonalakat emeli magasba, amelyek Németh László hivatásérzetének kisugárzásából 
táplálkoznak. Kivételes szorgalma és munkabírása, morális tartása, magyarsága és az 
igaz értékek iránti odaadó elköteleződése mintát ad a jövő írónemzedékének.

Cseke Péter előadása az MMA klubjában, 2020  
(Kép: BG)
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További műveit is várva nagyrabecsüléssel köszöntjük a 75 esztendős írót, aki kö-
teteinek hosszú sorával – tanári, intézményfenntartó és kultúraépítő tevékenysége ré-
vén – belülről láttatta azt a világot, amelynek katalizátora is kívánt lenni. S aki híven 
teljesítette mesterei várakozásait.

*

Cseke Péter köszönetét – kérésére – névrokona, Cseke Péter színművész tolmácsolta.
 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Akadémiai Közgyűlés!
 
A helyzet úgy hozta, hogy nem tudom személyesen megköszönni ezt a rangos kitün-
tetést. Bevallom: amikor hírét vettem, nem is akartam elhinni, hogy ez engem illet.  
Az Elnök Úr levele aztán meggyőzött.

Olyan vidékről származom, amelyik László Gyula régészprofesszort, Román Viktor 
szobrászművészt, Zoltán Aladár zeneszerzőt adta a magyar kultúrának. Román Viktor 
esetében a világkultúrának is. Pályakezdő koromban minden tőlem telhetőt megtet-
tem, hogy közös szülőföldünk népe azokban a nehéz időkben is számontarthassa őket. 
A rendszerváltás után pedig – a korántsem ajándékba kapott szabadság lehetőségeivel 
élve – mindenikük neve felkerült egy-egy intézmény homlokzatára, hogy szellemük is 
tovább élhessen a Hargita alatti tájegység örökösen többre törekvő népében.

Attól kezdve még célirányosabbá váltak közösségi célkitűzéseim, különösen az in-
tézménymegőrzés és az intézményteremtés vonatkozásában. A folyóirat-fenntartás és 
-teremtés, a kiadóalapítás, a nélkülözhetetlen egyetemi szakirányok beindítása, a dok-
tori témavezetés mind-mind a jövőépítés igézetében zajlott. Ma már a tanítványaim 
munkatere valamennyi.

Bő fél évszázaddal ezelőtt ezt a címet írtam volt egyik írásom fölé: „Csak az a mi-
énk, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk.” A Kodály-idézet számomra ma 
is axióma. Számtalan törleszteni valóm van. Dolgozom, amíg magamon érezhetem  
a Fennvaló tekintetét.

Kolozsvári míves napjaimban ünnep számomra ez a mai. Köszönöm, hogy rám 
gondoltak.

*

Az MMA idei díjai közül a Nagydíjat Dubrovay László zeneszerző vehette át, az 
Aranyérmet Spányi Antal megyés püspök, a Katolikus Rádió alapító vezérigazgatója 
kapta, az MMA néhai főtitkáráról elnevezett díjat, a Kováts Flórián-emlékérmet Duray 
Miklós író nem vette át személyesen. Ő ugyan kaphatott volna engedélyt, lévén Szlo-
vákia a járvány szempontjából enyhébb besorolású, mint Románia, de nem kívánt élni 
a kivételes elbírálással, mert a mostani korlátozásban is, mint egész életében, közössé-
get vállal nemzeti közösségével.



„Erdély lőrinczéje”, Murádin lászló 90
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„Erdély Lőrinczéje”, Murádin László 90

A címbe emelt jelzős szerkezettel köszöntötte Péntek János a 85 éves Murádin Lász-
lót a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) ünnepi ülésén: Nagy örömmel köszöntöm 
ezzel a jelzővel a 90. életévébe lépett magyarnyelv- és irodalomtanárt, a nyelvföldrajz,  
a romániai magyar nyelvjárások fáradhatatlan kutatóját, az európai nyelvatlasz munka-

társát, a Nyelv- és Irodalomtudományi 
Közlemények (NyIrK) volt főszer-
kesztőjét, a nyelvművelőt, aki Lőrincze 
Lajos emberközpontúnak nevezett el-
vével ért egyet: „nem a nyelvet, hanem 
a beszélő nyelvi tudását kell művelni, 
gazdagítani, és ezzel bátorítani kell  
a nyelvhasználatot”.

A KAB az ő szakmai pályájának  
a bemutatásával indította el az Erdélyi 
magyar nyelvészek című sorozatát, 
benne életműve bibliográfiai adata-
ival: 1955-től 2015-ig, az Igaz Szó, 
Utunk, Igazság, Előre, NyIrK, Tan-
ügyi Újság, Új Élet, A Hét, Magyar 

Nyelv stb. lapokban, folyóiratokban megjelent írásai számbavételével. S kötetei közül 
az Anyanyelvünk művelése, A romániai magyar nyelvjárások atlasza, A szavak titka, 
Anyanyelvi mozaik (nyelvművelő írások), Babér és koszorú (válogatott nyelvművelő 
írások) címűekkel, hogy csak néhányat említsünk.

Murádin László tanár úr Lőrincze-díjas, B. P. Haşdeu-díjas, a Csűry Bálint-em-
lékérem tulajdonosa, életművéért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lo-
vagkeresztjét, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjaként „A Tudomány 
Erdélyi Mestere” díjat vehette át. 

Horváth Imre Előtte ballagok… című verse jut eszembe: „Fáradni / láthatott / egy 
egész / félszázad. / Behordom / immáron / a rétről / szénámat. / Nyomomban / az este 
/ de árnya / nem ér el, – / előtte / ballagok / megrakott / szekérrel.”

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mestert, köszönjük, hogy édes anya-
nyelvünk illatos, nyelvi szénáját betakarította, hogy bármikor fordulhatunk hozzá, 
hogy feltárja előttünk szavaink, anyanyelvünk titkait, hogy elkalauzoljon anyanyel-
vünk ösvényein. Isten éltesse, Tanár Úr!

Murádin László (Kép: erdelyinaplo.ro)




