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Ami kor a Ma gya rok Szlo vá ki á ban cí mű könyv so ro za tunk el ső kö te te, az Ös  sze fog la ló je len tés
(1989–2004) meg je lent, csak né há nyan gon dol tuk, hogy si ker könyv lesz be lő le. Az óta már má so -

dik ki adás ban is meg je lent, és si ke rült meg je len tet nünk az adott idő szak do ku men tu ma it és kro no -

ló gi á ját is tar tal ma zó má so dik kö te tet.

A két kö tet elő ké szít se so rán de rült ki, hogy az el múlt más fél év ti zed ről sok kal töb bet tu dunk,

mint azt az el ső kö tet ter je del mi ke re tei „meg en ged tek” a szer kesz tők (Fa ze kas Jó zsef és Hunčík

Pé ter) szá má ra. Ezért dön töt tünk úgy, hogy a könyv so ro za tot to váb bi mo nog ra fi kus igé nyű kö te -

tek kel foly tat juk.

A szlo vá ki ai ma gyar kul tú ra az el múlt más fél év ti zed ben nagy vál to zá son ment ke resz tül. Új -

já a la kult az in téz mény rend szer, meg vál to zott a kul tú rá ról al ko tott ha gyo má nyos fel fo gás, új ki -

adók ala kul tak, alap ve tő en más fi nan szí ro zá si rend szer jött lét re. En nek el le né re, vagy ta lán ép pen

ezért, tö ret len volt az a mun ka, me lyet a kul tú ra szer ve zői és mű ve lői vé gez tek. 

A so ro zat har ma dik kö te te az iro da lom, a könyv ki adás, a szín há zak és mú ze u mok, a könyv tá -

rak, a tu do má nyos élet, a mű vé szet, a ze nei élet, a szín pa di folk lór és az ön te vé keny mű vé sze ti

moz ga lom el múlt több mint más fél év ti ze des fej lő dé sét rög zí ti, ki tér ve a nyelv fej lő dé sé re és az

egy há zak sze rep vál la lá sára a kul tú ra ápo lá sá ban. 

Mi vel a kul tú ra egyes te rü le tei na gyon sok szí nű ek, és egy más sal ös  sze függ nek, ne héz volt

pon tos ha tár vo na lat von ni kö zöt tük. Az ol va sók el né zé sét kér jük, ha az egyes te rü le tek több ta nul -

mány ban is fel buk kan nak. A szer kesz tők szán dé ka az volt, hogy a kö tet a ma ga di na miz mu sá ban

rög zít se a kul tú ra fej lő dé sét, és mi nél több szem pont ból vizs gál ja, ér tel mez ze és ele mez ze azt.

A mo no grá fia át fo gó, a kul tú ra leg fon to sabb te rü le te it be mu tat ni szán dé ko zó igé nye óha tat la -

nul an nak lát sza tát is kelt he ti, hogy a kö tet a ma ga ke re tei közt a kul tú ra és a mű ve lő dés ti zen öt

éves ala ku lá sá nak ki me rí tő és min den re ki ter je dő ös  sze fog la ló ja kí ván len ni, még pe dig a szük sé -

ges mér ték ben a ki je lölt idő szak elé és mö gé is fi gyel ve. Ter mé sze te sen ez a cél le be gett a leg in -

kább az ér de kel tek, az az a szer zők és a szer kesz tők sze me előt t. Ugyan ak kor az érin tet tek kez det -

től fog va tisz tá ban vol tak le he tő sé ge ik, is me re te ik s vég ső so ron cél ja ik kor lá to zott sá gá val. A mo -

no grá fia így ko ránt sem te kin ti ma gát cá fol ha tat lan sark té te lek tá rá nak, avagy mély sé gé ben, szé -

les sé gé ben és fő ként tár gya meg kö ze lí té si irá nya i ban új ra nem gon dol ha tó tó tum fak tum nak. El -

len ke ző leg. Olyan szám ba vé tel, amely két ség te len ered mé nye i vel és eset le ges hi á nya i val is fő ként

önmaga – a szak ma és a tá gabb ol va só kö zön ség felőli – to vább gon do lá sá ban és to vább írá sá ban ér -

de kelt.

CSANDA GÁBOR–TÓTH KÁROLY

ELŐ SZÓ





CSANDA GÁ BOR

1. AZ IRO DAL MI ÉLET ALA KU LÁ SA ÉS

IN TÉZ MÉ NYI FEL TÉT ELEI 

1.1. Előz mé nyek

Az 1989-es rend szer vál tás nem ér te tel je sen vá -

rat la nul az iro dal mi éle tet, hi szen a vál toz ta tás

igé nyé nek je lei a nyolc va nas évek vé gén már

ész lel he tők vol tak. Ki ala kult és adott for mái az

1980-as évek de re ka tájt kezd tek fo ko za to san

ár nya lód ni, bő vül ni. És per sze szű kül ni is: a

szlo vá ki ai ma gyar iro dal mi élet nek nagy já ból

ugyan ek kor kény sze rült há tat for dí ta ni két po -

li hisz tor ka ta li zá to ra, Konc sol Lász ló és Tóth

Lász ló. Ugyan ak kor köz vet len a rend szer vál -

tást meg elő ző egy-két év ben már a (kom mu nis -

ta) párt ból és az író szö vet ség ből ki zárt írók is

meg fo gal maz hat ták a tár sa da lom de mok ra ti zá -

ló dá sá ra vo nat ko zó vé le mé nyü ket és a va la mi -

fé le kö zép-eu ró pai ér ték ori en tá ci ót su gal ló nyi -

tott és sza bad pár be széd nek az igé nyét – no ha

kor lá to zott mér ték ben, pl. csak bi zo nyos, ma -

gyar or szá gi vagy szlo vák iro dal mi fó ru mo kon

és a köz vet len el len őr zés nek ke vés bé ki szol gál -

ta tott mű ve lő dé si tá bo rok ban.

Ami az iro da lom in téz mé nyes ke re te i nek

meg te rem té sé re vo nat ko zik, a rend szer vál tást

köz vet len meg elő ző kis szá mú ha zai po zi tív

kez de mé nye zé sek kö zé tar to zik az a ter ve zet,

me lyet az Új Min de nes Gyűj te mény szer kesz tő -

bi zott sá ga a könyv so ro zat 9. kö te té ben tett köz -

zé, s mely nek a tu do má nyos élet in téz mény -

rend sze re ki épí té sé nek a váz la tos fel raj zo lá sa

volt a cél ja. En nek egyik ré szét ké pez te az iro -

da lom tu do má nyi vizs gá la tok leg fon to sabb te -

rü le te i nek kö rül ha tá ro lá sa is, mint egy faj ta mi -

ni mum prog ram, va la mint egy eh hez kap cso ló -

dó in téz mény rend sze ri váz lat: ösz tön díj alap,

tu do má nyos ta nács, ma gyar mú ze um, a tu do -

má nyos élet pub li ká ci ós fó ru mai, a tu do má -

nyos kép zés sel kap cso la tos ja vas la tok, ku ta tó -

in té zet stb. (Balla 1990, 219–237)

1.2. Az iro dal mi élet fel tét elei

A rend szer vál tást kö ve tő el ső év ti zed ben gyö ke -

re sen át ala kult a (cse h)s zlováki ai ma gyar iro dal -

mi és szel le mi élet szer ke ze te, s ez az át ala ku lás

nem volt fáj da lom men tes. „A rend szer vál to zás

fo lya ma tá ban a ki sebb sé gi ér tel mi ség leg meg le -

pőbb él mé nye a szo ci a lis ta pe ri ó dus ban nem ze -

ti ség po li ti kai meg fon to lá sok ból fönn tar tott (el -

len őr zött) in téz mény meg ren dü lé se, sőt meg szű -

né se volt.” (Filep 1999, 114) A ki lenc ve nes évek

iro dal má nak leg főbb gond ja az iro da lom hoz, az

iro da lom mű ve lé sé hez és ter mé ke i nek meg je -

len te té sé hez szük sé ges anya gi ak elő te rem té se

volt, s 2006-ban is az ma radt.

A gon dot oko zó pénz hi ány a kor mány zó pár -

tok nak a szlo vá ki ai ma gya rok hoz va ló vi szo -

nyu lá sa függ vé nyé ben ala kul-vál to zik hol ked -

ve zőt le nebb, hol ke vés bé ked ve zőt len mér ték -

ben, az az vagy az ál la mi tá mo ga tás csök ke né se,

ha lo ga tá sa avagy el ma ra dá sa okoz ne héz sé ge ket

és ké pe zi vi ta tár gyát, vagy az el osz tás mód sze -

rei. Az iro da lom és az iro dal mi élet tá mo ga tá sa

ma sem te kint he tő meg ol dott nak, da cá ra an nak,

hogy a ma gyar or szá gi tá mo ga tá si me cha niz mu -

sok nak Szlo vá ki á ban e té ren is je len tős köz ve -

tett vagy köz vet len ha tá suk van. A mű ve lő dé si

tár cá kon és a he lyi ön kor mány zat okon kí vül az

iro da lom nak csak al kal mi (de eme zek nél gyak -

ran meg bíz ha tóbb) tá mo ga tói van nak: pol gá ri

tár su lá sok, is ko lák, könyv tá rak, kul tu rá lis és tu -

do má nyos in té ze tek, me lyek egy- e gy ren dez -

vény ere jé ig társ szer ve ző ként kap cso lód nak be
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az iro dal mi élet fel len dí té sé be. Nem jel lem ző

(pél dá ul a kép ző mű vé szet tel el len tét ben), hogy

iro dal mi te vé keny sé get te he tős ma gán sze mély

vagy óri ás vál la lat tá mo gat na; e té ren Tóth Lász -

ló több éve meg fo gal ma zott vé le mé nye má ig

nem vesz tett ér vé nyé ből: „A kul tú ra ön fenn tar -

tá sa kü lö nö sen ne héz ott, ahol még nem ala kult

ki egy gaz da sá gi lag erős és ugyan ek kor ön tu da -

tos vál lal ko zói ré teg, amely a fi nan szí ro zás ból

nagy mér ték ben vagy tel je sen ki vo nu ló ál lam he -

lyé be tud na lép ni.” (Tóth 1998, 321)

A szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség, a kul tú ra és

az iro da lom ál la po ta szem pont já ból az sem kö -

zöm bös té nye ző, hogy a ma gyar or szá gi tá mo ga -

tá si in téz mény rend sze rek je len tős ré sze (a szlo -

vá ki a i ak hoz ha son ló an) a min den ko ri kor mány -

za ti po li ti ka függ vé nyei, hi szen ez ál tal a kul tú ra

al kal ma sint ki szol gál ta tot tá, bi zony ta lan jö vő jű -

vé és kön  nyen ki bil lent he tő vé vál hat. „A leg sú -

lyo sabb hi bát azok kö vet ték el, akik a ki sebb sé gi

ma gyar ság ügyét: po li ti kai, kul tu rá lis és gaz da sá -

gi ér de ke i nek tá mo ga tá sát párt po li ti kai ér de kek -

nek ve tet ték alá... A Bu da pes ten meg fo gal ma zott

el vá rá sok és kí ván sá gok ne megy szer aka dá lyoz -

ták meg a más kü lön ben kí vá na tos ma gyar ös  sze -

fo gást és kénysz erítet tek rá ter mé ket len vi tá kat,

ve sze del mes meg osz lá so kat a szom szé dos or szá -

gok ma gyar po li ti kai és kul tu rá lis szer ve ze te i re.”

(Pomogáts 1997, 201) A ki sebb sé gi ál la pot ki -

szol gál ta tott sá gá ra utal az is, hogy a szlo vá ki ai

ma gyar mű ve lő dés még min dig va la mi lyen gát ló

té nye zők kel szem ben kény te len meg fo gal maz ni

esé lye it, s e té nye zők alól a ha zai erő vi szony ok

in ga do zá sa sem je lent ki vé telt. A kul tú ra le té te -

mé nye sei, te hát az érin tet tek a te en dő ket egy re

gyak rab ban osz tá lyoz zák kény sze rű ek re és azok -

ra a tény le ge sek re, me lyek nek el vég zé sét csak

eme zek el há rí tá sa után, a bi zony ta lan jö vő ben

vé lik le het sé ges nek: „A po li ti kai köz be széd té -

mái kö zött ki ik tat ha tat la nok ká vál nak azok az ál -

prob lé mák, ame lyek hi he tet len ener gi á kat von -

nak el egy részt a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek

ége tő gond jai fe le lős ség tel jes, eurokon form ke -

ze lé sé nek ke re sé sé től, más részt azok nak a va lós

kér dé sek nek a meg ol dá sá tól, ame lyek nem ze ti

ho va tar to zás tól füg get le nül min den ál lam pol gárt

érin te nek.” (Do há nyos 2003, 13)

1.3. Az iro da lom ala ku lá sa

Ma ga az iro da lom 1989 és 2006 kö zött dif fe ren -

ci ál tab bá, több szó la mú vá és min den ko ráb bi idő -

sza ká hoz ké pest ta gol tab bá vált. Az újabb je len -

tős köl té sze ti és pró zai mun kák mel lett a Csehy

Zol tán, Né meth Zol tán, Beny ovszky Krisz ti án,

H. Nagy Pé ter, Ke se rű Jó zsef, Beke Zsolt ne vé -

vel fém je lez he tő nem ze dék ál tal szá mos iro da -

lom el mé le ti leg meg ala po zott ta nul mány- és kri -

ti ka gyűj te mény je lent meg, s nagy já ból 2002-től

az iro da lom tu do mány te kint he tő a szlo vá ki ai

ma gyar iro da lom és iro dal mi élet hú zó ága za tá -

nak. Köz ben ko ráb ban je len tős nek vélt ide o ló -

gia, eti kai és esz té ti kai konst ruk ci ók me rül tek fe -

le dés be, je len tős nek tar tott élet mű vek kel együt t.

A leg ke vés bé fej lő dő ké pes nek az iro da lom tör té -

net-írás bi zo nyult: jel zés ér té kű, hogy a fent em lí -

tett po é ti ka i lag is hi te le sen meg szó lal ni ké pes fi -

a tal iro dal má rok nem mű ve lik. A kor társ szlo vá -

ki ai ma gyar iro da lom ban az an to ló gia mint meg -

szó la lá si for ma de val vá ló dott a leg lát vá nyo sab -

ban, mind a lí rai, mind a pró za kö te te ket il le tő en.

„A leg több gyűj te mény kri ti kát lan he te ro ge ni tás -

sal bí ró szö veg hal maz ként ol vas ha tó csu pán” –

ál la pít ja meg a szak ma (Csehy 2004, 254) a köl -

tői an to ló gi ák ról, s ha son ló an vé le ke dik a pró za -

i ak ról is: „Az an to ló gi ák el vesz tet ték ko ráb bi je -

len tő sé gü ket, s már nem egy- e gy nem ze dék pró -

za fel fo gá sát rep re zen tál ják, in kább egy faj ta al -

kal mi szö veg gyűj te mény ként funk ci o nál nak.”

(Bárczi 2004, 258) A sok ér té kes iro dal mi mű

mel lett na gyon sok ér ték te len könyv je le nik meg.

An nak tisz tá zat lan sá ga, hogy mi is az ér té kes iro -

da lom (az iro da lom mű ve lői, a könyv ki adók és

tá mo ga tó ik ré szé ről), to váb bi ano má li á kat ered -

mé nyez: „Saj nos, a na gyobb ki adói, a ked ve zőbb

és a cen zú rá tól im már nem há bor ga tott pub li ká -

ci ós le he tő sé gek új ra ter mel ték a di let tan tiz must.”

(Grendel 2004, 448)

1.4. A Szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár sa sá ga

A szlo vá ki ai ma gyar író kat tö mö rí tő Szlo vá ki -

ai Ma gyar Írók Tár sa sá ga (SZMÍT, 1989 de -

cem be ré től 1993 ja nu ár já ig CSMÍT) a szlo vá -

ki ai ma gyar írás be li ség kép vi se lő i nek füg get -

len szer ve ze te ként az egyet len or szá gos iro dal -
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mi ér dek kép vi se le ti és ér dek vé del mi szer ve zet,

mely kul tu rá lis in téz mé nyek kel együtt mű köd -

ve nép sze rű sí ti tag ja i nak mű ve it és te vé keny sé -

gét, s iro dal mi-elő adói te vé keny sé get foly tat. A

tár sa sá gon be lü li ko ráb bi ge ne rá ci ós és esz té ti -

kai vi ták az ez red for du lót kö ve tő en el csi tul tak,

az ele in te so kat szor gal ma zott ta go zó dás és

plat for mok ra bom lás nem ment vég be. A szer -

ve zet te vé keny sé gé nek ha tás fo ka a min den ko ri

ve ze tő ség rá ter mett sé gé től, ké pes sé ge i től, igé -

nye i től és ten ni aka rá sá tól függ, ren dez vé nye i -

nek szín vo na la ki elé gí tő. 2006. má jus 10-én

Dunasz er da he lyen nyílt iro dá ja, ugyan ez év jú -

li u sa óta www.szmit.sk cí men hon lap ja, me -

lyen min den fon tos in for má ció meg ta lál ha tó je -

len le gi tag ja i ról és te vé keny sé gé ről. Ren dez vé -

nye i nek tá mo ga tá sát pá lyá za ti úton biz to sít ja.

Leg főbb part ne rei a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó

In té zet és a Szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú ra Mú ze -

u ma, ese ten ként az MK po zso nyi Kul tu rá lis In -

té ze te, az egye te mek ma gyar tan szé kei. Ol va -

sás- és iro da lom nép sze rű sí tő te vé keny sé gé ben

gya kor ta igény be ve szi az is ko lák, klu bok, non -

por fit tár su lá sok, a Cse ma dok he lyi szer ve ze -

tei, az adott ré gió iro dal mi ká vé há zai és könyv -

tá rai tá mo ga tá sát.

A tár sa ság ügye it hét- (vagy ki lenc-) ta gú

két- (vagy há rom-) éves idő szak ra vá lasz tott el -

nök ség (vá laszt mány) irá nyít ja. Az SZMÍT

élén az el nök áll. Az SZMÍT el nö kei (ve ze tői):

1990-től Gren del La jos, 1992-től Fónod Zol -

tán, 1994-től Sze berényi Zol tán, 1996-tól

Fónod Zol tán, 1998-tól Tő zsér Ár pád, 1999-től

Ba lázs F. At ti la, 2001-től Konc sol Lász ló,

2003-tól Hodossy Gyu la. Tag sá gá nak lét szá ma

1990-ben 72, 1994-ben 94, 1998-ban 108,

2002-ben 106, 2006-ban 116. A tár sa ság nak

2006 ta va szá tól (Hizsnyai Zol tán sze mé lyé ben)

fő ál lá sú szer ve ző tit ká ra van.

A tár sa ság bel ső hasz ná lat ra, tag jai szá má ra

ké szült idő sza ki fü ze tek ben (Tá jé koz ta tó) szá -

mol be te vé keny sé gé ről, szer ve ze ti hí re i ről és

tag sá gá nak ala ku lá sá ról. A ki ad vány nem min -

den év ben je lent meg: az el sőt (1990) Fónod

Zol tán szer kesz tet te, az ed dig utol só ban (A Szlo -
vá ki ai Ma gyar Írók Tár sa sá gá nak 2004–2005.
évi Tá jé koz ta tó ja. SZMÍT, Bratislava, 96. p)

nincs föl tün tet ve ös  sze ál lí tó vagy szer kesz tő.

Rend ha gyó az 1993-as (Tá jé koz ta tó 1993. Fe le -

lős szer kesz tő: Fónod Zol tán, SZMÍT, Brati -

slava, 118. p), mely egy kon fe ren cia (A rend -
szer vál tás és a ki sebb sé gi ma gyar iro da lom.
Nyi tra, 1993. okt. 22–23.) anya gát köz li. 1998

óta csak nem fo lya ma tos nak te kint he tő a Tá jé -

koz ta tó meg je le né se, 2000-ben az 56 ol da las fü -

ze ten kí vül négy ol da las Hír le vél is meg je lent.

2001 és 2004 kö zött a tár sa ság hí rei rend sze re -

sen sze re pel tek a Ma gyar Író szö vet ség ha vi Tá -
jé koz ta tói ban is. Az SZMÍT a ma gyar or szá gi

Szép ver sek és Kör kép cí mű an to ló gi ák min tá já -

ra 2004 óta Szlo vá ki ai ma gyar szép ver sek és

Szlo vá ki ai ma gyar szép pró za cí men (vagy al cí -

men) min den év ben meg je len te ti az elő ző év ben

fo lyó irat ok ban és la pok ban pub li kált szlo vá ki ai

ma gyar ver sek és kis pró zák vá lo ga tott gyűj te -

mé nyét.

Az SZMÍT te vé keny sé gé nek fon to sabb te rü -

le tei: kon fe ren ci ák, szim pó zi u mok, ta nács ko zá -

sok, ke rek asz tal-be szél ge té sek, író-ol va só ta lál -

ko zók az iro da lom ról; ju bi lán sok kö szön té se;

könyv be mu ta tók; a FÍAK (Fi a tal Írók Al ko tó tá -

bo ra – az SZMÍT nyá ri író tá bo ra); Pe ga zus-pá -

lyá zat (pá lya kez dők és kez dő toll for ga tók al ko -

tó pá lyá za ta); könyv- és író fesz ti vá lok; írók sze -

re pel te té se és utaz ta tá sa, mű ve ik pro pa gá lá sa; a

töb bi ma gyar író szer ve zet tel és tag ja ik kal va ló

kap cso lat tar tás; szo bor- és em lék táb la-ava tás stb.

Az SZMÍT ren dez vé nye in kí vül re gi o ná lis

szin ten rend sze re sen szá mos iro dal mi ese -

mény re, ren dez vény re ke rül sor, eze ket az il le -

tő tér ség meg ha tá ro zóbb kul tu rá lis és kö zös sé -

gi szer ve ző dé sei, tár sa sá gai vég zik, oly kor az

SZMÍT-tel kar ölt ve. Je len tő sebb iro da lom nép -

sze rű sí tő mun ka fo lyik az MK po zso nyi Kul tu -

rá lis In té ze té ben, a Szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú ra

Mú ze u má ban és a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In -

té zet ben. Több ká vé ház (pl. a ri ma szom ba ti

Pósa La jos Iro dal mi és Köz mű ve lő dé si Ká vé -

ház, az ér sek új vá ri Lavaz za – a sor hos  szan

foly tat ha tó) vált fon tos iro da lom- és könyv nép -

sze rű sí tés szín hely évé, ezek kö zül a dunasz er -

da he lyi Vám béry Iro dal mi Ká vé ház nőt te ki

ma gát or szá gos je len tő sé gű vé. Ál lan dó (csü tör -

tök es ti) könyv be mu ta tó i val 1998 óta egye dül -

ál ló is ko lát te rem tett az ol va sás kul tú ra és a

könyv vel va ló fog lal ko zás te rén.
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1.5. A Sam bu cus Iro da lom tu do má nyi Tár sa ság

Ha son ló, de tu do má nyos igén  nyel ala kí tot ták

meg fi a tal iro da lom kri ti ku sok és -történészek

2001-ben a Sam bu cus Iro da lom tu do má nyi Tár -

sa sá got (SIT); el nö ke Beny ovszky Krisz ti án. A

tár sa ság (tár sa sá gi) te vé keny sé ge 2004-től ke -

vés bé kör von alazható

1

– tag ja ié an nál in kább –,

kon cep ci ó já nak egy ré szét a Somor jai dis pu ta el -

ne ve zé sű ren dez vény so ro zat és a fel ső ok ta tá si

in téz mé nyek ma gyar tan szé ke in ala ku ló iro da -

lom tu do má nyi mű he lyek vál lal ták fel. A SIT-

tagok el ső na gyobb cso por tos be mu tat ko zá sá nak

a Kor/sza k/határok (2002) cí mű tanul mányan -

toló gia

2

te kint he tő. A kö tet egyik elő zék lap ján

sze rep lő SIT-embléma mint az ös  sze tar to zás jel -

ké pe a ta gok né hány ké sőb bi önál ló kö te té ben is

sze re pel (Csehy Zol tán: A szö veg her maph ro di -
tuszi tes te. Ta nul má nyok a hu ma niz mus, az an tik -
vi tás és az ero tográ fia kö ré ből, 2002; Beny ov -

szky Krisz ti án: A je lek sze rint. A de tek tív tör té net
és kö zép-eu ró pai em lék nyo mai, 2003; H. Nagy

Pé ter: Ady-kol lázs, 2003; Pol gár Ani kó: Cat ul lus
nos ter. Cat ul lus-olva satok a 20. szá za di ma gyar
köl té szet ben, 2003; Beke Zsolt: „Jel”-en lét. A
vi zu á lis köl té szet írás mód já ról, 2004 – va la -

mennyi a Kalligram nál je lent meg). SIT-tagok ta -

nul má nya i ból ál ló te ma ti kus ös  sze ál lí tás je lent

meg ma gyar or szá gi fo lyó irat ok ban is

3

. 2006-ban

a SIT Par ti tú ra né ven meg va ló sí tot ta ré gi ál mát:

iro da lom tu do má nyi fo lyó ira tot ho zott lét re és je -

len tet meg; fő szer kesz tő je Beny ovszky Krisz  ti -

án, fe le lős szer kesz tő je H. Nagy Pé ter; az el ső

év fo lyam ban két szám lá tott nap vi lá got.

1.6. Iro dal mi dí jak

Az író tár sa da lom nak az előb bi kor szak ok ban

sem volt sa ját va gyo na, csak te vé keny sé gét il le -

tő en ré sze sült és ré sze sül ha zai és ma gyar or szá gi

tá mo ga tá sok ban. Lé te ző há rom dí ja kö zül az

egyi ket, a Poso ni um Iro dal mi Dí jat 2001-től

ame ri kai ma gán szpon zor biz to sít ja, s a szlo vá ki -

ai ma gyar írók ból ál ló Ma dách Egye sü let oszt ja

ki éven te. A leg na gyobb múlt ra vissza te kin tő

Ma dách-dí jat a Szlo vák Iro dal mi Alap (Li ter árny

fond) biz to sít ja, min dig az elő ző év ben meg je lent

leg jobb ere de ti mű és mű for dí tás dí ja zá sá ra, va -

la mint né hány ní vó díj ra; a dí jak oda íté lé se az

SZMÍT ha tás kör ében van. A Szlo vá ki ai Író szer -

ve ze tek Tár su lá sa (Asociácia orga nizá cií sloven -

ských spiso vateľov) biz to sít ja a Szlo vá ki ai Ma -

gyar Írók Tár sa sá gá nak dí ját (2003-tól For báth

Im re-díj a ne ve), ezt az elő ző év ben meg je lent ki -

emel ke dő (2003-tól: köl tői) mun ka szer ző je kap -

ja. En nek pró zai pár ja az SZMÍT ál tal 2006-ban

ala pí tott és el ső íz ben 2006. ok tó ber 6-án oda ítélt

Tala m on Al fonz-díj. Szin tén a Szlo vá ki ai Író -

szer ve ze tek Tár su lá sa (Asociácia...) íté li oda

min den év ben a Hviez doslav-dí jat (a szlo vák iro -

da lom ki emel ke dő for dí tó i nak), eb ben Mono sz -

lóy De zső ré sze sült (1994-ben). Az egyéb szlo -

vá ki ai (Fábry Zol tán-díj, Nyi tott Eu ró pá ért Díj,

Helyt ál lá sért Díj, Dominik Tatarka-díj stb.) va la -

mint az ál la mi és mű vé sze ti ki tün te té sek (Ľu -

dovít Štúr Ér dem rend, Prib i na-k ereszt) to váb bá a

ma gyar or szá gi dí jak (Kos suth-díj, Jó zsef At ti la-

díj, Füst Mi lán-díj, Ti sza táj-díj stb. stb.) az

SZMÍT-től füg get le nek.

A szlo vá ki ai ma gyar írók (és mű for dí tók)

szá má ra a Szlo vák Iro dal mi Alap biz to sít év ti ze -

dek óta al ko tói ösz tön dí jat, en nek ös  sze ge 1989-

től csak nem jel ké pes. Szin tén ez az in téz mény

mű köd te ti a bud meri ci al ko tó há zat, me lyet szlo -

vá ki ai ma gyar írók is igény be vesznek.

4

Je len tő -

sebb tá mo ga tó nak szá mít még az Iro dal mi Köz -

pont (LIC – Literárne cent rum), mely szlo vák

iro dal mi al ko tá sok ma gyar ra tör té nő for dí tá sá -

hoz nyújt a mű for dí tó nak ki sebb ösz tön dí jat.

1.7. Könyv ki adás, fo lyó irat ok, saj tó

Az 1989-es rend szer vál tást kö ve tő en je len tős

vál to zá sok men tek vég be a könyv- és lap ki adás

14 Csanda Gá bor

1 Meg ala ku lá sá ra, tag sá gá ra, te vé keny sé gé re néz vést bő veb ben lásd: Pol gár 2002, 30–32. és Beny ovszky 2003, 45–46.

2 Beny ovszky Krisztián–Keserű Jó zsef (sz erk.): Kor/sza k/határok. Kalligram, Po zsony

3 Lásd: Lit er at u ra, 2002/2., 197–246. p. H. Nagy Pé ter be ve ze tő jé vel (191–196. p.) és Új For rás, 2003/6., 53–87. p. Né -

meth Zol tán be ve ze tő jé vel (50–52.)

4 Rész le te sen az in téz mény 1954 és 2004 kö zöt ti te vé keny sé gé ről lásd: Sokolová Eva (ed it.): 50 rokov čin nos ti
Literárne ho fon du. AnaPress, Bratislava, 2005



te rén, gyö ke re sen át ala kult a könyv ter jesz tés

me cha niz mu sa, vál to zott a köny vek re cep ci ó já -

nak és meg íté lé sé nek mi ként je, meg vál toz tak az

ol va sói szo ká sok is. Több új ki adó és saj tó ter -

mék je lent meg a pi a con, ezek közt akadt né hány

ti sza vi rág-éle tű, és több, a kul tú ra te rén is fon tos

saj tó ter mék szűnt meg. El ső ként a Nap Ki adó és

a Kalligram ala kult meg (1991-ben), még

ugyan eb ben az év ben a Lil i um Aurum is. 1993-

ban jött lét re a Méry Ratio, egy év vel ké sőbb az

AB-ART. A szá mot te vő szép iro dal mat meg je -

len te tő ki adók kö zül a Plec trum a leg fi a ta labb

(1996). A ko ráb ban egye dü li szlo vá ki ai ma gyar

szép iro dal mi ki adó ként szá mon tar tott Ma dách

1994-ben Madách-Posoniummá ala kult. A na -

gyobb ki adók közt em lít he tő még a KT Könyv-

és Lap ki adó, va la mint a tan köny ve ket meg je len -

te tő Szlo vák Pe da gó giai Könyv ki adó és a Ter ra,

míg a folk lór te rü le té ből me rí tő Gyurcsó Ist ván

Ala pít vány éven te egy-két könyv vel je lent ke zik.

Eze ken kí vül nem el ha nya gol ha tó cím szá mot

kép vi sel nek az ön kor mány zat ok, egy há zak,

egye te mek, könyv tá rak, he lyi kul tu rá lis egye sü -

le tek köny vei, va la mint a ma gán ki ad vány ok.

A hét fő ki adó kö zül az AB-ART, a Kalli gram

és a Madách-Posonium iro dal mi fo lyó ira tot is

meg je len tet (Sző rös Kő, Kalligram, Iro dal mi
Szem le), a Nap Ki adó a Csal ló köz cí mű he ti la pot

(az ál ta la meg je len te tett Nap 1989-től 1995-ig lé -

te zett), a Lil i um Aurum a Ka ted ra cí mű fo lyó ira -

tot. A ne gye dik iro dal mi fo lyó ira tot Par ti tú ra né -

ven 2006-tól a Sam bu cus Iro da lom tu do má nyi

Tár sa ság je len te ti meg. Hon is me re ti és hely tör té -

ne ti ro va tai után az iro da lom ké pe zi a Gömör -
ország (2000-től) cí mű ne gyed éves fo lyó irat fő

anya gát. Ki fe je zet ten a szlo vá ki ai ma gyar iro da -

lom és könyv ki adás vissz hang já val a Könyv jel ző
(2002-től) cí mű, ha von ta meg je le nő Új Szó-mel -
lék let fog lal ko zik. A szlo vá ki ai ma gyar iro da lom,

kul tú ra, saj tó és köny vek na pi hí rek és tu dó sí tá -

sok for má já ban rend sze re sen meg je len nek az Új
Szó na pi lap kul tú ra ro va tá ban – az utób bi mint -

egy két év ben a Sza bad Új ság ha sáb ja in is –, de

az Új Szó né hány to váb bi mel lék le te (Gon do lat,
Ízvilág, Csa lá di Kör) is a mű ve lő dés mel lett kö -

te lez te el ma gát. A kul tú ra, s rész ben az iro da lom

szá mos más ha zai saj tó or gá num ha sáb ja in is sze -

re pel, így a Va sár nap cí mű he ti lap ban, min de -

nek előtt gyer mek ro va tá ban, to váb bá az óvo dá -

sok és kis is ko lás ok lap já ban, a Tü csök ben. Tör té -

net- és iro da lom tu do má nyi, bib li og rá fi ai jel le gű

dol go za tai ré vén az iro dal mi fo lyó irat ok ol dal ági

ro ko nai kö zé so rol ha tó a Fó rum Tár sa da lom tu -
do má nyi Szem le, me lyet 1999 óta a Fó rum Ki -

sebb ség ku ta tó In té zet ad ki (az el ső év ben két

szá ma je lent meg, a kö vet ke ző ben há rom, az óta

ne gyed éven ként lát nap vi lá got). A meg vál to zott

kö rül mé nyek hez iga zod ni nem ké pes la pok kö -

zül több meg szűnt (pl. 1995-ben A Hét és a Ke -
le ti Nap ló, 2005-ben az Ifi).

A ki adók töb bé-ke vés bé jól ki ve he tő arc él lel

kü lön böz nek egy más tól. A leg több gyer mek -

köny vet az AB-ART je len te ti meg, de pro fil já -

nak szer ves ré szét ké pe zi a pá lya kez dő írók

mun ká i nak, va la mint kép ző mű vé sze ti és nép raj -

zi kö te tek meg je len te té se is. Éven te mint egy 25

kö tet meg je len te té sét vál lal ja. A leg je len tő sebb

és leg ran go sabb Kalligram az évek so rán már

szin te önál ló in téz mén  nyé nőt te ki ma gát, s leg -

jel lem zőbb vo ná sa, hogy ér té kes, min den te kin -

tet ben ki vá ló kö te te ket ad ki, nem csak szlo vá ki -

ai ma gyar szer zők től s nem csak ma gyar nyel -

ven. Éves szin ten ma gya rul 50-nél több köny vet

je len tet meg. A Lil i um Aurum szép iro dal mon kí -

vül gyer mek köny ve ket, pe da gó gi ai és egy há zi

tár gyú mű ve ket je len tet meg, nem kü lön ben nép -

raj zi, nyel vi és is me ret ter jesz tő köny ve ket –

éves bon tás ban csak nem 50 cí met. A Madách-

Posonium éven te át lag 15 köny vet ad ki, fő pro -

fil ja a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom és iro dal mi

ha gyo mány. A Méry Ratio ér dek lő dé sé nek hom -

lok te ré ben gyer mek iro da lom, is me ret ter jesz tő

jel le gű mű vé szet tör té net és tör té ne lem áll, rend -

sze re sen je len tet meg rep rint ki ad vá nyo kat is;

éves ter mé se át lag 5 kö tet. A Nap Ki adó szlo vá -

ki ai ma gyar köl té sze ten és pró zán kí vül fő ként

is me ret ter jesz tő mű ve ket je len tet meg, éven te

át lag 15 kö te tet. A lo son ci szék he lyű Plec trum -

nak még nem ala kult ki sa ját arc éle, éven te 2-3

köny vet je len tet meg.

A for dí tás iro da lom az 1989 előt ti ter més hez

ké pest a mi ni mum ra csök kent, van olyan év,

mely ben egyet len egy szlo vák ból vagy cseh ből

ma gyar ra át ül te tett mű sem lát nap vi lá got.

Szép iro dal mi, nyel vé sze ti és is me ret ter jesz tő

mű vek, el ső sor ban szlo vák és cseh kö te te tek
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ma gyar tol má cso lá sá ra a Kalligram vál lal ko -

zik, szór vá nyo san a Nap Ki adó, az AB-ART és

a Plec trum. Ma gyar szép iro da lom szlo vák ra

for dí tá sá val (klas  szi kus sal és je len ko ri val)

szin te ki zá ró la go san a Kalligram fog lal ko zik,

el vét ve a Nap Ki adó, az AB-ART és a Plec -

trum.

A rend szer vál tás óta el telt más fél év ti zed

alatt be bi zo nyo so dott, hogy a ki sebb sé gi

könyv ki adók ké pe sek tal pon ma rad ni s rend -

sze re sen köny vet ki ad ni, fő ként a ha zai és ma -

gyar or szá gi kul tu rá lis in téz mé nyek és ala pít vá -

nyok ha té kony tá mo ga tá sá val. A ki adás tól el te -

kint ve azon ban a szlo vá ki ai könyv szak ma – a

szer ző től az ol va só ig – mos to ha kö rül mé nyek

közt fej lő dik. Nem meg ol dott a könyv ter jesz -

tés, me lyet 1989 előtt egy er re sza ko so dott

nem ze ti vál la lat lá tott el. A szlo vá ki ai ma gyar

ki adók kö zül a Madách-Posoniumnak van nak

or szág szer te bolt jai (Po zsony ban, Kas sán, Ko -

má rom ban, Rozs nyón, Ri ma szom bat ban,

Érsekújvárot t, Nagyka poson, Tor nalján és

Kirá ly helme cen), ezek kí ná la ta és iro da lom mal

va ló el lá tá sa azon ban kor lá to zott és vál to zó.

Min den na gyobb dél-szlo vá ki ai vá ros ban van

egy vagy több köny ves bolt, me lyek ben ma gyar

köny ve ket is árul nak, ugyan ez el mond ha tó szá -

mos nagy köz ség ről és több nagy áru ház köny -

ves bolt já ról vagy köny ve ket kí ná ló rész le gé ről.

Nincs olyan köny ves bolt, mely ben a szlo vá ki ai

ma gyar ki adók ter mé kei egy aránt be sze rez he -

tő ek len né nek, de még olyan se, mely ben mind -

egyik szlo vá ki ai ma gyar ki adó kép vi sel ve vol -

na. A szlo vá ki ai ma gyar szel le mi sé get kép vi se -

lő fo lyó irat ok kö zül mind egyik (a négy iro dal -

mi lap, a Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le
és az Ate lier) csak a po zso nyi Kul tú ra köny ves -

bolt ban kap ha tó. A 2001-ben ala pult Csa lá di
Könyv klub az egyet len ma gyar nyel vű szlo vá -

ki ai or szá gos ter jesz tő há ló zat, mely cso mag -

kül dő szol gá lat út ján jut tat ja el a ka ta ló gu sá ban

sze rep lő té te le ket a meg ren de lő höz. Köny vek

be sze rez he tők köz vet len a ki adók tól is, a szék -

hely ükön vagy után vé tel lel. A Madách-Poso -

niu mot és a Méry Ratiót ki vé ve mind egyik

könyv ki adó nak van inter netes hon lap ja.

An nak, hogy a köny vek iránt ál ta lá ban

csök kent az ér dek lő dés, több oka van: a ki adók

fő ként (bár nem ki zá ró lag) a szlo vá ki ai ma gyar

pi ac ra ori en tá lód nak; a ki adott köny vek rek lá -

mo zá sa vagy nép sze rű sí té se nem (nem min dig,

nem min den ki adó ese té ben) ki elé gí tő, a ki -

adók nem ér de kel tek (is mét: nem min dig és

nem min den ki adó ese té ben) a könyv ter jesz tés -

ben; a vá sár ló erő csök kent, a köny vek ára nőtt;

az ol va sók több sé ge nem a szlo vá ki ai ma gyar

iro da lom és kul tú ra ter mé ke it vá sá rol ja. A meg -

je lent cí mek pél dány szá mát a ki adók 2006-ig

nem je löl ték, de egy- e gy ver ses- vagy pró zai

kö te té rit kán ha lad ja meg a 250 pél dányt. Na -

gyobb (2-3 ez res) té tel ben csak az is me ret ter -

jesz tő iro da lom ra van ke res let. A szlo vá ki ai

ma gyar könyv ter més mély pont ját 1991 je len -

tet te alig né hány könyv vel. Ös  sze ha son lí tás -

ként: tíz év vel ko ráb ban (1981-ben) 55 könyv

je lent meg, eb ből 29 szép iro dal mi, tíz év vel ké -

sőbb (2001-ben) pe dig az em lí tett hét na gyobb

ki adó több mint 130 köny vet adott ki. Nap ja -

ink ban a for dí tás iro da lom te kint he tő ke vés bé

je len tős nek: a ’90-es évek de re ká tól 2005-ig

több olyan év is volt, ami kor szlo vá ki ai ma gyar

ki adó sem szlo vák, sem cseh nyelv ből for dí tott

iro dal mat nem je len te tett meg. (Igaz, je len tő sen

– a ko ráb bi szin te ele nyé sző höz ké pest – meg -

nőtt a más for rás nyel ve ken meg je len tek ma -

gyar ra for dí tá sá nak ará nya.) 2004-ben pél dá ul

egyet len szlo vák mű ma gyar for dí tá sa lá tott

nap vi lá got (ös  sze ha son lí tá sul: 1981-ben 12

szlo vák és 14 cseh mű – ez utób bi ak át la gos

pél dány szá ma el ér te a 20 ez ret).

Saj nos, a rend szer vál tás után élet re hí vott

Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Iro da lom és Könyv ba -

rát ok Tár sa sá ga meg szűnt, még mi e lőtt cél ja it s

ter ve it meg fo gal maz hat ta vol na. A ki lenc ve nes

évek de re kán két al ka lom mal meg ren de zett

Szlo vá ki ai Ma gyar Könyv nap ok sem te rem tett

élő ha gyo mányt.
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1.8. Füg ge lék

1.8.1. Ma dách Im re-díj jal ki tün te tet tek

(Az év szám a könyv meg je le né sé nek éve, a dí -

jat a kö vet ke ző év ben ad ják. Az el ső sor az ere -

de ti mű ért já ró dí jé, alat ta a mű for dí tói Ma -

dách-dí jas)

1989

Gren del La jos: Sza kí tá sok (Ma dách)

Hubik Ist ván: Ru dolf Slo bo da: Uršuľa (Bűn hő -

dés; Ma dách)

1990

Bettes Ist ván: Szét cin cált ének ide jén (Ma dách)

Nó ta Já nos: Ľubomír Feldek: Van Stiphout
(Ma dách)

1991

Kul csár Fe renc: Az idő hall ga tá sa (Ma dách)

Konc sol Lász ló: Dominik Tatarka: Dé mon súh -
la su (A bó lo ga tás dé mo na; Ma dách)

1992

Farn bauer Gá bor: Az ibo lya il la ta (Kalligram)

For dí tá sért: Nem osz tot tak ki

1993

Fü löp An tal: Pisz kos em ber (Nap Ki adó,

Kalligram)

For dí tá sért: Nem osz tot tak ki

1994

Hizs nyai Zol tán: A stig ma krá te re (Kalligram)

Mayer Ju dit: Juraj Špitzer: Skep sa a nádej
(Két ség és re mény; Kalligram)

1995

Tala m on Al fonz: Az álom ke res ke dő uta zá sai
(Kalligram)

For dí tá sért: Nem osz tot tak ki

1996

Gren del La jos: És el jön az Ő or szá ga
(Kalligram)

For dí tá sért: Nem osz tot tak ki

1997

Bereck Jó zsef: A ga lamb sze lí dí tő (AB-ART)

For dí tá sért: Nem osz tot tak ki

1998

Cselényi Lász ló: Aleatória avagy a meg ír ha tat -
lan köl te mény/tar to mány (Madách-

Posonium)

For dí tá sért: Nem osz tot tak ki

1999

Né meth Zol tán: A ka pus örö me a ti zen egyes nél
(AB-ART)

Hizs nyai Tóth Il di kó: Peter Pišťanek: Mladý
Dônč (Kü lön cök; Kalligram)

2000

M. Csepécz Szil via: Mag ház (AB-ART)

Zeman Lász ló: Fren tišek Miko: Od epiky k
lyrike (Az epi ká tól a lí rá ig; Nap Ki adó)

2001

Beny ovszky Krisz ti án: Rács must ra (Kalligram)

For dí tá sért: Nem osz tot tak ki

2002

Csehy Zol tán: A szö veg her maph ro di tuszi tes te
(Kalligram)

Hizs nyai Tóth Il di kó: Pavel Vilikovský:

Posled ný kôň Pom pe jí (Az utol só pom -

pe ji ló; Kalligram)

2003

Pol gár Ani kó: Cat ul lus nos ter (Kalligram)

For dí tá sért: Nem osz tot tak ki

2004

Gaz dag Jó zsef: Ki lá tás az ezüst fe nyők re
(Kalligram)

F. Kováts Pi ros ka: Dušan Šimko: Košický ma -
ra tón (Kas sai mara ton; Kalligram)

2005

N. Tóth Ani kó: Fény szi lán kok (Kalligram)

For dí tá sért: Nem osz tot tak ki

1.8.2. For báth Im re-díj ban ré sze sül tek

2003

Barak Lász ló (És ha még is rin gyó? Nap Ki adó,

2002)

2004

Tóth Lász ló (Át vál to zás avagy Az „itt” és az
„ot t”; Kalligram, 2003)

2005

Bettes Ist ván (Bettes Uhr; Nap Ki adó, 2004)

2006

Kul csár Fe renc (Bá lám sza ma ra; Lil i um

Aurum, 2005)
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H. NAGY PÉ TER

2. HA GYO MÁNY TÖR TÉ NÉS. A KOR -

TÁRS MA GYAR LÍ RA PA RA DIG MÁI 

„Mond ják, Ulysses, un va a cso dá kat,

sírt örö mé ben, lát va Ithakát,

a zöl det s jám bort. Ilyen Ithakát

idéz a mű vé szet, nem a cso dá kat.”

Jorge Luis Borges: Ars po e ti ca

„A köl té szet: Itha ka

lát ha tat lan part vi dé ke,

a föld pil la na ta

egy szó uni ver zu má ban.”

Ko vács And rás Fe renc: Ars mem o riæ

Az aláb bi fe je zet té ma meg je lö lé se ma gá ban

fog lal né hány olyan ant ro po ló gi ai di lem mát,

me lyek nek tu da to sí tá sa el en ged he tet le nül

szük sé ges ah hoz, hogy tár gyun kat kö rül ha tá -

rol has suk. A cím vá lasz tás két leg szem be tű nőbb

elő fel te vé se egy tér be li és egy idő be li fak tor

men tén bon ta ko zik ki.

Az utób bi évek iro da lom el mé le ti gon dol ko -

dá sá nak vis  sza-vis  sza té rő kér dé se, hogy mi -

lyen ér te lem ben be szél he tünk „szlo vá ki ai ma -

gyar”

5

iro da lom ról. Nem fel ada tunk itt e vi ta

fel ele ve ní té se (ne tán ge ne rá lá sa), an  nyit azon -

ban meg kell je gyez nünk, hogy a tér sé gi, szár -

ma zás ta ni vagy kö zös sé gi stb. me ta fo rák al kal -

ma zá sa ko ránt sem ma gá tól ér te tő dő az írás mű -

vé szet ről szó ló dis kur zu sok ban (Né meth 2005,

5–24). Ugyan ak kor azt sem sza bad fi gyel men

kí vül hagy nunk, hogy bár mi lyen tör té ne ti jel le -

gű esz me fut ta tás – va la mi lyen szem pont rend -

szer alap ján – kény te len szű kí te ni a ren del ke zé -

sé re ál ló kon tex tust. Ha te hát ab ból in du lunk

ki, hogy a „szlo vá ki ai ma gyar” lí ra ön ma gá ban

– a ma gyar nyel vű köl té szet ről le vá laszt va – ér -

tel mez he tet len for má ció, ak kor ez a kér dés -

irány azt is imp li kál ja, hogy va jon az utób bi ki -

sza kít ha tó-e eu ró pai, ez pe dig tá gabb kul tu rá lis

kör nye ze té ből. Ha a vá la szunk igen lő, eb ben az

eset ben az inter tex tu al itás nyel vi ha tá ro kon át -

íve lő je len sé gé nek mon dunk el lent. Ha vá la -

szunk nem le ges, ak kor a kon tex tus vég te len sé -

gé vel va ló szem be sí tés alap ján ki kezd he tő lesz

min den tör té ne ti konst ruk ció. (Ugyan ez a di -

lem ma fenn áll a nem ze ti és az interkul turális

ká no nok lét mód já val kap cso lat ban is.) Eb ből a

lo gi ká ból kö vet ke zik, hogy a „szlo vá ki ai ma -

gyar” lí rá ról va ló be széd – tá mad ha tó sá ga el le -

né re – még sem te kint he tő egé szen ki lá tás ta lan

vál lal ko zás nak.

Más fe lől ne té ves  szen meg ben nün ket az al -

cím ben sze rep lő két év szám. Az idő be li kö rül ha -

tá ro lás ugyan úgy az ér tel me zés szű kí tő ef fek tu -

sa, mint a tér be li ség hang sú lyo zá sa. Ta lán fö lös -

le ges is fej te get ni, hogy a ’89-es po li ti kai for du -

lat nem te kint he tő kor szak ha tár nak a lí ra tör té -

net ben (még ha in téz mé nyi fel tét ele it két ség te le -

nül át ren dez te is, vagy je len tő ség re te het szert

egyes al ko tói pá lyá kon belül

6

). Hi szen ’89 után

to vább ra is olyan pa ra dig mák hat nak az iro da -

lom ban, me lyek egy ré sze nem ek kor ke let ke -

zett, más ré sze pe dig a jö vő ben fog ki tel je sed ni.

En nek mér le ge lé se és pon to sí tá sa fel tét le nül

hoz zá já rul hat ah hoz, hogy ké pet kap junk a kor -

társ „szlo vá ki ai ma gyar” lí ra sok szí nű sé gé ről.

A fel adat ter mé sze té ből adó dó di lem mák

mel lett utal nunk kell rö vi den azok ra az elő fel -
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5 A meg ne ve zés hasz ná la ta kor – az egy sé ges fo gal mi há ló ér de ké ben – el te kin tünk at tól, hogy Cseh szlo vá kia ket té vá lá -

sa 1993. ja nu ár 1-jén kö vet ke zett be; te hát mind vé gig a „szlo vá ki ai ma gyar” ös  sze té telt fog juk al kal maz ni; ab ban az

eset ben is, ha az, ami re vo nat ko zik, 1993. ja nu ár el se je előt ti iro da lom tör té ne ti fej le mény.

6 Eb ben az év ben je lent ke zik el ső kö tet tel Ju hász R. Jó zsef (Kor sze rű szend vics); a már kö tet tel ren del ke zők kö zül pe -

dig töb bek kö zött Farn bauer Gá bor nak (A ma gány il lem ta na), Hizs nyai Zol tán nak (To la tás), Soóky Lász ló nak (Per -
verz üt kö ze tek), Tő zsér Ár pád nak (Tör té ne tek Mit tel úr ról, a gom bá ról és a ma gán va ló ról) és Var ga Im ré nek (Íle tra js)

je le nik meg új ver ses köny ve. Ezek né me lyi ké re még ér de mes lesz vis  sza tér nünk. (A ’89-es év jel zés ér té kű vi szont

gon do lat me ne tünk szak iro dal mi el he lyez ke dé sét il le tő en. Zal abai Zsig mond Vers tör té nés [Kalligram, 1995] cí mű mo -

nog rá fi á ja ugyan is az 1970-től 1988-ig ter je dő lí ra tör té ne ti fej le mé nye ket ér tel me zi. A ’89 utá ni „vers tör té né se ket” az -

tán el ső sor ban Né meth Zol tán mér le ge li, aki nek ide vo nat ko zó írá sa i ból ös  sze ol vas ha tó egy faj ta tö re dé kes, „szlo vá ki -

ai ma gyar” lí ra tör té net. Ezek re a szö ve gek re – a tel jes ség igé nye nél kül – a meg fe le lő he lye ken hi vat koz ni fo gunk. Ha

te hát vé ge ze tül majd az az ér zé se tá mad az ol va só nak, hogy dol go za tunk nak több „társ szer ző je” is van, ak kor alig ha

té ved. Hi szen en nek is a jö vő ben újabb ki egé szí tői és to vább írói akad hat nak.)



te vé sek re is, me lyek meg ha tá roz zák az aláb bi

gon do lat me ne tet. Mi vel a jel zett idő szak ban

meg je lent ide vo nat ko zó ver ses kö te tek szá ma –

be le ért ve a szlo vá ki ai il le tő sé gű szer zők Ma -

gyar or szá gon ki adott, il let ve a je len leg nem

Szlo vá ki á ban élők nem szlo vá ki ai ma gyar ki -

adó nál nap vi lá got lá tott mű ve it is; to váb bá a

(cse h)s zlováki ai ma gyar al ko tó kat fel vo nul ta tó

antológiákat

7

– meg ha lad ja a 250-et, ez a tény

ele ve ki zár ja né hány szem pont ér vé nye sí té sét.

Min de nek előtt le he tet len – és va ló szí nű leg ér -

tel met len – vál lal ko zás vol na egy faj ta, ér ték -

sem le ges ség re tö rek vő arc kép csar nok fel ál lí tá -

sa. Ez az em lék mű bár hoz ná a hi e rar chia eli -

mi ná lá sá ból fa ka dó több le tet, még sem mu tat ná

be a kor társ „szlo vá ki ai ma gyar” lí rá ban ha tó

di na mi zá ló té nye ző ket. Ez zel össz hang ban

szin tén kér dé ses vol na egy olyan „iro da lom tör -

té net” ki vi te le zé se, mely a mű vek lajst ro má ra

épül ne. Eb ből ugyan csak nem len ne ki ol vas ha -

tó a ká non kö zi moz gá sok fo lya ma ta, plá ne nem

a be fo ga dói ma ga tar tás for mák idő be li vál to zé -

kony sá ga. Mind eb ből kö vet ke ző en a to váb bi -

ak ban nem fog juk kö vet ni a ver ses kö te tek

meg je le né sé nek, sem pe dig szer ző ik je lent ke -

zé sé nek idő rend jét. A tel jes ség igé nye nél kül

olyan ten den ci á kat, tör té ne ti po zí ci ó kat pró bá -

lunk ki je löl ni az adott in ter val lum ban (még ha

ez az ak tív ká non lát szó la gos meg ket tő ző dé sé -

hez ve zet is), me lyek – a re cep ció szem pont já -

ból is – mérv adó nyel vi-po é ti kai tel je sít mé -

nyek ként tart ha tók szá mon; or szág ha tár okon és

po li ti kai kü szöb hely ze te ken in nen vagy túl.

2.1. Ká non kép ző dés

A ’70-es/’80-as évek ma gyar nyel vű köl té sze -

té vel, el ső sor ban az Or bán Ot tó, Tan dori De -

zső, Petri Györ gy és Oravecz Im re ne vé vel

fém je lez he tő ká non nal kap cso lat ban meg fo gal -

ma zó dó kér dé sek ta lán leg fon to sab bi ka, hogy a

mo dern ség ből szár maz tat ha tó lí rai be széd hely -

ze tek és a ha gyo má nyo zott for mák köz lés ké -

pes sé gé nek ha tá ra i val va ló szem be sü lés meny  -

nyi ben ké szí ti elő a poszt mo dern ség dis zkurzív

ta pasz ta la tát. Ré szint eb ben a tör té ne ti ho ri -

zont ban vá lik pél da ér té kű vé Tő zsér Ár pád tel -

je sít mé nye. Más részt két ség te len, hogy olyan

nagy ha tá sú, még for má ló dó élet mű ről van szó,

mely nek ép pen ak kor erő sö dik fel a re cep ci ó -

val szem be ni meg szó lí tó ere je, ami kor a kü -

szöb hely zet ből kö vet ke ző en ki ala kul ni lát szik

a kor társ ma gyar lí ra – ter mé sze te sen több kom -

po nen sű – ’90-es évek be li új köz nyel ve (min -

de nek előtt Garaczi Lász ló, Par ti Nagy La jos,

Kuko rel ly End re és Ko vács And rás Fe renc szö -

ve gei al kot hat ják en nek sark pont ja it). A Tő zsér

köl té sze te irán ti nö vek vő ér dek lő dést jól szem -

lél te ti egy fe lől Pé csi Györ gyi mo nog rá fi á já nak

meg je le né se (1995), más fe lől a ’90-es évek kö -

ze pé nek az a fej le mé nye, mely sze rint az iro da -

lom kri ti ka a Mit tel szolip sz iz mus cí mű kö te tet

(1995) – és vis  sza me nő leg az ad di gi élet mű

egy vo nu la tát is (Mittel-versek) – ki rí vó egyet -

ér tés sel he lyez te a „szlo vá ki ai ma gyar” lí ra ká -

non lé te sí tő po zí ci ó já ba. Er ről a po é ti kai fo lya -

mat ról – mely nek igen fon tos ré sze a szer ző

Tör té ne tek Mit tel úr ról, a gom bá ról és a ma -
gán va ló ról cí mű ’89-es kö te te is – Né meth Zol -

tán így ír: „A ’90-es évek (…) egy új, ta lán

min den nél na gyobb ki hí vást je len tet tek a Tő -

zsér-lí ra szá má ra. Az ’50-es évek be li né pi es -

ség nek, az ezt kö ve tő né pi avant gárd nak, a ’70-

es évek lí rai mo dern sé get le zá ró reduk cioniz -

musá nak meg volt a ma ga lo gi kai so ra. Még az

ezt kö ve tő »új érzékenység« is il lesz ke dett egy -

faj ta fej lő dé si mo dell be, amely Tő zsér nél egy

kö zép-eu ró pai (magán)mi toló gia meg al ko tá sá -

val je lent ke zett, s egy töb bé-ke vés bé ön ma gá ba

zárt kor szak ke re tei kö zött va ló sult meg. Eb ből

a szem pont ból a ’90-es évek nem csak po é ti kai

ér te lem ben kénysz erítet ték ki a vál toz ta tás igé -

nyét, ha nem a meg vál to zott tár sa dal mi erő tér

fe lől is. (…) [Tő zsér Ár pád] pon to san ér zé kel -
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7 Ezek kö zül ki emel nénk a För tel mes ka szá ló gép avagy Kö szön tés Hic c ingából. (Cseh)szlovákiai ma gyar köl tők
1918–2003 cí mű ki ad ványt (vá lo gat ta, szer kesz tet te, va la mint az Utó szót és az Élet raj zi jegy ze te ket ír ta Tóth Lász ló,

2003), amely – a szé le sebb ol va só kö zön ség szá má ra – ki in du ló pont ja le het a tör té ne ti tá jé ko zó dás nak. Je lez nénk to -

váb bá, hogy a 2004-ben in du ló Szlo vá ki ai ma gyar szép ver sek cí met/al cí met vi se lő so ro zat – ter mé sze te sen a fel kért

szer kesz tők szem pont jai és ér ték ér zé ke alap ján (Csanda Gá bor 2004; Za lán Ti bor 2005; Kuko rel ly End re 2006) – vá -

lo ga tást nyújt az ak tu á lis év lí ra ter mé sé ből.



te a meg vál to zott vi szo nyo kat, s meg tet te az

elő ké szü le te ket az új po é ti kai pa ra dig ma meg -

te rem té sé hez.” (Né meth 2000, 53–54)

8

A Tő -

zsér-lí ra for du la ta te hát – mely nek ve le já ró ja az

esz té ti kum sze re pé nek új ra ér té ke lé se, a ha gyo -

mány ke ze lés prag ma ti kai di men zi ó i nak fel nyi -

tá sa, a szü lő föld pa te ti kus fo gal má nak ki üre sí té -

se, az iro ni kus ol va sás le he tő sé gé nek nyi tot tabb

ki ak ná zá sa, a szub jek tum cen trikus lí ra ér té si mó -

dok meg in gott hely ze té nek mér le ge lé se stb. – a

Mit tel szolip sz iz mus és a Leviti cus cí mű kö tet

meg je le né se (1997) köz ti idő szak ra tehető.

9

Ko -

ránt sem vé let len, hogy az utób bi az Új ver sek al -

cí met vi se li, hi szen a szer ző ez zel is utal a meg -

vál to zott lí rai szi tu á ció kez de té re. A kö tet an  nyi -

ban fel tét le nül kö zel ke rül a ’90-es évek ka no ni -

zált nyelv hasz ná la ta i hoz, hogy az egy ér tel mű

ol va sa tok ki sik la tá sa, a je len ség el vű motivi ka

vissza szo rí tá sa, a be széd kü lön bö ző szint je in

meg je le nő szöveg közöt tiség, a sze re pek-masz -

kok cse rél he tő sé ge stb. eb ben szin tén pro duk tív

nyel vi-po é ti kai kép le te ket ered mé nyez.

Az élet mű át ren de zé sé nek 1997-ig tar tó fo -

lya ma tát tu da to sít ja Tő zsér Ár pád ös  sze gyűj -

tött ver se i nek (Négy ne gyed) ki adá sa is, mely -

nek 1999-es meg je le né se vis  sza me nő le ge sen is

rá mu tat a pá lya sza ka szon be lü li „kü szöb” tart -

ha tó sá gá ra (a kö tet az 1965-től 1997-ig ke let -

ke zett vers ter mést fog ja egy be). Ez a gesz tus

ugyan ak kor ép pen az zal áll el len a klas  szi kus -

sá me re ve dés szimp tó má já nak, hogy meg ala -

poz za a for du lat utá ni po zí ció el vá rá sa it. Ilyen

ér te lem ben igen nagy vá ra ko zás előz te meg

Tő zsér kö vet ke ző kö te té nek meg je le né sét. A

Leviti cushoz több szál lal kö tő dő Finnegan ha -
lá la (2001) cí mű ver ses könyv (al cí me szin tén:

Új ver sek) re cep ci ó ja ar ról ta nús ko dik, hogy az

opus – kis ter je del me el le né re (64 rö vid ol dal)

– a ha gyo mány hoz va ló kapc solódás for mák és

az inter tex tuális tech ni kák szin te ki me rít he tet -

len já ték le he tő sé ge it vo nul tat ja fel. Beke Zsolt,

Pol gár Ani kó, Sán ta Szi lárd és Vida Ger gely

elemzé sei
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ab ban meg egyez nek, hogy a Tő -

zsér-szö ve gek ér te lem irá nya i nak fel fej té sét

min den kor kon di ci o nál ja a sa ját- vagy az ide -

gen tex tu sok be fo ga dói mű köd te té se. (Te gyük

mind járt hoz zá: Tő zsér el já rá sa eb ből a szem -

pont ból Ko vács And rás Fe renc mnemopoé ti -

kájá val, em lé ke zet tech ni ká já val ro ko nít ha tó.)

Kü lön böz nek vi szont az in terp re tá ci ók an nak

meg vá la szo lá sá ban, hogy a Finnegan ha lá la
tény le ge sen meg újít ja-e a Tő zsér-köl té sze tet

(Né meth Zol tán ta nul má nya sze rint pél dá ul a

klas  szi kus po zí ci ó já ba he lye zi [Né meth 2005,

53–64]). Amen  nyi ben a foly to nos ság és a meg -

sza kí tás alak za ta it nem ál lít juk szem be egy -

más sal, ha nem a két je len sé get egy más funk ci -

ó ja ként ér tel mez zük, ak kor kö ze lebb jut ha tunk

ah hoz a lí ra fel fo gás hoz, me lyet ma ga a Tő zsér-

kor pusz évek óta szug ge rál. En nek fé nyé ben a

múlt be szé de ab ban az eset ben fér he tő hoz zá

más ként, a sa ját ide gen sé ge és az ural ha tó nak

vélt je len té sek ural ha tat lan sá ga ak kor vá lik ta -

pasz ta lat tá, ha ki épül nek azok a ref lex ív szer -

ke ze tek, me lyek az utá ni ság in no va tív ho ri -

zont já ban szó lal tat ha tók meg (nem mel lé kes,

hogy az ide tar to zó da ra bok ban fon tos sá vá lik

az „idő” és az „írás” kon no tatív ké pes sé gé nek

ki hasz ná lá sa). Ez zel függ ös  sze a Tő zsér-lí ra

azon vo nat ko zá sa is, mely már-már köz hely nek

szá mít a re cep ci ó ban. Ne ve ze te sen, hogy ez a

köl té szet oly mó don szem be sül a poszt mo dern

kor szak ha tár ral, hogy to vább ra is őr zi az elő ző

pa ra dig ma (utó mod ern) szub jek tum felfogását.
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20 H. Nagy Pé ter

8 Az idé zet ben sze rep lő „új po é ti kai pa ra dig ma” ki fe je zés al kal ma zá sa ezen a pon ton kis sé vi tat ha tó (bár nyel vé sze ti ér -

te lem ben [„ra go zá si min ta”] el fo gad ha tó), ezért a to váb bi ak ban élet mű vön be lü li „for du lat ról” be szél nénk, a tá gabb

ma gyar lí ra „pa ra dig má i nak” kon tex tu sá ban.

9 A „for du lat” előz mé nye i ről – a szer ző re vo nat koz tat va – Alabán Fe renc ek kép pen nyi lat ko zik: „A ki sebb sé gi és szo -

ci á lis mes si a niz mus ból fo ko za to san a for mák sok fé le ség ének köl tői vi lá gá ba ke rül, s ér zel mi leg is, tu da ti lag is meg éli

azo kat. Ez azt is je len ti, hogy a több let je len tés és a ter mé sze tes több ér tel mű ség vá lik meg ha tá ro zó vá lí rá ja szá má ra, s

a le írt, kö zölt vers szö ve ge ket több ször kö ve ti egy faj ta »önolvasat«, po ten ci á lis »bel ső ver s«-értelmezés és iga zo lás.”

(Alabán 2002, 107) Az ön kom men tár szö veg be li el he lyez he tő sé gé re még uta lunk.

10 A négy in terp re tá ció blok kot ké pez a kö vet ke ző ki ad vány ban: H. Nagy 2004, 101–136

11 A „köz hely” itt nem fel tét le nül pe jo ra tív ér te lem ben sze re pel. A prob lé ma meg ra ga dá sá hoz Mé szá ros And rás nak az

Iro dal mi Szem le 1990/6-os szá má ban meg je lent írá sá hoz le het ne vis  sza men ni (Mittel úr ról és a transz cen den ci á ról).
Beke Zsolt is – na gyon ta lá ló an – in nen in dít ja Tő zsér-elem zé sét: Az új ra írás alak za tai. In: H. Nagy 2004, 101



Az én in teg ri tá sá nak a be széd szint jén va ló

fenn tar tá sa és az én mint je lö lő nek a szö veg be -

li szét írá sa azon ban szin tén nem áll min den kor

el len tét ben egy más sal (va gyis ez nem té vesz -

ten dő ös  sze a ver sek ben fo lyó – oly kor Or bán

Ot tó „ki szó lá sa i ra” ha son lí tó – te ma ti kus vi ták

kér dé ses sé gé vel). Míg Tő zsér ese té ben az elő ző

in kább az ön kom men tár sze re pét erő sí ti fel, az

utób bi a po é ti kai el já rá sok ezt iro ni zá ló ef fek tu -

sá ra te re li a fi gyel met. Mind ket tő ta lál koz hat a

ver sek idé zett sé gé ben, az új ra írás je len ori en tált

– és nem ere det el vű – gya kor la tá ban, az az egy

olyan osz cil lá ló di na mi ká ban, mely át hat ja a

szö veg prag ma ti kai, gram ma ti kai és re to ri kai

szint je it (idé ző én, idé zett én, re to ri kai vagy hi -

po te ti kus én). In nen néz ve Tő zsér Ár pád köl té -

sze te nem kis fel adat elé ál lít ja pro fes  szi o ná lis

ol va só it. A je len pil la nat ban an  nyi min den kép -

pen meg ál la pít ha tó, hogy a sze lek tá ló dó élet mű

– mely sze lek ci ót nem csak az iro dalom tör -

ténet

12

, de az ak tu á lis ver sek lá tás mód ja vég zi el

– olyan új ra ér tel me zé sek re szo rul, me lyek nek

mun ká la ta it az em lí tett kri ti ku sok már meg -

kezd ték. A re cep ci ós ha gyo mány foly to nos sá gát

te hát az biz to sít hat ná, ha mind azok a kér dé sek,

me lyek Pé csi Györ gyi mo nog rá fi á já nak írá sa -

kor még nem vol tak fel te he tők, a ké sőb bi ek ben

– vis  sza me nő le ges ér vén  nyel – meg fo gal ma -

zód ná nak. Hi szen – ahogy a mo nog rá fus ír ja –

„Ez a köl té szet örö kös vál to zás ban, moz gás ban,

át ala ku lás ban van, s ez az örök moz gás a jel lem -

ző az egyes önál ló tex tu sok ra s kü lön a vers -

szeg men tumokra is.” (Pé csi 1995, 11)

13

A szó -

ban for gó kö te tek szét tar tó esz té ti kai meg ol dá -

sai (il let ve a vers sze rű ség foly to nos új ra de fi ni á -

lá sa) mel lett az így ér tett le zá rat lan ság ból kö -

vet ke zik, hogy Tő zsér Ár pád köl té sze te fo lya -

ma tos ki hí vást je lent az iro da lom tör té ne ti-kri ti -

kai dis kur zus szá má ra.

Ha az élet mű vek ér tel me zett sé gét a to váb -

bi ak ban is szem előtt tart juk, ak kor Tő zsér Ár -

pád tel je sít mé nye után/mel lett Cselényi Lász ló

köl té sze té re kell utal nunk. A 2002-ben nap vi lá -

got lá tott Esco r i al avagy a Cs- tar tomány cí mű

sok szer zős ta nul mány kö tet és Bohár And rás A
meg ír ha tat lan köl te mény cí mű, 2005-ben meg -

je lent mo nog rá fi á ja egy aránt ar ról ta nús ko dik,

hogy Cselényi köl té sze te nem ke rült ki az ol va -

sói ér dek lő dés ho ri zont já ból. Je lez nünk kell per -

sze, hogy az ed di gi élet mű nem min den eset ben

ta lált ked ve ző fo gad ta tás ra. Né meth Zol tán Szö -
veg vég cí mű el ma rasz ta ló kri ti ká ja töb bek kö -

zött a neoa vant gárd ki me rü lé se fe lől pró bál kö -

ze lí te ni a szer ző al ko tá sa i hoz. (Né meth 2005,

205–207) Olyan mű vé sze ti pa ra dig má ról van

azon ban itt szó, mely nek tény le ges ha tás tör té ne -

ti je len tő sé gét csak az utób bi évek ben kezd te fel -

tár ni az iro da lom tu do mány. En nek egyik fon tos

do ku men tu ma a Né/ ma? cí mű ta nul mány kö tet,

mely nek ele jén Deréky Pál a kö vet ke ző kép pen

fo gal maz: „Akár a tör té ne ti avant gárd ese té ben,

az egyes élet mű vek ből ki met szett ré te gek ből és

da ra bok ból kell ös  sze ál lí ta nunk a tel jes ma gyar

neoa vant gárd mű al ko tás kor puszt, to váb bá a Ma -
gyar Mű hely, az Új Sym po sion, az Arkánum, va -

la mint szám ta lan ne ve nincs, egy vagy csak né -

hány szá mot meg ért ma gyar under ground la -

pocs ka anya gá ból. Le het sé ges te hát mond juk

Tan dori De zső, Bal askó Je nő, Tol nai Ot tó, Végel

Lász ló, Papp Ti bor, Cselényi Lász ló, Nagy Pál,

Buj do só Alpár, Er dély Mik lós, Ha jas Ti bor, La -

dik Ka ta lin, Kemenes Géfin Lász ló (st b.) bi zo -
nyos mű ve it egy sé ges szem pont rend szer sze rint

vizs gál ni.” (Deréky 2004, 19. – ki eme lés az ere -

de ti ben) A fel vá zolt kon tex tus ból nem csak az

de rül ki, hogy mi lyen ne vek men tén gon dol ha tó

el egy faj ta neoa vant gárd ká non, ha nem az is,

hogy Cselényi köl té sze te alap ve tő en já rul hat

hoz zá eme szö veg kor pusz kér dés irá nya i nak

meg ér té sé hez. Rá adá sul az egyes poszt mo dern

je len sé gek hez ve ze tő fo lya ma tok so kat kö szön -

het nek pél dá ul a neoa vant gárd, a konk rét köl té -

szet vagy a per szoniz mus – pár hu za mo san je -

lent ke ző – po é ti ká i nak.

Mind ezek alap ján el mond ha tó, hogy a ’89

utá ni Cselény i-ter més ből a köl tői élet mű leg ja -
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12 2004-ben lá tott nap vi lá got a Tő zsér Ár pád leg szebb ver sei cí mű ki ad vány, Füzi Lász ló szer kesz té sé ben, az AB-ART

Ki adó gon do zá sá ban.

13 Né meth Zol tán a Finnegan ha lá la kap csán jut ha son ló kö vet kez te tés re: „e köl té szet ha tó kö re nem hogy szű kül ne, ha -

nem egy re tá gul.” (Né meth 2005, 63)



vát (Kré ta kor, Tér idő-szo ná ta, Ki egé szí té sek Hé -
rak lei tosz hoz, A meg írat lan köl te mény, Ace ti lén
ágyak, El ve télt szi vár vány, Az eg  gyé vált sok/k –
Sokk nyo mo zó tör té ne lem) ma gá ba ol vasz tó és

át va ri á ló, főmű gyanús Aleatória avagy a meg ír -
ha tat lan köl te mény/tar to mány – dunatáji tér idő
mí tosz (1998) ér de mel meg kü lön böz te tett fi -

gyel met (Bohár And rás mo nog rá fi á ja is en nek

ér tel me zé sé re fut ki. Bohár 2005, 85–100). Tő -

zsér Ár pád – Bohár And rás és Mekis D. Já nos

mel lett Cselényi ér tő ol va só ja ként – ek kép pen

nyit ja fel a mű cí me és for má ja ál tal kí nált já ték -

le he tő sé ge ket: „A nyel vi anyag szer ve zé sé ben a

szo ná ta szer ke zet nek (…) in kább a cik li kus sá ga

ér vé nye sül, s nem a lin ear itása. A reex pozí ció, a

va ri á ci ók stb. jól se gí tik az egyes kép sor -

genezisek ki tel je se dé sét és a kez de tek hez va ló

vis  sza kap cso lást. E cik li kus sá gon be lül va ló sul

meg a kül ső for ma má sik alap ve tő fon tos sá gú –

és szin tén ze nei fo gan ta tá sú – el ve: az aleatóri a,

a nyel vi vé let len ad ta új je len tés be fo ga dá sá nak,

mű be épí té sé nek »megkock áz tatása«. (A la tin

»aleatóri a« koc ká za tot je lent. Vé let len-e va jon,

hogy Mal lar mé – akit Cselényi a köl tő-ősei kö -

zött tart szá mon – egyik fő mű vé nek a cí me:

Kock adobás…?) En nek a nyel vi aleatóriá nak,

»kock adobás nak« az esz kö zei el ső sor ban a szó -

já ték ok, hang egye zé sek, a cson kolt, szán dé ko -

san be fe je zet le nül ha gyott gram ma ti kai szer ke -

ze tek, a sza vak je len tés hal maz zá bon tá sa s az el -

len té te zé sek.” (Tő zsér 2002, 232) Tő zsér Ár pád

re to ri kai kér dé sé re ter mé sze te sen „nem” a

válasz,

14

de eb ben az eset ben a szer zői in ten ció

mel lett fel tét le nül be kell kap csol nunk a be fo ga -

dás ol da lát is. Az Aleatória ugyan is – a neoa -

vant gárd mű vek kel össz hang ban – nem csak sa -

ját inter mediális fel té te le zett sé gét hang sú lyoz za

(vizual itás

15

, szö veg sze rű ség, ze nei struk tú ra,

mon tázs stb.), ha nem ez ál tal rend kí vül fon tos

sze re pet tu laj do nít a be fo ga dó nak is. Par ti tú ra -

sze rű, poliper spek tivikus, szi mul tán anyag ról

be szél he tünk te hát, ami több fé le mű vé vál toz hat

a né zői-ol va sói te kin tet konst ru á ló ere jé nek

függ vé nyé ben. A be fo ga dói te vé keny ség ra di ká -

lis ak ti vi zá lá sa olyan jel lem ző je Cselényi köl té -

sze té nek, mely re na gyobb erők kel össz pon to sít -

hat na a kri ti ka. Hi szen a nyelv aleatorikus moz -

gá sai csak a szö veg meg szó lal ta tá sa köz ben – te -

hát nem inten cionált struk tú rák ként – lép het nek

mű kö dés be.

Az imént tár gyalt két al ko tói pá lya el ső kö -

ze lí tés re ki is je lö li azt a ho ri zon tot, mely ben a

to váb bi ak ban rész ben el he lyez he tők lesz nek a

fel vi dé ki lí ra alap ve tő kér dés irá nyai. Ez a tör té -

ne ti kon tex tus az utó mo dern ség és a poszt mo -
dern ség, il let ve az avant gárd és a neoa vant gárd
ha lasz tó dó pa ra dig ma vál tá sa men tén gon dol ha -

tó el

16

. E moz gó ha tá rok azt is fel té te le zik, hogy

azok a ver ses kö te tek, me lyek a ’89 utá ni lí ra ha -

tás té nye ző i vé vál nak, nem hagy ják érin tet le nül

az adott szi tu á ci ót, hoz zá szól nak a tör té ne ti fej -

le mé nyek po é ti kai di lem má i hoz. Ha ez bi zo nyos

al ko tók ese té ben nem így tör té nik, ak kor e fe je -

zet szem pont já ból ezek az élet mű tö re dé kek mel -
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14 Csak ér de kes ség kép pen: a fran cia szö veg kez dő té te le ép pen ott ront ja el az akusz ti kai sza bály sze rű sé get – mi vel a

„hasard” szó ele jén a „h” nem né ma –, ahol a vé let len ki küsz öböl he tet len sé gé ről be szél, pon to sab ban, ahol a „vé let -

len” szót ki mond ja. Tel lér 1985, 51 (A Mal lar mé-párhuza m mal egyéb ként ér de mes egy ki csit óva to sab ban bán ni, hi -

szen ab ból, hogy egy szer ző egy má si kat „ősé nek” tart, nem kö vet ke zik au to ma ti ku san mű ve ik köz ti inter tex tuális kap -

cso lat.)

15 A ti pog rá fia és a vi zu á lis el ren de zés Tur czi Ár pád mun ká ja.

16 En nek a kon tex tus nak leg alább két ér de kes sé ge is van: egy részt el mond ha tó, hogy míg az utó mo dern ség és a poszt mo -

dern ség ha tá ra kor szak kü szöb ként ér tel mez he tő, az avant gárd és a neoa vant gárd egy más hoz va ló vi szo nya in kább pa -

ra dig ma vál tás ként ír ha tó le. Más részt két ség te len, hogy az egyes iro dal mak ban ez az egy ide jű egyide jűtlen ség li ne á ri -

san is meg ra gad ha tó: esze rint az avant gárd ra is ref lek tá ló utó mo dern ség záróhor i zon t jaként je lent kez nek a neoa vant gárd

ten den ci ák, majd a mo dern ség eme több pó lu sú hul lá mát vált ja fel a poszt mo dern ség ta pasz ta la ta. Fon tos te hát, hogy e

„ho ri zont tor ló dást” ne pont sze rű alak zat ként gon dol juk el, ha nem idő be li tar tam ként, mely nek fo lya mat jel le ge lesz

hang sú lyos. Tő zsér és Cselényi együt tes fel lé pé sé nek ki dom bo rí tá sa azért is meg ke rül he tet len en nek a szi tu á ci ó nak az

ér tel me zé se kor, mert pá lyá juk ala ku lá sa vi szo nyí tá sai ala pot kí nál a „szlo vá ki ai ma gyar” lí ra poszt mo dern be széd mód -

ja i nak el he lyez he tő sé gé hez. Szirák Pé ter meg fo gal ma zá sá ban: „No ha mind ket ten kap cso lód tak az iro dal mi be széd for -

mák hat va nas-het ve nes évek be li utó mod ern át ala ku lá sá hoz, így bi zo nyos ma gyar or szá gi és vaj da sá gi ká non vál to za tok -

hoz is, a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom alap ve tő ka no ni kus for mái csak a poszt mo dern dis zkurzus sal ki ala ku ló in ter -

ak ci ó ban, a nyolc va nas évek ele jén-kö ze pén mó do sul tak.” (Szirák 2000, 47)



lőz he tők lesz nek. Pél dá ul Tő zsér Ár pád és Cse -

lé nyi Lász ló mel lett Mono szlóy De zső élet mű vé -

ről ké szült a nem ré gi ben mo no grá fia. Vaj da Bar -

na bás pre cíz mun ká ja is mer te ti ugyan a szer ző

köl té sze tét is, ám – tel jes jog gal – na gyobb te ret

szen tel pró zai al ko tá sa i nak. Bár a mo nog rá fus ki -

eme li, hogy Mono szlóy Ös  sze gyűj tött ver se i nek
2005-ös ki adá sa „mél tó tük re an nak a meg be csü -

lés nek, ame lyet köl tőnk (…) egy ér tel mű en ki ér -

de melt” (Vaj da 2006, 51), még sem le he tünk

meg győ ződ ve ar ról, hogy e vers ter més szá mot te -

vő en hoz zá já rul na a fent kör vo na la zott fej le mé -

nyek ös  sze tett sé gé hez. A ki ad vány te hát biz to sí -

tott, az idő majd el dön ti, hogy Mono szlóy köl té -

sze te va ló ban uta kat ta lál-e a lí ra ká no nok fe lé.

Szin tén nem szó lunk rész le te seb ben azok ról

az élet mű vek ről, me lyek do mi nán san az esz té ta

mo dern ség és a val lo más köl té szet be széd po zí ci -

ó it örö kí tik to vább – vál to zat lan for má ban – ’89

után is. Két ség te len per sze, hogy e ha gyo mány

foly to nos sá ga ma gas szín vo na lú mű vek ben re a -

li zá lód hat – mint pl. Gál Sán dor med i tatív ver se -

i nek esetében
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–, de a klas  szi kus mo dern -

ség/avant gárd ket tős ho ri zont tal va ló érint ke zés,

vagy az at tól va ló érték sem leges el tá vo lo dás már

a ’30-as/’40-es évek óta alap jel lem ző je az eu ró -

pai lí rá nak. (Ter mé szet sze rű en ma rad nak ki a fe -

je zet to váb bi ré sze i ből azok az al ko tók is, akik -

nek je le nik meg ugyan kö te te ’89 után – pl. vá lo -

ga tás for má já ban –, de nem volt mód juk szem be -

sül ni az em lí tett tör té ne ti hor i zont tal.

18

Ugyan így

el te kin tünk azon szer zők fel vo nul ta tá sá tól, kik -

nek írás mód ja a ’90-es évek re ki me rül vagy –

im pro duk tív ér te lem ben – autom a tizálódik.

19

)

2.2. Ká non vál to zat

Ha mo nog rá fi á val nem is, de ta nul mány kö tet tel

fel érő, hib rid ki ad vány ban je lent meg 2003-ban

Tóth Lász ló köl tői élet mű ve. Az Át vál to zás
avagy Az „itt” és az „ott” cí mű könyv – me lyet

két vá lo ga tás kö tet elő zött meg: Ha rang zú gás -
ban, avagy A hús bo hó ca; Öt ven tü kör – a szer -

ző ös  sze gyűj tött ver se it tar tal maz za. A vál lal -

ko zás ér de kes sé ge, hogy a ki ad vány a ver sek

mel lett a szer ző kö te te i nek re cep ci ó ját is ma gá -

ban fog lal ja (még ön ma gá ét is, amen  nyi ben

Né meth Zol tán utó sza vát egy faj ta azon na li ref -

le xi ó nak te kint jük). Az Át vál to zás ily mó don

több fé le pers pek tí vá ból biz to sít rá lá tást Tóth

Lász ló köl té sze té nek ala ku lás tör té ne té re és

egyes fá zi sa i nak po é ti kai hang súly el to ló dá sa i -

ra. Mind ezt Né meth Zol tán zárószövege ki is

fej ti; a kri ti kus be mu tat ja, hogy az élet mű fon -

to sabb da rab jai mi kor és ho gyan ke rül nek kö -

zel az avant gárd és a neoa vant gárd tö rek vé sek -

hez, majd a ’90-es évek re Tóth Lász ló lí rá ja

mi kép pen vá lik egy „ori gi ná lis, nagy ívű, ki -

mun kált böl cse le ti vers nyelv” (Né meth 2003,

663) ká non ké pes vál to za tá vá. Más fe lől az utó -

szó ar ra is utal (he lye sen), hogy a köl te mé -

nyek ben tem atizálódó lí rai ala nyok oly kor a tő -

zsé ri Mit tel- fig urá val ro ko nít ha tók. In nen néz -

ve lesz – tör té ne ti ér te lem ben vé ve – je len tő sé -

ge an nak, hogy míg Tő zsér a je len fe lé kö ze led -

ve a szö veg sze rű ség is mér ve i nek több faj ta já -

ték le he tő sé gét sza ba dít ja fel új ra írá sa i ban,

Tóth Lász ló egy re gyak rab ban fo lya mo dik a

deno tatív be széd re gisz te re i hez (Né meth Zol -

tán a „re a lis ta” és a „hiper re al is ta” sza vak kal

ír ja kö rül ezt a stí lust). Az Át vál to zás te hát egy

olyan pá lya ös  szeg zé sé nek te kint he tő, mely –

pl. Tan dori De zső és Za lán Ti bor köl té sze té hez

ha son ló an – a mo dern ség im pul zu sa it hol el ide -

ge nít ve, hol új ra hasz no sít va ala kít ki ér vé nyes

meg szó la lás mó do kat. A szó ban for gó rep re zen -

ta tív ki ad vány meg je le né se per sze nem je len ti

azt, hogy ez zel le tud ha tó vol na Tóth Lász ló lí -
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17 Gál Sán dor Egy be gyűj tött mű ve i nek 2000-ben meg je lent el ső kö te te a szer ző ver se it tar tal maz za; a 2002-es 65 vers eh -

hez ké pest nem je lez szá mot te vő el moz du lást.

18 Pél da ként Mécs Lász ló vagy Bá bi Ti bor köl té sze te em lít he tő.

19 Pél da ként Konc sol Lász ló ta lán túl zot tan di dak ti kus ver se it vagy Zs. Nagy La jos köl té sze tét em lí te nénk, mely nek utol -

só pe ri ó du sá ról Sze berényi Zol tán a kö vet ke ző ket ál la pít ja meg: „A hos  szú hall ga tás után meg je le nő Nagyképűtlen -
ségek (1992) cí mű kö te ten (...) már a fá radt ság je lei mu tat koz nak, me lyek leg in kább az eről te tett po é nok ban és az ön -

is mét lés ben, la pos öt le tek ben mu tat koz nak meg.” (Szeberényi 2000, 230) Itt kell utal nunk Köves di Kár oly élet mű vé -

re is, hi szen a szer ző nek je len nek meg ugyan kö te tei az adott idő szak ban (Az utol só szo ba. Vá lo ga tott és új ver sek;
Tes ta men tum); ezek azon ban ’89 előt ti ver se ket tar tal maz nak, né hány újabb da rab bal ki egé szít ve.



rá já nak ér té ke lé se. Ma xi má li san egyet ért he -

tünk te hát Vida Ger gely ki tű nő re cen zi ó já nak

konk lú zi ó já val: „Az Át vál to zás meg ke rül he tet -

len könyv, s el ső sor ban an nak okán, hogy új

szö veg te rek fel nyi tá sá val re mény tel je sen hoz -

zá ír az arc kép is me rős kon túr ja i hoz; ami pe dig

az zal jár, hogy ez zel egy idő ben ke cseg te tő en

el is sa tí roz be lő lük jó pá rat, újabb és újabb ol -

va sá sok ra ösz tö nöz ve. De amen  nyi ben így tesz,

az iro da lom lét mód ját de monst rál ja.” (Vida

2004, 207.) Ha Vida Ger gely lá tens „jós la ta”

(újabb ol va sa tok...) be jön, ak kor olyan in terp -

re tá ci ók szü le té se vár ha tó, me lyek nem az al -

kal mi ság szint jén (az Át vál to zás ban sok ilyen

van), ha nem a szöveg közeli ol va sás ta pasz ta la -

tá ból ki in dul va pró bál ják el he lyez ni Tóth Lász -

ló köl té sze tét a ká non kö zi tér ben.

Az avant gárd as  szo ci á ci ós tech ni kák és az

imi tált be széd szi tu á ci ók ös  sze tett al kal ma zá sa

után úgy ér ke zik el Var ga Im re lí rá ja az ez red -

for du ló hoz, hogy őr zi ad di gi sok ré tű sé gét,

nyelv fel fo gá sá ban azon ban önre flexíveb bé vá -

lik. A Ta nuld a fényt (2000) cí mű vá lo ga tás

után meg je le nő Halj meg, hogy él hess! (2004)

cí mű kö tet ver se i ben már fel tű nő az a – poszt -

mo dern öt le tek alap já ul szol gá ló – já ték, mely -

nek fo lya mán a szö veg tár gya és a szö veg nyel -

vi vi lá ga el vá laszt ha tat la nul, jel zés sze rű en ösz  -

sze kap cso ló dik. A könyv vi zu á lis meg ol dá sai

és a kü lön fé le vers for mák egy más mel let ti sé ge

sej te tik to váb bá, hogy Var ga Im re köl té sze te

fo lya ma to san nyi tott az interkul tur al itás fe lé.

Szin tén né mi hang súly el to ló dás ment vég be az

utób bi évek alatt Kul csár Fe renc lí rá já ban. Bár

az Idő hall ga tá sa (1991) el is mert sé ge után a

Tün dök lő hon ta lan ság (1999) cí mű vá lo ga tást

nem kí sér te egy ön te tű po zi tív vissz hang (Né -

meth 2000, 192–202) a Bá lám sza ma ra (2005)

ta lán bo nyo lít hat ja az ed di gi köl tői ter més ről

ki ala kult ké pet. Eb ben ugyan is a nar ra tív szer -

ke ze tek oly mó don ke resz te ződ nek a lí ra i ság

ele me i vel, hogy a vers sze rű ség alak za tai idé zik

elő a stí lus tö ré sek re jel lem ző iró ni át. Ez a ref -

lek tál tabb al ko tás mód – ha nem jel lem ző is a

kö tet egé szé re – ap ró tá vo lo dást je lent a Kul -

csár-köl té szet ro man ti kus-mo der nis ta sze rep -

konst ruk ci ó i tól is.

A kor társ lí ra egyik leg ér de ke sebb fej le mé -

nye, al ter na tív po é ti ká ja fű ző dik Barak Lász ló

ne vé hez. Er ről ta nús ko dik a kö te tei irán ti fo ko -

zó dó ér dek lő dés, il let ve re cep ci ó já nak fel élén -

kü lé se is. Az élő nyelv re gisz ter vál tá sa i ra, a pá -

tosz men tes be széd re to ri ká já ra és az alul sti li -

zált ság kom po nen se i re épü lő – Petri Györ gy

köl té sze té vel ro kon sá got mu ta tó – Barak-líra

az In zul tu sok ko ra (1992) utá ni pe ri ó du sá ban –

Vida Ger gely ta nul má nyát idéz ve – „je len tős

lé pé se ket tesz azért, hogy le szá mol jon a kép vi -

se le ti lí ra kí sér té se i vel, s ta lán nem túl zás azt

ál lí ta ni, hogy mind ez a szub jek tum au to ri tá sá -

nak vis  sza szo rí tá sá val együtt a nyel vi já té kos -

ság nak ked vez. A be szé lő at ti tűd je min de nek -

előtt kri ti kai, így a rep re zen tá ci ót is ál lan dó ref -

le xió, ké tely és iró nia kí sé ri.” (Vida 2004, 211)

Va ló ban, Barak al ko tá sa i ban a tör té nel mi-po li -

ti kai kon tex tus ra vo nat koz tat ha tó ref er en ciális

kó dok – s ez az És ha még is rin gyó? (2002) cí -

mű kö tet ver se i ben már rend kí vül fel tű nő – a

köl tői sze rep tu dat vis zony lagosítását ered mé -

nye ző pár be széd-szi tu á ci ók kal ke resz te ződ nek.

Töb bek kö zött Csehy Zol tán fi gyelt fel ar ra,

hogy az em lí tett kö tet bi zo nyos da rab jai „sa já -

tos re ka pi tu lá ci ói ko ráb bi ver sek nek és mo tí vu -

mok nak, olyan ál la pot je len té sek, me lyek nem -

csak a köl tői-szer zői funk ció fel ada ta i nak ki je -

lö lé sé ben ér de kel tek, ha nem a szö veg vi lág

rein ter pretál hatóságában is”. (Csehy 2002)

Minden nek fé nyé ben a Barak-líra ér tel mez he -

tő sé ge nem re du kál ha tó az au to bi og rá fi ai ol va -

sás elő fel te vé se i re (a be szé lő őszin te, az írás az

élet re/va ló ság ra re fe rál, a nyelv át tet sző stb.).

Ar ról, hogy ez a po é ti kai lá tás mód ös  sze tet -

tebb, mint aho gyan a ’80-as évek iro da lom kri -

ti ká ja meg kom po nál ta, és hogy egy ál ta lán po é -
ti kai lá tás mód ról van szó, azt rend re alá tá -

maszt ják a szer ző nem ré gi ben meg je lent kö te -

tei. A Meg volt ám szen ved ve min den! és a Mi -
fé le szer zet vagy te? cí mű vá lo ga tá sok (mind -

ket tő 2003-as ki adá sú) az élet mű ár nyal tabb

meg kö ze lí té sét te szik le he tő vé. Az utób bi pél -

dá ul nem csak rej tet tebb szö veg szer ve ző stra té -

gi á kat tesz lát ha tó vá a kor pusz szö ve té ben, de

be is mu tat ja azt a fo lya ma tot, mely nek ré sze -

ként a szö veg–vi lág kons tel lá ci ót a szö veg–má -

sik szö veg kap cso lat vált ja fel. En nek kö vet -
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kez té ben Barak al ko tás mód ja egy olyan jel le gű

palimp szeszt-költészethez ke rül kö zel, mely -

ben a sok szo ro zó dó re fe ren cia alak za tok a szö -

veg ként mű kö dő vi lág kép ze tét erő sí tik. Ez

azon ban más kép pen ex po ná ló dik, mint aho -

gyan Tő zsér Ár pád (vagy mint Ko vács And rás

Fe renc) ese té ben tör té nik. Itt ugyan is a szö veg -

kö zi-nar ra tív hang nem ren del ke zik ele ve az

iro dal mi inter szub jek tiv itás is mér ve i vel (sok -

szor még ak kor sem, ha a meg szó la lást ka no ni -

zált fik tív dis kur zus je lö li). Ez a köz vet len ség

le het az oka an nak, hogy Barak köl té sze tét vál -

to zat lan ként ér zé kel te a kri ti ka mind ad dig,

amíg ma ga az élet mű, an nak újabb fá zi sa, nem

mu ta tott rá en nek ellenkezőjére.

20

A re cep ci ós

ki hí vá sok – úgy tű nik – a leg utób bi kö tet kap -

csán is to vább erő söd het nek, hi szen a Re túr a
po kol ba (2005) exp li cit te ma ti ká ja (a dunasz er -

da he lyi Fontá na ven dég lő be li al vi lá gi le szá mo -

lás) a ver sek olyan re to ri kai meg ol dá sa i val ta -

lál ko zik, me lyek ép pen az egy ér tel mű és vég le -

ge sít he tő ol va sa to kat bizony ta lanítják el. Ez zel

Barak Lász ló köl té sze te az ún. „köz éle ti lí ra”

jel lem ző i nek új ra ér tel me zé sé re is imp li cit ja -

vas la tot tesz.

A tü ne mé nyes te het sé gű Bettes Ist ván egye -

net len sé gek kel tarkí tot t
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pá lyá ja 1990-től – a

Szét cin cált ének ide jén cí mű kö tet meg je le né -

sé től kez dő dő en – ter mé keny idő sza ká hoz ér -

ke zik. En nek kö szön he tő en a Bettes Uhr
(2004) cí mű, a szer ző vá lo ga tott ver se it tar tal -

ma zó ki ad vány olyan szöveg e gyüttesre te kint

vis  sza, mely ben ki raj zo ló dik né hány, a kor társ

lí ra po é ti kai tér ké pén el he lyez he tő ten den cia.

Egy részt vi tat ha tat lan, hogy Bettes köl té sze tét

sem hagy ta érin tet le nül az avant gárd ha tá sa.

Er ről ta nús kod nak azok a ver sek, me lyek vi zu -

á lis fá zis el to lás ok kal, a da da „nyel vé nek”

(blődli) meg idé zé sé vel épít kez nek és egy ben

desze man tizálód nak. Más részt az élő be széd -

sze rű ség igen sok szeg men sét (pl. fo ne ti kus át -

irat ok, deik tikus be éke lé sek, tár sal gá si ele mek

stb.) fel vo nul ta tó Bettes- darabok az új szen zi -

bi li tás ta pasz ta la tá hoz ke rül nek kö zel. A köl tő

utóbb meg je lent, Ma ku lát lan Fe hér Bar na
(2005) cí mű kö te té ben pe dig – in ga do zó szín -

vo na la el le né re – a nap ló és a lí rai kom men tár

inter tex tuális öt vö zé sé nek ki dol go zá sa mu tat

túl az esz té ta mo dern ség záróhor i zon tján.

Ide o ló gi ai okok mi att (ro má ni ai cen zú ra)

több mint egy év ti ze des csú szás sal ke rül he tett a

nyil vá nos ság elé Ba lázs F. At ti la el ső, Masz kok
(1992) cí mű ver ses köny ve; majd et től szá mít va

tíz év telt el a kö vet ke ző, az élet mű vet át ren de -

ző Mez te len lo va gok (2002) cí mű opus meg je -

le né sé ig. E két kö tet leg ja vá ból nyújt vá lo ga -

tást a szer ző Szó ke resz tem (2005) cí mű mun ká -

ja. Ha ab ból in du lunk ki, hogy a Mez te len lo va -
gok és a Masz kok anya ga kö zött is igen je len té -

keny az át fe dés, ak kor va ló szí nű leg Ba lázs F.

At ti la köl té sze té ről mond ha tó el a leg ke vés bé,

hogy part ta lan vagy túl írt vol na. A Szó ke resz -
tem utó sza vá ban Kocur Lász ló fel hív ja a fi -

gyel met ar ra, hogy egy fe lől a szer ző al ko tá sa i -

nak alap vo ná sa „a transz cen den ci á val va ló fo -

lya ma tos pár be széd”, más fe lől „A Ba lázs F. At -

ti la-ver sek maszk(ok) mö gé rej tő ző ala nya a

rim baud -i én-fel fo gást hang sú lyoz za: az én

min dig va la ki más.” (Kocur 2005, 102–103.)

Az aposztrofikusság és a gram ma ti kai én al le -

go ri kus szi tuálása mel lett fon tos is mér ve Ba -

lázs F. sza bad ver se i nek a be at köl té szet el já rá -

sa i ra em lé kez te tő hal mo zá sok köz be ik ta tá sa;

va la mint oly kor az ant ro po morf iz mu so kat el -

len sú lyo zó nyel vi önref er en cial itás, mely utób -
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20 Ér de kes mó don ezt az át ren de ző dést Né meth Zol tán nem igen ér zé kel te. Né meth 2005, 101–109 Nem pusz tán tör té -

ne ti, de a Barak-líra ér tel mez he tő sé gé re vo nat ko zó an na gyon is po é ti kai je len tő sé ge van te hát an nak, hogy a hir te -

len el hunyt Bohár And rás egyik utol só ta nul má nya a köl tői élet mű fo lya mat jel le gét, meg sza kí tá sa it és kör kö rös sé -

gét tár gyal ja. Saj nos a szö veg bi zo nyos ré szei ki fej tet le nül ma rad tak, de a pub li kált vál to zat ban jól nyo mon kö vet -

he tő az em lí tett stra té gia, mely a Barak-líra vál to zat lan sá gá nak mond el lent. Bohár 2006.

21 A Bettes-féle „szó bra vú rok” au to ma tiz mu sai kap csán jog gal jegy zi meg Sze berényi Zol tán, hogy a köl tő alul kon di -

ci o nált tel je sít mé nye „Ilyen kor a »rímhányó« Romhányi Jó zse fet jut tat ja az ol va só eszé be pes  szi mis ta vál to zat ban”.

(Szeberényi 2001, 115)



bi a her me tiz mus po é ti ká ja fe lé tá gít hat ja ki

egy- e gy szö ve gé nek ér tel mez he tő sé gét.

2.3. Ká non ala kí tás

Bár az ed dig elem zett al ko tói pe ri ó du sok kap -

csán nem utal tunk an to ló gi a be li köz lé sek re, az

alább tár gya lan dó köl té sze ti tel je sít mé nyek né -

me lyi ké nél ez meg ke rül he tet len lesz. Vida Ger -

gely a ’80-as évek „szlo vá ki ai ma gyar” köl té -

sze té ről szó ló esz me fut ta tá sá ban a kö vet ke ző

tör té ne ti ja vas lat tal áll elő: „Csá bí tó az ana ló -

gia egy év szám két ese mé nye kö zött: a »ma -

gyar orszá gi mag yar« kri ti kai iro da lom ban az

1986-os év Es ter házy Pé ter és Ná das Pé ter

nagy mű vei kap csán egy kor szak le zá rá sa ként,

ugyan ak kor pl. a Csi pes  szel a lán got (1994) cí -

mű ta nul mány kö tet táv la tá ból újabb fej le mé -

nyek kez de te ként ne ve ző dik meg; a szlo vá ki ai

ma gyar iro da lom ban 1986 a Pró ba út cí mű an -

to ló gia meg je le né sé nek éve. Az ana ló gia ab ban

az eset ben len ne meg al kot ha tó, ha a szlo vá ki ai

’86 is kor szak ha tárt je len te ne va la mi lyen ér te -

lem ben. (A ha tár szé le sebb mezs gyén ér tel mez -

he tő, ter mé sze te sen a Pró ba út te het sé ge sebb

köl tő i nek el ső kö te te it, Tő zsér Ár pád nak és

Tóth Lász ló nak az év szá mot kö ve tő né hány év -

ben meg je lent kö te te it is ma gá ba fog lal hat ná.)

Ezek a kér dé sek a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom

lé té vel függ nek ös  sze.” (Vida 2003, 174–175)

Vida Ger gely a to váb bi ak ban Tő zsért ne ve zi

meg a szó ban for gó le het sé ges kor szak ha tár

ko ro na ta nú ja ként, a Mit tel-mi tológiát pe dig e

ce zú rá hoz ve ze tő ha gyo mány tör té net ki dol go -

zá sa ként fog ja fel. Nos, ter mé sze te sen az iro da -

lom tör té net-írás ban nem ala kult ki ar ra vo nat -

ko zó an kon szen zus, hogy ’86 a „szlo vá ki ai ma -

gyar” lí ra ala ku lás tör té ne té ben kor szak ha tár

vol na, Vida Ger gely aján la tát azon ban ér de mes

meg fon tol nunk.

A Balla Kál mán és Gren del La jos ál tal szer -

kesz tett Pró ba út cí mű an to ló gia kü szöb hely ze -

tét né mi leg gyen gít he ti egy részt, hogy a de bü -

tá ló al ko tók je len tős há nya da a ké sőb bi ek ben

nem vál tot ta be a hoz zá fű ző dő re mé nye ket.

Más részt szem pon tunk ból igen fon tos, hogy a

ha tás tör té net mi ként hat vis  sza az an to ló gi á ban

kö zölt szö ve gek re. Ha ezt az utób bit ko mo lyan

ves  szük, ak kor azt kell mon da nunk, hogy a

„pró ba utas” lí ri ku sok kö zül a ké sőb bi ek ben

„csak ” Hizs nyai Zol tán, Ju hász R. Jó zsef és né -

mi fenn tar tá sok kal Farn bauer Gá bor élet mű ve

iga zol ta vis  sza az an to ló gia iro dal mi je len tő sé -

gét. In nen néz ve te hát a töb bi sze rep lő a „kor -

szak ha tár” előt ti, míg az em lí tett há rom szer ző

an nak utá ni as pek tu sát képvisel heti.
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(Az an to -

ló gia kü szöb hely ze tét erő sí tő ide o ló gi ai té nye -

zők re itt nincs mó dunk kitérni
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; de a ká non -

kép ző dés fo lya ma ta fe lől te kint ve is – mint lát -

ni fog juk – Vida Ger gely ja vas la ta rész ben iga -

zol ha tó.)

Zal abai Zsig mond az an to ló gi á ról írt ta nul -

má nyá ban Hizs nyai, Ju hász R. és Farn bauer

mel lett Krausz Ti va dar köl té sze tét eme li ki:

„Ontologikus-antropologikus ih le té sű, ref lex ív

ver se i nek so rá ban Krausz több fi gye lem re mél -

tó szö veg gel ad ja ta nú jel ét te het sé gé nek. (…)

Lé nyeg lá tó, kri ti kus és il lú zi ót lan a Krausz-

versek va ló ság szem lé le te, kér de ző és két ke dő.

Érett sé ge je lé nek tar tom, hogy szem lé le te en -

nek el le né re sem csap át ta ga dás ba.” (Zalabai

1987) A lát vá nyos pá lya kez dést azon ban nem

kö vet te újabb át tö rés. A Szö vet sé gek (1987) cí -

mű – igen biz ta tó szín vo na lú – kö tet utá ni meg -

26 H. Nagy Pé ter

22 Ah hoz ha son ló an egyéb ként, aho gyan a Vida Ger gely-ta nul mány ban hi vat ko zott Ná das-re gény (Em lék irat ok köny ve)
a kor szak kü szöb előt ti, az Es ter házy-mű (Be ve ze tés a szép iro da lom ba) pe dig az utá ni po zí ci ót je lö li ki. (Zá ró jel ben ér -

de mes meg je gyez nünk, hogy a kor szak kü szöb-el mé let sze rint ez a két po zí ció ugyan an nak a for du lat nak a ré sze, de a

kü szöb höz va ló vi szo nyuk el té rő. Az is vi lá gos, hogy en nek kö rül ha tá ro lá sa csak is utó lag me het vég be, hi szen az idő -

be li táv lat, dis tan cia te szi le he tő vé, hogy vis  sza me nő le ge sen kor szak kü szöb ről be szél jünk. Rend kí vül fon tos to váb bá,

hogy e te ó ria sze rint – mint lát ha tó – a ré gi nek is kor szak al ko tó funk ci ó ja van, te hát A és B pár be szé dé ből a kü szöb

után C va ri áns ala kul ki. Va gyis a tör té ne ti ce zú rán a be széd mód ok nem jut nak át iden ti ku san. Pél dá ul az egyik fel ér -

té ke lőd het a má sik ro vá sá ra, fel erő söd het vagy sta bi li zá lód hat ká non ala kí tó sze re pe, de ezt ön nön el kü lön bö ző dé se kí -

sé ri. Pa ra dig ma vál tás ese té ben más a hely zet, er re majd ké sőbb kell ki tér nünk.)

23 Rész le te sen be szá mol er ről Ardam i ca Zo rán – ha ma ro san könyv for má já ban is meg je le nő – dok to ri ér te ke zé se

(Ardamica 2006).



tor pa nás, majd a ’90 kö rü li meg je le né sek (pl.

Szent ki lö vő-ál lo más, 1991 stb.) vissz hang ta -

lan sá ga egy aránt ar ról ta nús ko dik, hogy a ma -

gyar or szá gi fo lyó irat ok hoz is egy kor uta kat ta -

lá ló Krausz-líra fel él te tar ta lé ka it, s nem vált a

kor társ köl té szet ha tás té nye ző jé vé. Ugyan ez

mond ha tó el M. Csepécz Szil via val lo má sos

ka rak te rű, monologikus vers be szé dé ről (Tör té -
né sek kü szö bén, 1990); Fellinger Kár oly ke -

resz tény szim bó lu mok ra épü lő, te ma ti ká já ban

Pi linsz ky al ko tá sa i ra em lé kez te tő, mo rá lis in -

dít ta tá sú lí rá já ról (Áram szü net, 1991 stb.);

Hodossy Gyu la több nyi re kon ven ci o ná lis to po -

szok kal ope rá ló, dísz te len él mény köl té sze té ről

(Hi va ta los ver sek, 1993 stb.)

24

; és Ra vasz Jó -

zsef eg zo ti kus, de igen csak köz he lyes vers kez -

de mé nye i ről (Ide gen kéz mű ves, 1990) is.

A Pró ba út lí rai meg nyil vá nu lá sai kö zött sa -

já tos he lyet fog lal el Farn bauer Gá bor be széd -

mód ja. A hi ány szo rí tá sa (1987) és A ma gány
il lem ta na (1989) cí mű kö te tek ben ugyan is

olyan vers nyelv kör vo na la zó dik, mely a re cep -

ció sze rint egye dül ál ló nak szá mít a kor társ ma -

gyar köl té szet ben (Ardamica 2005.).
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Bár Zal -

abai Zsig mond imént idé zett ta nul má nya töb -

bek kö zött Oravecz Im rét és Petri Györ gyöt ne -

ve zi meg Farn bauer „elő ké pe i ként”, hang sú -

lyoz za, hogy ez a lí ra va ri áns rend kí vü li mó don

el tá vo lo dik a ha gyo má nyos vers fo ga lom tól.

(Zalabai 1987, 753) Va ló ban, Farn bauer mű ve -

i nek – ide so rol va Az ibo lya il la ta (1992) cí mű

re gényt is, mely el ké szül te után a szer ző lí rá já -

nak köz vet len kon tex tu sát al kot ja – nyel vi he -

te ro ge ni tá sa, a ter mé szet tu do má nyos szó kincs

al kal ma zá sa olyan dis zkurzív szö ve gek so rát

ered mé nye zi, me lyek út ban van nak a poszt mo -

dern szi mu lá ci ós tech ni kák fe lé. A prob lé mát

nem is az je len ti el ső sor ban, hogy a Farn bauer-

líra nem író dott to vább (pon to sab ban a re gény

ír ta to vább), ha nem az, hogy ez a ver se lé si lo -

gi ka a kor társ lí ra ’90-es évek be li köz nyel ve

szá má ra is rész ben ide gen, „ol vas ha tat lan” ma -

radt. Ez zel a pa ra do xon nal néz szem be Csehy

Zol tán hi ány pót ló ta nul má nya, mely szá mos

kon tex tus hoz zá ren de lé sé vel (pl. szöve g au -

tomaták, Papp Ti bor disz ti chon ge ne rá ló prog -

ram ja stb.) bír ja szó ra az ad dig in kább csak ext -

ré mi tás ként el köny velt Farn bauer-költészetet.

Az iro da lom tör té nész sze rint ez a kom bi na to ri -

ka alap me cha niz mu sa it mű köd te tő, al go rit mi -

kus, re gisz ter ke ve rő nyelv „az in terp re tá ci ók

vég te len le he tő sé ge i re hív ja fel a fi gyel met.”

(Csehy 2004a, 62) Nagy kér dés, hogy ezt a nyi -

tott sá got ka ma toz tat ja-e majd a ha gyo mány tör -

té net, az az a kor társ lí ra vis  sza csa to lá sai is mét

já ték ba hoz zák-e – Csehy szép ha son la tá val él -

ve – „a nyelv be és a tu dás ba szét öm lő én” ter -

mé szet tu do má nyos in terp re tá ció lán co la tok

meg al ko tá sá ra kész te tő köl té sze tét.

Fen tebb már utal tunk rá, hogy a szó ban for -

gó an to ló gi á ban pub li ká ló lí ri ku sok kö zül egy -

részt Hizs nyai Zol tán al ko tá sai ér de mel nek

meg kü lön böz te tett fi gyel met. Bár a szer ző el ső

há rom kö te té ben (Ron dó, 1987; To la tás, 1989; A
stig ma krá te re, 1994) már ész lel he tő né hány na -

gyon biz ta tó po é ti kai ten den cia (Né meth 2000,

71–85), az egy ér tel mű el is mert sé get a Bár ka és
la dik (2001) hoz za meg Hizs nyai szá má ra. A kö -

tet – Tő zsér Finnegan ha lá la cí mű ver ses könyv -

éhez ha son ló an – oly kép pen ke rül az iro da lom -

kri ti ka ér dek lő dé sé nek hom lok te ré be, hogy a ró -

la szü le tő írá sok nem pusz ta al ka lom szül te is -

mer te té sek vagy laudá ciók, ha nem szö veg elem -

zé sek kel alá tá masz tott argu men tatív elem zé sek.

Itt kell te hát utal nunk ar ra, hogy a „szlo vá ki ai

ma gyar” kri ti ká ban az ez red for du ló kör nyé kén

zaj ló át ren de ző dés – a műcen trikus ér tel me zé si

stra té gi ák szak mai dif fe ren ci á ló dá sá nak kö szön -

he tő en – a konst ruk tív kri ti ka szá mos vál fa ját

ho no sí tot ta meg; fel szá mol va ez ál tal élő iro da -

lom és kri ti ka egyide jűtlen ségét. A Bár ka és la -
dik fo gad ta tá sá ban jól ér zé kel he tő eme új kri ti ka
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24 Mi vel Hodossy Gyu lát nem köl tő ként, ha nem el évül he tet len iro da lom szer ve zői mun kás sá ga ré vén tart ja szá mon az

iro da lom tör té net (pl. Iró di a), ezt itt nem árt hang sú lyoz nunk.

25 Az ös  sze fog la ló jel le gű ta nul mány hoz Csan da Gá bor fű zött inter pre tatív meg jegy zé se ket, hoz zá já rul va ez zel a Farn -

bauer-líra „meg kö ze lít he tet len sé ge” kö ré szőtt mí tosz eloszlatásához.Csanda 2005.

26 A négy ta nul mány ér té kű kri ti ka – Mizs er At ti la es  szé jé vel tár sít va – szin tén ol vas ha tó a Dis pu ták kö zött cí mű ki ad -

vány ban (149–185). A blok kot nyi tó szél jegy ze telt Tő zsér-szö veg re még hi vat koz ni fo gunk.



tel je sí tő ké pes sé ge. El ső sor ban Né meth Zol tán,

Beke Zsolt, Pol gár Ani kó és Vida Ger gely írá sa -

it kell kiemel nünk.
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A négy in terp re tá ció – a

Bár ka és la dik „poszt mo dern for du la tát” pél da -

mu ta tó an kör be jár va – nem hagy két sé get afe -

lől, hogy Hizs nyai kö te te a kor társ „szlo vá ki ai

ma gyar” lí ra egyik csúcs tel je sít mé nye. Nem

pusz ta ud va ri as ság ból idéz zük itt Pol gár Ani -

kót, aki gon do lat me net ének ele jén lé nye ges

tám pont ra ta pint rá: „Hizsnyai ré szint a zsú folt -

ság, ré szint a szin te de kó dol ha tat lan ná tett de -

ko ra ti vi tás el ken dő ző já té kát éle zi ki: nem kép -

za va ro kat gyárt tu da to san, mint mond juk Par ti

Nagy, sok kal in kább af fé le za var ké pe ket konst -

ru ál, me lyek a nyelv ön tör vé nyű kre á tor funk ci -

ó ját fi tog tat ják, s eb ben a me cha niz mus ban

mu tat fel egy vá lasz le he tő sé get a kor társ köl té -

sze ti dis zkurzu sok ki hí vá sa i ra.” (Pol gár 2004,

175)
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Mely „vá lasz le he tő sé gek” per sze azért

bi zo nyul nak igen ha té ko nyak nak, mert a

transz di a ló gus köz ben ös  sze tet ten konst ru ál ják

meg a kér dés ho ri zont „ide gen sé gét” (jó pél da

er re a kö tet cím adó szö ve ge).

Más részt nyo ma té ko sí ta nunk kell a Bár ka
és la dik kap csán, hogy kan on izá cióját két fé le

ér te lem ben is a Tő zsér-lí ra ké szí tet te elő. Egy -

fe lől mint pár hu za mos kor társ je len ség, fo lya -

ma tos ins pi rá ló ja le he tett a Hizs nyai-féle mo -

da li tás ki ala ku lá sá nak; más fe lől a Tő zsér-ol va -

sá son ne ve lő dött kri ti ka re a gál ni tu dott az

elvárás rend sz erébe in teg rál ha tó és azon nal el -

kü lön bö ző dő esz té ti kai ta pasz ta lat komp le xi tá -

sá ra. Ezt a tör té ne ti pil la na tot te szi még ér de ke -

seb bé, hogy ma ga Tő zsér is meg fo gal maz ta a

kö tet tel kap cso la tos ol va sá si aján la tát, mely ben

Hizs nyai mű vét „si ke rült poszt mo dern re gény -

hez” ha son lít ja. (Tő zsér 2004, 145) S mint a hi -

vat ko zott mű faj, ez a szö veg is to vább ír ha tó -

nak, pár be széd ké pes nek bi zo nyult, hi szen né -

hány kri ti kus (Bárczi Zsó fia, Beny ovszky

Krisz ti án, H. Nagy Pé ter, Né meth Zol tán, Sán -

ta Szi lárd) szél jegy ze tek kel lát ta el Tő zsér

meg ál la pí tá sa it, ez zel is mét csak a Bár ka és la -
dik járt jól, ér tel me zé se még nyi tot tab bá vál ha -

tott. Kön  nyen le het, hogy a poszt mo dern inter -

tex tu al itást, il let ve el mé let írás és köl té szet

össz já té kát ez a szi tu á ció leg alább an  nyi ra

meg tes te sí ti, mint a Hizs nyai ál tal be fut ta tott

Tsúszó Sán dor-fik ció. (Hodossy 1992) Min -

den eset re an  nyi bi zo nyos nak lát szik, hogy a

Bár ka és la dik olyan lí rai és kri ti kai ex pan zi ót

ger jesz tett, mely nek szöveg e gyüttese meg ke -

rül he tet len kor pu sza (le het) az ez red for du ló

„szlo vá ki ai ma gyar” iro dal má nak.

A Pró ba út ban meg je le nő lí ri ku sok kö zül

Hizs nyai mel lett Ju hász R. Jó zsef pá lyá ja ho -

zott lát vá nyos ered mé nye ket. Fel vi dé ki kon tex -

tus ban az avant gárd – kü lö nö sen Kas sák – ha -

tá sá ra és pro duk ti vi tá sá ra leg ér zé ke nyebb al ko -

tó el ső kö te te még szö veg ver se ket tar tal maz. A

Kor sze rű szend vics (1989) kom po zí ci ó ját

azon ban olyan tér ben lát hat ja az ol va só, mely -

nek ré teg zett sé ge több fé le kö zép pont kö ré ren -

dez he tő tex tú rák szét tar tó moz gá sa ként ér tel -

mez he tő. A könyv nem csak egy ígé re tes pá lya -

kez dés ter mé ke, ha nem – a Cselény i-líra mel -

lett – a „szlo vá ki ai ma gyar” köl té szet neoa -

vant gárd szem lé le té nek min ta pél dá ja. Ju hász

R. má so dik kö te te már nyil ván va ló vá te szi,

hogy a mul ti me di al itás irá nyá ba tá jé ko zó dó al -

ko tó nem pusz tán a Cselény i-féle ha gyo mányt

ír ja to vább, de je len tő sen át ren de zi an nak erő -

vo na la it. A van még sza lá mi! (Intermediális
sza kács könyv) (1992) cí mű opus vi zu á lis meg -

ol dá sai és a szö veg el ren de zés vir tu o zi tá sa

olyan nyi tás ra en ged nek kö vet kez tet ni, amely a

vers sze rű ség, lí ra i ság stb. min den szint jét érin -

ti. S te szi ezt úgy, hogy nem szá mol ja fel ön nön

ha gyo mány tör té ne ti vo nat ko zá sa it (let triz mus,

ta lált tárgy po é ti ká ja, konk rét köl té szet stb.). A

kö tet fo gad ta tá sa is ar ról ta nús ko dik, hogy az

ilyen jel le gű (de)kom ponálás a mű vé szet meg -

vál to zott hely ze té ről tu dó sít, még ak kor is, ha

en nek tör té ne ti előz mé nye i ről a hi va ta los, elit -

ista ér ték rend év ti ze de kig nem vett tu do mást.

Tő zsér Ár pád jegy zi meg a van még sza lá mi!
ürü gyén: „nem is an  nyi ra já ték ez, mint in kább

an nak az új nyelv nek a köl té sze te, amely nek

28 H. Nagy Pé ter

27 A Par ti Nagy-uni ver zum mal va ló szem be né zés pél dá ja ként em lít he tő a Min ta ké ve (2004) cí mű kö tet is, mely ben a sok -

szer zős szonet tkos zorú mel let egy má sik is fut, Hizs nyai Szonet tkosz cí mű al ko tá sa.



hang jai, szí nei, je len té sei már itt van nak kö rü -

löt tünk, té vénk ben, vi de ó ink ban, szá mí tó gé pe -

ink ben, s ame lyet már mind nyá jan be szé lünk,

csak még nem tu dunk ró la”. (Tő zsér 1997, 288)

El fo gad va Tő zsér ál lás pont ját, an  nyit hoz zá

kell eh hez ten nünk, hogy a kö tet het tár sít ha tó

kon cep ció más hon nan is meg kö ze lít he tő. Ne -

ve ze te sen ab ból az át ren de ző dé si hul lám ból ki -

in dul va, me lyet töb bek kö zött Mar cel

Duchamp vagy Joseph Beuys kez de mé nye zett

(„min den ki ből le het mű vész”, „a tár sa da lom is

mű al ko tás” stb.), s mely nek kon tex tu sát a

Cselény inél – Deréky ál tal – fel so rolt mű vé -

szek alkotják.
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2006-ban lá tott nap vi lá got Ju hász R. Jó zsef

Kép ben vagy? cí mű köny ve, mely húsz év vi -

zu á lis köl té sze ti anya gát gyűj ti egy be. A Papp

Ti bor elő sza vá val meg je le nő kor pusz több di -

men zi ós kom po zí ci ó ba ren de zi az élet mű vet:

meg bont ja a kép szö ve gek ke let ke zé sé nek sor -

rend jét, és olyan cik lu so kat ala kít ki, me lyek

át te kint he tő vé te szik a mű vész al ko tá sa i nak

mű fa ji sok szí nű sé gét, mé di um al kal ma zá si kü -

lönb sé ge it, ha gyo mány ke ze lé si mó do za ta it.

Emel lett olyan te ma ti kai egy sé ge ket is lát ha tó -

vá tesz, me lyek meg kön  nyí tik az élet mű vön

be lü li tá jé ko zó dást. A tíz cik lus már el ső rá né -

zés re is rend kí vül sok ré tű fo lya mat ként vi szi

szín re a vi zu á lis köl té szet ak tu á lis ös  sze tett sé -

gét. E há ló zat a kassák ista kép ver sek től a szö -

veg- és fo tó mon tá zso kon át az ak ció köl té sze tig

ter jed. A min tá zat ban he lyet kap nak a szer ző

mon tá zsai, kol lá zsai, let trista ih le té sű kom po -

zí ci ói, konkretista mű vei és nem utol só sor ban

vi zu á lis köl té sze ti pa ró di ái is (Petőcz And rás,

Tóth Lász ló és Za lán Ti bor mun ká i ról). Ju hász

R. Jó zsef köny ve emel lett ref lek tál azok ra a

me cha niz mu sok ra, me lyek az utób bi év ti ze -

dek ben az op ti kai mé di u mok mű vé sze ti al kal -

ma zá sá nak te rü le tén zaj lot tak, így a Kép ben
vagy? anyag ke ze lé se jó val túl mu tat a „szer zői”

kér dés irá nyok do ku men tá lá sán. Tör té ne ti je -

len tő sé ge te hát ab ban van, hogy fel nyit ja az

avant gárd dal érint ke ző, de azo kat meg ha la dó

kon cep tu á lis kez de mé nye zé sek mű faj kö zi em -

lé ke ze tét, va la mint ki tá gít ja a szö ve gek és ké -

pek össz já ték ára épü lő for mák köz lés ké pes sé -

gé nek ha tá ra it.

Itt kell rö vi den utal nunk a pá lya társ Mé szá -

ros Ot tó Poe ma te ria (2002) cí mű, né mi ké sés -

sel meg je le nő köny vé re, mely szin tén – de a

van még sza lámi!-tól és a Kép ben vagy?-tól el -

té rő mó don – a kü lön bö ző mű vé sze ti ágak ve -

gyí té sé re épül.
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Ké ke si Zol tán re cen zi ó ját

idéz ve: „Köl té szet és per for man sz ös  sze kap -

cso lá sa eb ben az eset ben azért ta nul sá gos és fi -

gye lem re mél tó, mert olyan kér dé sek kel hoz ha -

tó ös  sze füg gés be, ame lye ket a fel idé zett köl tői

nyel vek ha gyo má nyoz tak rá. Hi szen ez utób bi -

a kat épp a szó vál sá gá nak (újab b) ta pasz ta la ta

in dí tot ta ar ra, hogy meg fo gal maz zák a szö veg -

sze rű ség, a verssz erűtlen ség, a köl tő i et len ség

po é ti kai el vét.” (Ké ke si 2004, 193–194)
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Mé -

szá ros ver se i nek ma gán jel le ge, köz na pi sá ga

stb. va ló ban a ’70-es évek ben ki ala ku ló, majd a

’80-as évek ben ka no ni zá ló dó lí ra nyel vek hez

köt he tő (el ső sor ban Tan dori és az új ér zé keny -

ség po é ti kai lá tás mód ját ele ve ní ti fel). Saj ná la -

tos – ért he tünk egyet az utó szó író Szom bat hy

Bá lint tal –, hogy ez a ki sebb sé gi kul tú ra sze -

rep min tá i nak új ra ér tel me zé sé re is al kal mas

köl tői be széd, Mé szá ros élet mű ve egy elő re le -

zárt nak tű nik.

2.4. Ká non mó do sí tás

Mé szá ros Ot tó köl té sze te át ve zet egy kö vet ke -

ző an to ló gi á hoz, s ez zel egy olyan prob lé ma -

29A kortárs magyar líra paradigmái

28 A tör té net hez az is hoz zá tar to zik, hogy mind ezt sok kal ha ma rabb re a gál ta le a ma gyar kép ző mű vé szet, mint az iro da -

lom. (En nek a szi tu á ci ó nak re mek ös  sze fog la ló ját nyújt ja Ké ke si Zol tán Nagy Pál ról írott kis mo nog rá fi á já nak elő sza -

va: Mé di u mok ke ve re dé se. Nagy Pál mű ve i ről. Rá ció Ki adó, Bu da pest, 2003, 7–16)

29 Mé szá ros Ot tó ak tí van részt vett a Pró ba út cí mű an to ló gi á hoz ve ze tő iro dal mi „meg moz du lá sok ban” (pl. ver sei az Iró -
dia Fü ze tek ben je len tek meg), ám eb ben az an to ló gi á ban nem sze re pelt, a Nyug ta lan in dák (1993) cí mű ben vi szont

igen. Ju hász R. Jó zsef fel kö zö sen több köl té sze ti ak ci ón és per for man szfesz tiválon lé pett fel, köny vé nek meg je le né se

óta azon ban alig hal lat ma gá ról.

30 Az avant gárd szem lé let mó dok át ala ku lá sá nak, meg úju lá sá nak ta pasz ta la tá ból ki in dul va Csehy Zol tán is a fen ti ek hez

ha son ló kö vet kez te té sek re jut a Poe ma te ria kont raszt ív szer kesz té sét il le tő en. Csehy 2004b, 187–190



kör höz, me lyet nem ta ná csos meg ke rül nünk. A

Nyug ta lan in dák cí mű an to ló gia – Kul csár Fe -

renc szer kesz té sé ben – deklaratíve az zal a cél -

lal je le nik meg 1993-ban, hogy tö mö rít se azo -

kat a lí ri ku so kat, akik nek egy ré sze a Pró ba út -
ban nem ka pott he lyet, to váb bá azo kat, akik a

’89-es in téz mé nyi át ren de ző dés után fó rum

nél kül ma rad tak (pró za-pár ja a Pik nik a Sza ha -
rá ban cí mű vá lo ga tás). Ugyan eb ben az év ben

lát nap vi lá got a Ka pu fa a Par nas  szu son cí mű

ki ad vány is, me lyet Bettes Ist ván rész ben az

ak ko ri pá lya kez dő írók-köl tők al ko tá sa i ból ál lít

ös  sze. Bár a Nyug ta lan in dák és a Ka pu fa a
Par nas  szu son kö zött a szer zői ne vek te kin te té -

ben van né hány át fe dés (pl. Csehy Zol tán,

Szászi Zol tán, Szűcs Eni kő, Zal a ba Zsu zsa), a

két kor pusz együtt ol va sá sa so rán kön  nye dén

tá mad hat az a be nyo má sunk, hogy az adott idő -

szak ban meg sok szo ro zód nak a „szlo vá ki ai ma -

gyar” lí ra nyel vei és po é ti kai le he tő sé gei. Nem

vé let len te hát, hogy a so ron kö vet ke ző, Ba lázs

F. At ti la ös  sze ál lí tá sá ban meg je le nő An gyal zsu -
gor (1997) cí mű an to ló gi á ban (mely az elő ző -

vel szin tén kap cso la tot lé te sít, pl. Csehy Zol -

tán, Ju hász Ka ta lin, Pén zes Tí mea és Pol gár

Ani kó szere pel tetésével
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) Né meth Zol tán így

ír: „Úgy tű nik, 1993 egy új pa ra dig ma vál tás

éve a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ban. Pon to -

sab ban, va la mi tör tént a ’90-es évek el ső fe lé -

nek lí rá já ban, s ez a va la mi két an to ló gi á ban

mu tat ta fel önmagát.”
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Mi e lőtt rá tér nénk a jel -

zett kon tex tus ban for má ló dó köl tői be széd szi -

tu á ci ók ra, ér de mes Né meth Zol tán ész re vé tel ét

rö vi den ki egé szí te nünk.

Elő ször is nem árt tu da to sí ta nunk, hogy az

em lí tett an to ló gi ák meg je le né sé vel pár hu za mo -

san zaj ló ma gyar köl té sze ti for du lat – ma már

jól kö rül ha tá rol ha tó an – eb ben az idő sza kasz -

ban „ter me li ki” ká non mó do sí tó kér dés irá nya it.

En nek a ho ri zont vál tás nak min de nek előtt Ko -

vács And rás Fe renc lí rá ja rak ja le a szem lé le ti

alap ja it. Az er dé lyi szár ma zá sú köl tő uni ver zá -

lis vers fel fo gá sa ugyan is – Kul csár Sza bó Er nő

rend kí vül lé nye ges meg ál la pí tá sát idéz ve –

„egy fe lől alap ve tő en kér dé ses nek nyil vá nít ja a

ha gyo mány ról le sza kadt be széd mód ok be ke rü -

lé sé nek esé lye it az iro dal mi ha tás tör té net be, s

en  nyi ben po é ti kai bí rá la tát is ad ja az bár mely

szö veg uni ver zum időt len lét mód já nak, az (azo -

no sí tott) ere det időiségét még sem lát ja el olyan

ér ték in de xek kel, ame lyek an nak au to ri tá sá tól

ten nék füg gő vé a mű vé szi meg nyi lat ko zás ér -

vé nyét. En  nyi ben el ső sor ban ép pen azt te szi

be lát ha tó vá, hogy a ha gyo mán  nyal szem közt

nem az az iga zi köl té sze ti kér dés, hol lel he tő

föl az ere det for rás he lye. Épp el len ke ző leg

kon di ci o nál ja ez a köl té szet a ha tás tör té net be

va ló be lé pés ese mé nyét. Olyan tör té nés ként,

ahol a múlt azért vá lik el a tra dí ci ó tól, mert míg

az egyik egy sze ri és vis  sza hoz ha tat lan (egyet -

len iro dal mi mű sem ké pes egzisztensen je len -

va ló ként élet re kel te ni), ad dig a má sik nem csak

hogy itt van a je len ben – s en  nyi ben nem is szo -

rul »fölélesztés re« –, ha nem ele ve raj ta mú lik,

mi szó lal meg köl tői nyelv ként a je len be be lép -

30 H. Nagy Pé ter

31 Sze berényi Zol tán iro da lom tör té ne te kis fe je ze tet szen tel az an to ló gi á nak, Öllős Edit utó mod ern ih le té sű (Jó zsef At ti -

la, Pi linsz ky) köl té sze tét (Négy di men zi ós pók há ló, 1998) eme li ki.Szeberényi 2001, 292–296 Az ál ta lunk fel so rol tak

kö zül a mérv adóbb po é ti kai tel je sít mé nyek re még vis  sza té rünk.

32 Né meth 1999, 127 (A pa ra dig ma vál tást leg egy sze rűb ben kér dés irány-mó do su lás ként le het jel le mez ni. Nem be szél he -

tünk te hát pa ra dig ma vál tás ról ab ban az eset ben, ha egy kér dés re igen lő vagy ta ga dó vá lasz ér ke zik, mi vel ezek ugyan -
ar ra a kér dés irány ra vo nat koz nak. Kor szak ha tá rok ese té ben a leg fel tű nőbb az adott pa ra dig mák érték sem legessé vá -

lá sa vagy ki ürü lé se. Mind ez nem je len ti azt, hogy az elő ző pa ra dig má kat egy sze rű en le vál ta nák az újak. A ré gi ek to -

vább ra is ér vé nye sül het nek, de fo ko za to san el vesz tik ha té kony sá gu kat.)

33 Nyo ma té ko san fel hív nánk itt a fi gyel met ar ra, hogy az idé zet nem a ha gyo mány vá lasz tás kor lá to zá sá ról be szél. El len -

ke ző leg: azt ál lít ja, hogy a tra dí ció nem ren del ke zik a meg szó lal ta tá sán kí vü li, elő re adott ér ték in dex szel, az az nem te -

kint he tő töb bé au to ri tás nak. Azon ban még is ez, je len ori en tált lét mód ja te szi le he tő vé a hoz zá va ló kap cso ló dá si for -

mák sok szo ro zó dá sát. En nek a lo gi ká nak a fél re ér té sé ből kö vet ke zik a kor társ lí ra ref lek tá lat lan el uta sí tá sa, vagy ami

leg alább en  nyi re két sé ges, a köl tői ha gyo mány vá lasz tás sza bad sá gá nak fel cse ré lé se az ön ké nyes ség fik ci ó já val. (Csá -

bí tó gon do lat, hogy Ko vács And rás Fe renc tel je sít mé nyét át ne vez zük, hi szen igen jól il le ne eh hez a ha tár hoz – me ta -

fo ri kus szó hasz ná lat tal él ve – „a ma gyar lí ra bor ge si for du la ta” ter mi nus, csak hogy az ilyen jel le gű pa ra dig ma je lö lés

még nem ho no so dott meg a ma gyar iro da lom tu do mány ban. Nyil ván va ló an azért, mert – a Borges-re cep ció függ vé nyé -

ben – fo lya ma to san ma gya rá zat ra szo rul na, pon to san mit is ér tünk ez alat t.)



ni aka ró ak tu á lis be széd for mák kö zül.” (Kul -

csár Sza bó 2000)
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Ha eb ből ki in dul va ve tünk egy pil lan tást a

Garaczi/Kukorelly/Parti Nagy/KAF je lent ke zé -

se utá ni hely zet re, lát ha tó vá vá lik, hogy ez a ket -

tős ten den cia (ame ly per sze az egyes ver se ken

be lül több fé le kép pen ér vé nye sül het), át hat ja a

’90-es évek újabb lí rai fej le mé nye it. Ke mény

Ist ván, Térey Já nos, Bor bély Szi lárd, Tóth

Krisz ti na stb., majd ké sőbb Or bán Já nos Dé nes

és Var ró Dá ni el kö te tei még ak kor sem vá laszt -

ha tók le er ről a kép let ről, ha más ként te szik is

hoz zá fér he tő vé a ha gyo má nyok dik tál ta nyel vi-

re to ri kai idő be li sé get. Ugyan így nem hagy ja

érin tet le nül ez a szem lé le ti vál tás a Pró ba út után

ki bon ta ko zó „szlo vá ki ai ma gyar” lí ra ex pan zi ó -

ját. Né meth Zol tán fen tebb idé zett ta nul má nya

meg is fo gal maz za en nek egyik is mér vét: „Úgy

gon do lom, a ’90-es évek po é ti kai vál to zá sá nak

tit ka és meg fog ha tat lan sá ga ab ban áll, hogy ez a

ge ne rá ció nem ta gad, ha nem fel hasz nál.” (Né -

meth 1999, 132.)

34

S le gyen bár mi lyen irá nyú is

ez a fel hasz ná lás, ma ga sem vol na be széd ké pes

a ha gyo mány és az ak tu á lis köz lés ta lál ko zá sá -

nak – akár szét tar tó re gisz te re ken ke resz tül meg -

nyil vá nu ló – ese mé nye nél kül. Néz zük te hát,

hogy a ’90-es évek től nap ja in kig tar tó „szlo vá ki -

ai ma gyar” köl té szet mi lyen ké pet mu tat a vá zolt

pa ra dig ma vál tás fé nyé ben. Gon do lat me ne tünk

to váb bi tét je, hogy meg ért het jük-e a fe je zet ben

ed dig el mon dot ta kat az ez után kö vet ke zők szi -

mul tán elő tör té ne te ként.

A ma gyar lí ra be széd rend jé nek ’90-es évek -

be li át ala ku lá sá ban – Tő zsér és Hizs nyai mel lett

– el ső sor ban azok az al ko tók visz nek ural ko dó

szó la mot, kik nek ver se i ben az imént vá zolt ket -

tős köl té szet tör té ne ti ta pasz ta lat vált a meg nyi -

lat ko zás po é ti kai alap já vá. Hang sú lyoz nunk kell

te hát, hogy – sze lek ci ónk lo gi ká já ból adó dó an –

nem azért te kin tünk el a to váb bi ak ban né hány

élet mű tö re dék is mer te té sé től, mert az nem vol na

ér de kes, ne tán lé nye ges kom po nen se a „szlo vá -

ki ai ma gyar” lí ra sok szí nű sé gé nek, ha nem azért,

mert a köz lés hely zet te kin te té ben vagy meg re -

ked egy, a pa ra dig ma vál tás előt ti po zí ci ó ban,

vagy mert még nem lát szik a szó ban for gó szi tu -

á ci ó hoz va ló tény le ges vi szo nya (pl. jó né hány

egy kö te tes al ko tó esetében
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vagy a re cep ció hi -

á nya mi att). Ilyen vo nat ko zás ban „ér vé nyes”, de

egy elő re pe ri fé ri kus be széd mód (nem a gömöri

iden ti tást ért ve ez alat t) ala kul ki pél dá ul Szászi

Zol tán – amúgy el moz du lás ra al kal mas – köl té -

sze té ben, mely nek leg utób bi ál lo má sa, a 2005-

ben meg je le nő Tá vol ban Föld nyo mok ban tar -

tal maz za egy al le go ri kus cir ku lá ci ó ra épü lő sza -

bad vers-vál to zat so kat ígé rő ki dol go zá sát. Szin -

tén, de más ér te lem ben te kint he tő pe ri fé ri kus nak

Ardam i ca Zo rán lí rá ja, mely azért is igen ta nul -

sá gos, mert mi köz ben el len dis kur zu sok au to -

nóm ki mun ká lá sán fá ra do zik, ön kén te le nül is a

mo der nis ta ön tu dat – ko ránt sem ha gyo má nyo -

kon kí vü li – nyel vét be szé li (az anar chis ta re to -

ri ka mű köd te té sé nek is van tra dí ci ó ja). Het ero -
texxxtu al itás (2005) cí mű kö te té ben azon ban itt-

ott már ref lek tál tabb tran sz gressz ióra („kí vü li -

ség re”) uta ló po é ti ka bon ta ko zik ki, s a mono -

logikus, assz ertív for mák is ki bil len nek egy jó -

val komp li kál tabb nyelv já ték irá nyá ba. Vagy

em lít het nénk a két nyel ven (szlo vá kul és ma gya -

rul) pub li ká ló Macsovszky Pé ter köl té sze tét is,

mely nek im ma nens te ma ti ká ja, vég le tes önref er -

en cial itása meg ren dí ti ugyan az esz té ti kai kom -

mu ni ká ci ó ba ve tett bi zal mat, ám – pa ra dox mó -

don – a je len té sek köz ve tít he tő sé gé nek il lú zi ó ját

még sem szá mol ja fel; bár Ha mis csap dák köny -
ve (2000) cí mű kö te te úton van egy mo da li tá sá -

ban ös  sze tet tebb lí ra tí pus fe lé. A pél dák jócs kán

so rol ha tók vol ná nak, tér jünk te hát vis  sza a ha -

tás tör té net dik tál ta fo lya ma tok hoz.

Itt kell ar ra utal nunk, hogy az ez red for du ló

ta lán leg je len tő sebb „szlo vá ki ai ma gyar” kri ti -

ku sa, Né meth Zol tán fon tos ta nul mányt szen telt

a ’90-es évek „fi a tal” iro dal má nak, mely ben ter -

mé sze te sen a köl té szet ered mé nye it is szám ba
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34 A pa ra dig ma vál tás ér tel mé ben a szü le tő új nem he lyez he tő el a pusz ta ta ga dás-igen lés zó ná já ban. Va gyis a szer ző ki -

je len té se úgy vol na ki egé szít he tő, hogy ez a „ge ne rá ció” nem ta gad, de nem is vi szo nyul ele ve affir matí van a ren del -

ke zé sé re ál ló ha gyo má nyok hoz. A fel hasz ná lás ezért le het sze lek tív új ra hasz no sí tás.

35 Olyan al ko tók ra is gon do lunk itt, mint pél dá ul Ha rasz ti Má ria, aki nek Mály vák és ma da rak (1999) cí men je le nik meg

ver ses kö te te (mind ez ide ig az egyet len), de nem ez rep re zen tál ja az élet mű vet.



ve szi. (Né meth 2005, 35–47) Rész le te seb ben

szól Z. Né meth Ist ván, Ju hász Ka ta lin, Szűcs

Eni kő, Csehy Zol tán, Pol gár Ani kó és Mizs er

At ti la kö te te i ről, majd érin tő le ge sen em lí ti Pén -

zes Tí mea ver ses könyv ét. Ha tart juk ma gun kat

az ed dig ki bon tott elő fel te vé se ink hez – és ez né -

mi szi gor ral jár együtt –, ak kor azt kell mon da -

nunk, hogy eb ből a név sor ból „csak ” Csehy Zol -

tán, Mizs er At ti la és va la me lyest Ju hász Ka ta lin

köl té sze te mé lyí tet te el a ’90-es évek pa ra dig -

ma vál tá sá nak po é ti kai ta pasz ta la tát. Ez ugyan -

ak kor nem je len ti azt, hogy évek óta ne for má -

lód na „ki ug rás ra” kész lí rai be széd a lát vá nyos

pá lya kez dést ma ga mö gött tu dó, nyelv zsong lőr

Z. Né meth Ist ván ese té ben, ami ről pél dá ul a

szer ző Kön  nyű nek hitt éb re dés (1993), va la mint

– a vá lo ga tott ver se it tar tal ma zó – Tri at lon
(2004) cí mű kö te tei alap ján is meg győződ -

hetünk.
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Vagy hogy Szűcs Eni kő An gyal (2000)

cí mű ké pes ki ad vá nya és Pol gár Ani kó Tró ja, te
fel tört dió (1998) cí mű, episz to la élén kí tő ver ses -

köny ve ne já rult vol na hoz zá a test lí rai re to ri ká -

já nak mo dern sé gen tú li új ra ér tel me zé sé hez. Ez

utób bi ha gyo mány je len lét ét na gyon is erő sí ti a

Né meth Zol tán „vá lo ga tá sá ban” nap vi lá got lá tó,

a test szét sze re lé sé nek cyber punk és min i mal ista

el já rá sa it (is) idé ző A per ver zió mél tó sá ga
(2002) cí mű kötet
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, mely nek le ága zá sa ként ol -

vas ha tó a köl tő-kri ti kus – egyes rész le te i ben Tő -

zsér „kór ház-ver se i nek” szce ni ká já val ro ko nít -

ha tó – „Ver ses ha lál nap ló ja”, A ha lál já ték le -
küzd he tet len vá gya (2005).

A fen tebb ki emelt há rom szer ző kö zül te hát

mind ed dig Ju hász Ka ta lin köl té sze te ho zott

ugyan sze ré nyebb ered mé nye ket, ám ez a „ki -

egyen sú lyo zott vers nyelv” – a Ge rez dek (1994)

és a Le Big Mac (1999) cí mű kö te tek ben – igen

pre cí zen ka ma toz tat ja a ’90-es évek lí ra nyel vi

for du la tá nak kö vet kez mé nye it. Ne ve ze te sen azt

a ha tás tör té ne ti fel is me rést, hogy az em lí tett két -

irá nyú di na mi ka alap ján egy más ba ékel he tő

(pél dá ul) az új hol das her me tiz mus és az ob jek tív

lí ra űrö ket ha gyó ele mek ből ál ló köl tői kép szer -

kesz té se. Né meth Zol tán ta nul má nya jog gal

jegy zi meg, hogy Ju hász Ka ta lin „ta lán a Pi -

linsz ky- és Oravecz Im re-fé le (…) po é ti kák nyo -

mán ala kí tot ta ki sa já tos stí lu sát, amely nek ér vé -

nyes sé ge egy re fon to sab bá vá lik nap ja ink ma -

gyar lí rá já ban.” (Né meth 2005, 42) Mi vel a szer -

ző har ma dik kö te té nek ol va sá sát egy faj ta kri ti -

kai bi zony ta lan ság kí sé ri, a Men tés más ként
(2001) ala po sabb ér tel me zé se még vá rat ma gá -

ra. Meg elő le gez he tő azon ban, hogy amen  nyi ben

a techno pro tézisek kö ré épült dis kur zu sok el vá -

rá sai (pl. szá mí tó gé pes szö veg szer kesz tés, di gi -

tá lis adat ke ze lés, va ri á ci ók egy mást ki egé szí tő-

tör lő já té ka) újabb te ret nyer nek a „szlo vá ki ai

ma gyar” be fo ga dói kul tú rá ban, és ez ál tal to -

vább-bon tják az írott szó és a rög zí tett be tű ci vi -

li zá ció mítoszát
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, ak kor a kö tet va ló ban el in dít -

hat ja ön nön – és a Ju hász Ka ta lin-lí ra – recik lá -

cióját. Kö ze lebb hoz va azt a ta pasz ta la tot, hogy

az ide gen ség el uta sí tá sá hoz an nak meg ér té sén és

meg kom po ná lá sán ke resz tül ve zet út.

Mizs er At ti la el ső, Hab nél kül (2000) cí mű

kö te te – az an to ló gi a be li köz lé se ket meg erő sít ve

– nyil ván va ló vá tet te, hogy a fi a tal szer ző köl té -

sze te so kat kö szön het a ’90-es évek ben zaj ló pa -

ra dig ma vál tás nak. Sán ta Szi lárd sze rint „a

Mizser-szöveg ek ben az egy más mel lé ke rü lő

kü lön bö ző re gisz te rek, frag men tu mok meg aka -

dá lyoz zák egy egy sé ges je len tés-kon zisz ten cia

ki épü lé sét, fe szült sé get te rem te nek. (…) A szö -

ve gek gaz dag varia tiv itását ké pe zi a polir it -

mikusság, az en jam be ment gya ko ri elő for du lá -

sa, és a köz pon to zás szin te tel jes hi á nya is ezt tá -
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36 Z. Né meth kön  nye dén ige nel he tő ér ték ér zé két és szé les kö rű kor társ tá jé ko zó dá si pont ja it Nincs meneqés (2001) cí mű

pa ró dia kö te te is jel zi. A pa ro di zált lí ri ku sok majd nem mind egyi ke gon do lat me ne tünk ben is sze rep hez ju tott vagy fog

jut ni… (Ér de kes el ját sza ni a gon do lat tal, hogy Z. Né meth ká non ját ma xi má li san tá mo gat ja gon do lat me ne tünk, de ez

for dít va is igaz: a szer ző már elő re alá ás sa e fe je zet „pil lé re i nek” tart ha tó sá gát. A pa ró dia töb bek kö zött ép pen ezért

le het ha té kony „esz kö ze” egy tör té ne ti ér ték rend szi tuálásá nak. Olyan, me cha ni ku san is mé tel he tő po é ti kai el já rá sok ra

te re li a fi gyel met, me lyek ép pen ez ál tal le gi ti má lód nak a pa ró dia nyelv já té ká ban.)

37 A ki ad vány – poszt mo dern ide a ként – a szer ző ség kér dé sé vel is el ját szik, ami kor Né meth Zol tánt „vá lo ga tó ként és utó -

szó író ként” tün te ti fel.

38 Em lé kez tet nénk itt ar ra, hogy a ko ráb ban em le ge tett neoa vant gárd és mul ti mediális mű vé szet – per sze tel je sen más -

hon nan ér kez ve – már el in dí tott eh hez ha son ló fo lya ma to kat.



maszt ja alá.” (Sán ta 2002) Két ség te le nül így

van, sőt a hang zás po é ti ká já nak fel erő sí té se

alap ján e poszt mo der ni zált be széd kon tex tu sa is

ki je löl he tő. Ahogy Né meth Zol tán fo gal maz:

„Mizser At ti la szö ve gei (…) a tévépop kultúra, a

té vé ri zsa nyel vi le he tő sé ge it ak náz zák ki, s ro -

kon sá got mu tat nak a nonkon form né ző pon to kat

vál to ga tó, a szub kul tú rák fe lől ér ke ző ha tá sok -

kal, (…) Térey Já nos, Peer Krisz ti án és Poós

Zol tán rap-szöveg eiv el. (…) Mizs er szö ve gei

lezserül játs  szák a mo dern pri mi tí vet, a szag ga -

tott tech no in to ná ci ót, az MTV-ge ne rá ci ók szö -

ve ge lés tech ni ká ját.” (Né meth 2005, 45) A tö -

meg kul tú ra és a pe rem mű faj ok „hor da lé ká nak”

ilyen jel le gű be kap cso lá sa a lí rai kom mu ni ká ci -

ó ba va ló ban fon tos té nye ző je az ez red for du ló lí -

rá já nak. Ne csak a fel so rolt köl tők re gon dol junk,

ha nem pél dá ul az er dé lyi il le tő sé gű Or bán Já nos

Dé nes re is, aki prog ram sze rű en – igen nagy ha -

tás fok kal – kö ze lí ti a lí ra nyel vet az „ala csony”

kul tú ra kód jai felé.
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Mizs er má so dik, Szak mai gya kor lat kül -
föld ön (2003) cí mű kö te te nem hogy nem cá fol

rá a köl tő al ko tá sa i val szem ben ki ala kult el vá -

rá sok ra, de je len té ke nyen be is moz dít ja az el -

ső kö tet ta pasz ta la tát, hi szen an nak szonettcik -

lusát ír ja to vább. Csehy Zol tán a kö vet ke ző -

kép pen szem lél te ti a pro duk ci ót: „A szo nett itt

nem pusz tán for ma, vagy egy fé le kul tu rá lis

gya kor lat ra és tör té ne ti be széd mód ra uta ló

gesz tus: a szo nett itt egy »erősza kos« el já rás

kö vet kez mé nye, a tá jé ko zó dás cél ja i ra fel osz -

tott la bi rin tus rész: mint ha egy négy zet há lón

vagy szá mí tó gé pes szi mu lá ció ré vén je löl nénk

ki az egész rész te re it, ha tá roz nánk meg az ori -

en tá ci ós pon to kat. A szo nett kö rül is épp oly

nyüzs gő szö veg élet van, mint ma gá ban a szo -

nett ben.” (Csehy 2004c, 197) A mű for má ból

adó dó kor lá to zott ki ter je dé sű szö veg egy sé gek

olyan la bi rin tus sze rű nyel vi te re ket ala kí ta nak

ki, me lyek ben sza ba don ke ve red nek/ka va rog -

nak a kul tu rá lis nyelv já té kok és iden ti tá sok. A

kom mer cial izáló dott be széd mód ok kol lázs sze -

rű új ra hasz no sí tá sa, a for ma ha gyo mány és a

be moz dí tott sze mé lyes kon tex tus ös  sze il lesz té -

se, a kö tet meg kom po nált sá gá ból szár ma zó fe -

szült sé gek ér zé kel te té se a több dis kur zus fe lé

nyi tott vers szö ve gek ki tű nő – és nem utol só

sor ban szó ra koz ta tó – pél dá it nyújt ja.
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Ami kor 1993-ban Csehy Zol tán el ső, Nút cí -

mű ver ses köny ve nap vi lá got lá tott, még nem tel -

je sen en ged te sej tet ni, hogy a kö vet ke ző kö tet tel

a szer ző a kor társ ma gyar lí ra él vo na lá ba ke rül.

A Cs. Z. alagyái, da nái és ele gy- bel e gy ira ma tai
(1998) azon ban egy ér tel mű vé tet te, hogy a ká -

non ala ku lás szem pont já ból is az egyik leg ta gol -

tabb köl tői vi lág van ki bon ta ko zó ban. Ez ter mé -

sze te sen nem ke rül het te el Né meth Zol tán fi -

gyel mét, aki kü lön ta nul mány ban ele mez te a kö -

tet ol va sás alak za ta it. A fen tebb hi vat ko zott ösz  -

sze fog la ló írá sá ban pe dig ek kép pen fo gal maz:

„Eb ben a könyv ben, ame lyet a ’90-es évek egyik

leg iz gal ma sabb ma gyar ver ses kö tet ének tar tok,

Csehy az egész vi lág iro da lom ha gyo má nyá nak

el sa já tí tá sá ra tesz kí sér le tet. A ha gyo mány el sa -

já tí tá sá nak ak tu sai sa já tos inter tex tuális kör nye -

ze tet te rem te nek Csehy ver sei szá má ra. Az idő -

mér ték ben írt so rok hul lám zá sa az ógö rög és a

la tin iro da lom ra utalt ság ból in dít ja ol va sá sun kat.

Olyan nyelv szál lít ja a je len té se ket, amely igen

lágy és tág, a kul tú ra leg tá vo lab bi te rü le te i vel ta -

lál koz ha tunk. (…) Csehy Zol tán ver sei ta lán a

weö re si, de még in kább a Ko vács And rás Fe -

renc-fé le örök ség to vább gon do lá sá ban ér de kel -

tek.” (Né meth 2005, 43–44) A pár hu zam azért is

helyt ál ló itt, mert aho gyan Ko vács And rás Fe -

renc lí rai em lé ke zet tech ni ká ja a vers kul tú ra szá -

mos hang nem ét, for má ját, hermeneu tikai max -

imáját stb. si ke re sen szó lal tat ja meg, úgy Csehy

köl té sze te is alap ve tő en új ho ri zon tot nyit a hu -

ma niz mus köz be jöt té vel hoz zá fér he tő an tik kul -

tu rá lis me mó ria vi lá gá ra.
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39 A „bar ká cso lás” ná la per sze úgy ter me li új ra az elit/po pu lá ris op po zí ci ót, hogy egyút tal des ta bi li zál ja a bi po lá ris lo gi -

ka ér ték ins tan ci á it.

40 A kön  nyed ség itt nem egy faj ta azon na li ki me rít he tő sé get je lent per sze, ha nem az esz té ti kai il lú zió ezen ke resz tü li fo -

ko zá sát.

41 Ez a me ta fo ra ta lá ló le het ab ból a szem pont ból is, hogy míg Csehy a hu ma niz mus és az an tik vi tás ku ta tó ja ként (A szö -
veg her maph ro di tuszi tes te, Kalligram, Po zsony, 2002), ad dig Ko vács And rás Fe renc a ma ni e riz mus szak ér tő je ként

(Csipkébűl te kert gúzs, Men tor Ki adó, Ma ros vá sár hely, 2000) szer zett el évül he tet len ér de me ket.



Két ség kí vül alá tá maszt ja és el mé lyí ti ezt a

ta pasz ta la tot Csehy leg utób bi al ko tá sa, a poszt -

mo dern filoszköltészet
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egyik re mek mű ve,

mely nek tel jes cí me így hang zik: Hecatelegium
avagy Ámor di a dal me ne te tíz könyv ben, me lyet
a hí res-ne ve ze tes Pci fi cus Max imus ko runk po -
rá ból meg éledt Prop er tiusa, Tibul lusa, Gal -
lusa, Mar tial isa és Ovi di u sa köl tött 1429 és
2005 kö zött (2006). A kö tet leg éke sebb po é ti kai

el já rá sa va ló szí nű leg nem a ge ni tá li ák szi no ni -

má i ban tob zó dó nyelv ben rej lik el ső sor ban (bár

ez is ki eme len dő nyel vi ih le tett ség re val l), ha -

nem ab ban, aho gyan a disz ti cho nok ban írt szö -

veg a hu ma nis ta köl té szet fe lől ér tel me zi a ro -

man ti kus-szim bo lis ta kép hasz ná la tot (pl. Ady

al le gó ri á it). Az ol va só nak te hát kön  nyen tá -

mad hat az az ér zé se, hogy bi zony Csehy lí rai-

kul tu rá lis ho ri zont ja szé le sebb, mint a meg idé -

zett hu ma nis ta elő dö ké. S bár szin te biz tos ra

ve he tő, hogy a kö tet ked ve ző fo gad ta tá sa nem

fog el ma rad ni, a kri ti ka újabb meg mé ret te tés

előtt áll. A Hecatelegium szem lé le ti-po é ti kai

kom  po nen se i nek fel tá rá sa ugyan is majd hogy -

nem le he tet len az eszté tizáló-e tizáló kri ti kai dis -

kur zus örök sé gén be lül. Eme szak mai ki hí vás -

nak va ló meg fe le lés a kor társ ma gyar konst ruk -

tív kri ti ka to váb bi nagy fegy ver té nye le het ne.

Vé ge ze tül, de nem utol só sor ban egy olyan

köl té sze ti tel je sít mény re kell ki tér nünk, mely az

em lí tett, ’90-es évek be li an to ló gi ák meg je le né se

utá ni pe ri ó dus ban bon ta ko zik ki. Vida Ger gely

Tin ta- pal in ta (1999) és Sült tel hát ra fe lé (2004)

cí mű kö te tei szin tén a le zaj lott lí ra tör té ne ti for -

du lat ról ad nak hírt (pon to sab ban már an nak

meg tör tén tét kons ta tál ják). Fő ként a Sült tel hát -
ra fe lé va ló sít meg olyan po é ti kát, amely több -

szö rös rá lá tást biz to sít a nyelv moder nitás-k e -

retén tú li anya gi sá gá ra. S te szi ezt úgy, hogy

köz ben pro duk tí van ki hasz nál ja pél dá ul a tö -

meg kul tú ra és a fi lo zó fi ai tra dí ció, a szo ci olek -

tu sok és a ka no ni zált iro dal mi be széd stí lu sok ta -

lál ko zá sá ból adó dó fe szült sé ge ket, oly kor Or bán

Já nos Dé nest le kö rö ző nyel vi le le mén  nyel. Biz -

to san egyet ér te ne ez zel Beke Zsolt is, aki sze rint

a Sült tel hát ra fe lé nem más, mint a nyelv

„elvidékiesedé se/el vidékiesítése”. (Beke 2004,

217–218) S itt fon tos hang sú lyoz nunk, hogy ez

a – még ko ránt sem ma ga biz to san de fi ni ál ha tó –

köl té szet nem ab ban az ér te lem ben „pe ri fé ri -

kus”, aho gyan azt fen tebb em le get tük. Mert bár

be szé li a pe ri fé ri ák – akár nem iro dal mi – nyel -

ve it, ezt olyan, nem mar gi ná lis po é ti kai lá tás -

mód dal tár sít ja, amely meg aka dá lyoz za, hogy

bár me lyik re gisz ter ural ko dó vá vál jon a töb bi

ro vá sá ra. (Az az csak idő le ge sen ér vé nye sül het

egy- e gy nyelv já ték, a dis kur zus azon na li meg tö -

ré se, át vál tá sa nem en ge di, hogy cent rum ként

total izálód jon.) Ez a ki tű nő en al kal ma zott ön iro -

ni zá ló tech ni ka is ré sze an nak a dis zjunkció nak

(„szét szá la zás nak”), mely a lát szó lag ref er en -

ciálisan hoz zá fér he tő ké pe ket is ki szol gál tat ja a

re to ri kai ol va sás nak. A kö tet min den bi zon  nyal a

kor társ „szlo vá ki ai ma gyar” lí ra egyik leg fris -

sebb szem lé le tű, ter mé keny le ága zá so kat és fő -

ként ká non mó do sí tó vis  sza csa to lá so kat ígé rő

vál to za tát képviseli.
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Fon tos még e he lyütt ar ra fi gyel mez tet -

nünk, hogy Vida Ger gely köl té sze té ben ne csak

azt lás suk, hogy vis  sza iga zo ló dik a poszt mo -

dern lí ra ho ri zont nyi tá sa, ha nem azt is, hogy az

men  nyi re sok ré tű kor szak tu dat fel nyí lá sát

ered mé nyez te. A Tő zsér-, Hizs nyai-, Mizser-,

Cse hy-líra mel lett ugyan is itt vá lik vi lá gos sá,

hogy a „szlo vá ki ai ma gyar” lí ra ké pes ma ga

mö gött hagy ni a mo dern ma gyar köl té szet meg -
ér tett ha gyo má nyát.

Hi ba vol na, ha zá rás kép pen – egy-két mon dat

ere jé ig – nem utal nánk azok ra a té nye zők re, me -

lyek biz to sí té kai le het nek a „szlo vá ki ai ma gyar”

lí ra sok szí nű, szét tar tó (re mél he tő leg nem reg -

resszív) foly to nos sá gá nak. Ha nem lát szik is még

egy ér tel mű en, hogy pél dá ul a Ju hász Ka ta lin ál -

tal szer kesz tett ArtFALatok (2001) cí mű an to ló -

gia in du ló köl tői kö zül kik től vár ha tó erő tel je -

sebb hoz zá já ru lás a ká no nok mó do su lá sá hoz,

biz ta tó, hogy a Start Köny vek so ro zat fo lya ma to -
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42 Hogy ez így van-e, ar ról ha ma ro san meg győ ződ he tünk, hi szen e so rok írá sá val egy idő ben ke rül nyom dá ba a szer ző

har ma dik ver ses köny ve.

43 A so ro zat ban je lent meg el ső kö te te pél dá ul Ju hász Ka ta lin nak, Bole mant Lász ló nak, Zal a ba Zsu zsá nak, Pol gár Ani -

kó nak, Öllős Edit nek, Mizs er At ti lá nak, Fe hér Krisz tá nak, Sze les An na má ri á nak, Ha rasz ti Ág nes nek és Ha ris Évá nak.



san hírt ad újabb te het sé gek fel bukkanásáról.
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Ugyan ez mond ha tó el az Új Fő nix Fü ze tek ről

is, mely nek egyes újabb kö te tei szin tén el is me -

rés ben ré sze sül nek (pl. Leck Gá bor: A víz ve ze -
ték-sze re lő egy nap ja, 2003). És ugyan csak hi -

ba vol na, ha a jö vő ből tör té nő ha tás ös  sze füg gé -

sek alap ján nem néz nénk szem be e fe je zet egy

fon tos – szin tén a kon ti nu i tást érin tő – di lem -

má já val.

Ter mé sze te sen a „szlo vá ki ai ma gyar” lí ra

pe ri o di zál ha tó sá gá ról van szó. Ha – mint ki in -

du ló pont ként le szö gez tük – ’89 nem te kint he tő

is lí ra tör té ne ti kor szak ha tár nak, a szö ve gek

egy mást ol va só já té ká ból rend re az de rül ki,

hogy a kör nyé ke ér tel mez he tő ak ként. A ’86-tól

’93-ig ter je dő idő szak köl té sze ti ter mé se

ugyan is olyan vál to zá sok so rát tel je sí tet te be és

in dí tot ta el, mely vál to zá sok ész le lé se nél kül

ér tel mez he tet le nek vol ná nak a je len ben ha tó

po é ti kai kér dés irá nyok. Amen  nyi ben ezt a szűk

év ti ze det ki tün te tet ten ke zel jük – s er re ma ga a

lí ra tör té net jo go sít fel –, ak kor meg le he tő sen

ös  sze tett kép tá rul hat elénk. Mert míg az ek kor

ki bon ta ko zó lá tás mód ok lét re hoz zák a ma guk

hi vat ko zá si pont ja it, ki ter me lik ká non mó do sí tó

alak za ta i kat és egy re in kább pár be széd ké pes -

nek bi zo nyul nak a ma gyar or szá gi kon tex tu sok -

kal (vagy ré szét ké pe zik azok nak, még ha „on -

nan” ki ma rad nak is re cep ci ós im pul zu sok),

kan on izá ciójuk jó val ké sőbb kö vet ke zik be, sőt

rész ben el ma rad. Az élet mű vek frag men ta -

rizálódása, az al ko tá sok sze lek ci ó ja, a kü szöb -

hely zet ér zé kel he tő sé gé nek utó la gos sá ga stb.

azon ban az iro da lom tör té net ter mé sze tes fo lya -

ma tai kö zé tar toz nak. In nen néz ve te hát mind -

egy, hogy a Pró ba út cí mű an to ló gia meg je le né -

sé nek dá tu mát vagy ’93-at te kint jük-e a for du -

lat évé nek. Mert ami ezek után kö vet ke zett (s

ami ről e fe je zet szól ni kí vánt), va ló já ban az tet -

te le he tő vé, hogy az ezek „tá jé kán” ke let ke zett

szö ve ge ket vis  sza me nő le ge sen egy lí ra tör té ne -

ti kor szak vál tás „do ku men tu ma i ként” ol vas -

suk. Olyan köl té sze ti kor szak vál tás hír nö ke i -

ként, mely hez ké pest sem a múlt, sem a jö vő

nem gon dol ha tó el iden ti kus ként.

Már most ha igaz, hogy mind az, ami re a

köl té szet ké pes, vis zony lagosíthat ja a kö ré je

szőtt ide o ló gi ai há ló vi szony rend sze rét, ak kor

– ha óva to san is – ar ra az ál lás pont ra kell he -

lyez ked nünk, hogy a lí ra to váb bi ala ku lá sa fog -

ja majd be fo lyá sol ni, men  nyi ben te kint he tők

mél tá nyos nak az ér tel me zé sé re tett fen ti ja vas -

la tok. Ha te hát a ha gyo mány tör té nés fe lül ír ja

majd in terp re tá ci ónk tám pont ja it, ak kor – a

„szlo vá ki ai ma gyar” köl té szet ta go zó dá sá nak

pon to sabb meg ér té sét il le tő en – alig ha nem ez

jól van így.
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A SZLO VÁ KI AI MA GYAR PRÓ ZA 

Az al cím ál lí tá sá nak nincs va ló ság tar tal ma.

Szlo vá ki ai ma gyar pró za – ha van – 1993. ja nu -

ár el se je óta van. E dá tum előtt cseh szlo vá ki ai

volt ez a pró za – ha volt. Eköz ben azon ban

min dig ma gyar volt s ma radt, bár tu do mást – az

elit ma gyar pró za tá ja in - nem min dig vet tek

ró la. Ahány mon dat – an  nyi prob lé ma, és a ge -

ne rá ci ók eset le ges har ca, a kü lön fé le poszt és

neo irány za tok kal va ló ka cér ko dás még szó ba

sem ke rült.

Kér dé ses, men  nyi ben jo gos 1989-hez köt ni

az iro da lom kér dé se i nek tár gya lá sát, s ilyen ér -

te lem ben a for du lat évé nek tar ta ni, hi szen az

iro da lom je len sé ge i nek a po li ti kum hoz, a köz -

élet hez kö té se so ha sem túl sze ren csés. Ha ar ra

ke res nénk vá laszt, va jon ép pen 1989-ben vol -

tunk-e ta núi va la mi lyen, a XX. szá zad vé gi ma -

gyar iro dal mat is ala kí tó, be fo lyá so ló po é ti kai

for du lat nak, pa ra dig ma vál tás nak, ak kor a vá -

lasz egy ér tel mű NEM kell hogy le gyen. 1989

csu pán man kó, amely se gít sé günk re van/le het,

ab ban , hogy lát ha tó vá te gyük a zaj ló fo lya ma -

to kat. Kön  nyel mű ség len ne azt ál lí ta ni, hogy

be lát juk a te re pet, hi szen ál lan dó a moz gás, s az

irány is vál to zik. S a szün te le nül át ren de ző dő

so rok kö zé be he lyez ni mind azt, ami a Fel vi -

dék nek is ne ve zett te re pen tör té nik, ta lán le he -

tet len, de sem mi kép pen nem fe les le ges pró bál -

ko zás, még ak kor sem, ha a fo lya ma tok és je -

len sé gek rög zí té sé nél to vább nem ke rül he tünk.

Hi szen ami tör té nik, az ta lán van, és ha el fo -

gad juk, hogy van vagy hogy le het, ak kor be -

szél ni is tu dunk ró la.

Így meg ke rül he tő a so kak szá má ra ért he tet -

len, pro vo ká ló kér dés is, ti. van-e egy ál ta lán

szlo vá ki ai ma gyar iro da lom. Mert ha a fen tebb

le írt van/le het he lyett a nincs bír na szá munk ra

je len tés sel, fe les le ges len ne foly tat ni akár ezt

az írást is. „Az esz té ti ká nak nincs szük sé ge a

szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ra” – ír ja Szlo vá ki -

ai ma gyar iro da lom: lé te zik-e vagy sem? cí mű

írá sá ban Né meth Zol tán (Né meth 2005, 5).

3.1. A dif fe ren ci á ló dás fo lya ma ta

A szlo vá ki ai ma gyar pró za nyel vi meg for má lá -

sa, meg for mált sá ga – a nyelv esz té ti ká ja –

azon ban olyan jel leg ze tes meg kü lön böz te tő je -

gye ket ké pes fel mu tat ni, ame lyek – jobb hí ján

mond juk így: eg zo ti ku muk nál fog va – az el kü -

lö nü lést, az ér zé kel he tő és a nyelv ál tal (is)

meg je lenülő más sá got hang sú lyoz zák (Gren -

del, Tala m on, Györ gy Nor bert...).

Ez a nyelv csak ár nya la ta i ban más, de más,

mert bár ugyan az a ha gyo mány ala kít ja, vég ső

for má ját egy ugyan kény szer ből el kü lö nü lő, de

még is más nyel vi kö zeg ben kap ja. Más a

nyelv be fog lalt ság ál la po ta, né mi leg má sok a

ki hí vá sok és a fel kí nál ko zó al ter na tí vák. Az

anya nyel ven kí vü li, az ide gen nyelv vel és ezen

ke resz tül az adott nyelv kul tú rá já val és iro dal -

má val va ló kap cso lat ta pasz ta la ta alap ve tő en

jel leg ze tes más ság ként tud meg je len ni a szlo -

vá ki ai ma gyar pró za vi lá gá ban.

Ha úgy tes  szük fel a kér dést, szük sé ge van-

e a ma gyar iro da lom nak, pró zá nak er re a más -

ság ra, tud-e mit kez de ni ve le, el in dít-e, el in dí -

tott-e va la mi lyen fo lya ma tot, ak kor a prob lé ma

már né mi leg más meg vi lá gí tás ba ke rül, de az

igen mint vá lasz le he tő ség Záva da Pál Jad vi ga
pár ná já ban még is csak tet ten ér he tő. Az esz té ti -

ká nak ta lán még is szük sé ge le het a szlo vá ki ai

ma gyar iro da lom ra, de csak ab ban az eset ben,

ha az iden ti tás meg őr zé sé nek az esz té ti kán kí -

vü li kri té ri u mai nem ta kar ják el a ho ri zon tot.

A ’90-es évek iro dal ma jel lem ző jét/jel lem -

ző it ke res ve je len ség ként mu tat ha tunk rá a

szlo vá ki ai ma gyar iro da lom/pró za fo ko za tos,

de erő tel jes dif fe ren ci á ló dá si fo lya ma tá ra,

amely az iden ti tás meg őr ző sze rep tu da tos hát -

tér be szo rí tá sá val a ma gyar pró za for du lat ele -

me i nek hang sú lyos tu do má sul vé te le mel lett az

esz té ti kai mi nő ség re és a nyi tott ság ra he lyez te

a hang súlyt, el len tét ben a ko ráb bi idő szak

gyak ran gör csös, az ide o ló gia fel hang ja i tól sem
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men tes iden titás megőrzésével, iden ti tás ke re sé -

sé vel.

A szlo vá ki ai ma gyar pró za azon ban már

ko ráb ban, 1989-et meg elő ző en is új sze rep hez

jut a ma gyar iro dal mi kö zeg ben – Gren del pró -

zá já nak kö szön he tő en. A ma gyar or szá gi re cep -

ció Gren delt az Es ter házy ne vé vel – is – fém -

jel zett pró za for du lat egyik kép vi se lő je ként

tart ja szá mon, s eh hez mér ten hang sú lyoz za je -

len tő sé gét is. Vi tat ha tat la nul Gren del nek kö -

szön he tő e pró za sze re pé nek és he lyé nek új ra -

ér té ke lé se. Az ő pró zá ja és e pró za ma gyar or -

szá gi re cep ci ó ja együtt ered mé nyez ték a szlo -

vá ki ai ma gyar pró za iro da lom holt pont ról va ló

ki bil le né sét, a pe ri fé ri á ról a köz pont fe lé tör té -

nő ki len dü lé sét.

A Gren del-, va la mint a 90-es évek ele jén

meg je le nő Farn bauer- és Tala m on-szöveg ek

men tén zaj lik a szlo vá ki ai ma gyar pró za/iro da -

lom ad dig so ha nem ta pasz talt dif fe ren ci á ló dá -

si fo lya ma ta. A Fábry kre ál ta ki sebb sé gi iro dal -

mi ká non, amely szá má ra a meg ma ra dás – ko -

ránt sem esz té ti kai – kri té ri u ma alap ve tő el vá rás

volt, ne he zen küz dött meg a ki sebb ség ben élő

kö zös ség azo no sí tó je gye it/ele me it fel adó, hát -

tér be szo rí tó vagy rel a tivizáló szö ve gek kel.

A köz éle ti fó ru mok ad dig nem iga zán is -

mert/lé te ző po la ri zá ci ó ja ered mé nye ként (is)

1989 után meg szűnt a szlo vá ki ai ma gyar iro -

dal mi köz élet egy fó ru mú sá ga – a Ma dách mint

A ki adó és az Iro dal mi Szem le mint A lap (1972

óta az Iro dal mi Szem lét a Ma dách je len tet te

meg). Új fó ru mok jön nek lét re, ame lye ket a

szán dé kos más ság kri té ri u mai – is – mű köd tet -

nek. Az egyik leg el ső – de nem ezért a leg iz gal -

ma sabb – a Kalligram mint ki adó és mint iro -

dal mi lap (1991. áp ri lis, 1992. jú ni us). Je len tő -

sé ge meg ke rül he tet len len ne már ak kor is, ha a

ti sza vi rág-éle tű vál lal ko zá sok egyi ke len ne, de

a Kalligram – a szlo vá ki ai és má ra már a ma -

gyar iro da lom szá má ra is – a mi nő ség, a nyi -

tott ság, az eu ró pai szel le mi ség meg ke rül he tet -

len fó ru ma, köz ve tí tő je. A Kalligram fel vál lal -

ta a szlo vá ki ai ma gyar pró za ha gyo má nyá nak

sab lon jai és elváráshor i zon t jai kö zé nem szo rít -

ha tó szer zők, mű vek meg je len te té sét, és a ma -

gyar iro da lom, iro dal mi köz élet fe lé tör té nő

köz ve tí té sét is. A Kalligram pró za írói, élü kön

ter mé sze te sen Gren del lel, aki ek kor ra már ér té -

ket je len tő súl  lyal volt je len a ma gyar iro dal mi

köz tu dat ban is, mi nő sé gi leg más be fo ga dói kö -

zeg ben ér té ke lőd nek/ér té ke lőd het nek.

A ma gyar or szá gi re cep ci ó val kap cso lat ban

Szirák Pé ter – még is – a kö vet ke ző ket ír ja: „A

kon tex tu sok kü lönb sé ge i nek »záró jelbe tétele«

két ség kí vül hoz zá já rult az egye te mes ma gyar

iro da lom nak mint szem lé le ti alap nak a hely re ál -

lí tá sá hoz. Ugyan ak kor a ká non le- és fel épí té se

kö rül ki ala kult ver sen gés ben a mű vek sa já tos ki -

szol gál ta tott ság ba ke rül tek. A kü lön bö ző ér tel -

me zői kö rök vi tá ja gyön gí tet te a más ság ér zé ke -

lé sé nek ké pes sé gét. Pe dig an nak, hogy Gren del

mű ve it egy, a ma gyar or szá gi tól sok te kin tet ben

el té rő elvárás rend sz er hív ta elő és ér té kel te (? –

D. A. megj.), jó pél dái a mű ve i ről ren de zett po -

zso nyi ke rek asz tal-be szél ge té sek, és ezt jel zi tri -

ló gi á já nak (Éles lö vé szet, Ga le ri, Át té te lek) szlo -

vák fo gad ta tá sa is” (Szirák 1995, 79) – ér zé kel -

tet ve, hogy a ma gyar pró za pa ra dig ma vál tá sá -

hoz va ló kap csol ha tó ság el le né re a gren deli pró -

za még is szig ni fi káns meg kü lön böz te tő je gyek

hor do zó ja. A ha tá ron tú li, így a szlo vá ki ai ma -

gyar pró za ma gyar or szá gi re cep ci ó já ban te hát az

azo nos ság és az el kü lö nü lés moz za na ta egy aránt

sze rep hez kell hogy jus son egy tor zí tás men tes

be fo ga dói ma ga tar tás ki ala kí tá sa ér de ké ben.

Ha akar juk, 1989 (a ’90-es évek iro dal mi

tör té né se i nek je lö lő je ként) még is funk ci o nál -

hat, s a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom, pró za egy

le het sé ges új ra ren de ző dé sé nek a kez de tét je löl -

he ti. Bár ami ek kor tör tént, el sőd le ge sen po li ti -

kai je len tő ség gel bírt, de ez a vál to zás az iro da -

lom lé té nek fel tét ele it alap ve tő en érin tet te. Az

1989 után ala ku ló szlo vá ki ai ma gyar pró za

ugyan is a más ság fo gal má val ír ha tó kö rül a

leg biz to sab ban. A meg szó la lás más sá ga, a

nyel vi re gisz te rek bő vü lé sé nek ta pasz ta la ta az

1989 utá ni pró za és a re cep ció kö zös él mé nye.

Sok szí nű ség, több szó la mú ság, pro vo ká ció, az

iden ti tás ke re sés új ra ér tel me zé se, a nyelv sze re -

pé nek át- és fel ér té ke lő dé se, a mű kö dő ká non

ér vé nyes sé gé nek és kri té ri u ma i nak meg kér dő -

je le zé se egy aránt sze rep hez jut eb ben a fo lya -

mat ban. Év ti ze des be ideg ző dé sek és meg szó la -

lá si mó dok kér dő je le ződ nek meg, s így nem

meg le pő, hogy a szlo vá ki ai ma gyar pró za (iro -
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da lom) ön arc kép ének mó do su lá sa konf lik tu -

sok kal ter hes.

A szlo vá ki ai ma gyar pró zán be lül meg fi -

gyel he tő vál to zás je le i re a ha zai – szlo vá ki ai

ma gyar – re cep ció is re a gál, bár a ki lenc ve nes

évek ele jén meg je le nő Farn bauer-, Győry- és

Tala m on-szöveg ek po é ti kai jel leg ze tes sé ge it a

már az eze ken a szö ve ge ken is ol va só vá ne ve -

lő dő, a ki lenc ve nes évek má so dik fe lé ben je -

lent ke ző, szé les el mé le ti ho ri zon tot be fo gó in -

di vi du a lis ták (iro da lom tör té né szek, kri ti ku sok)

csa pa ta fo gal maz za meg meg győ ző mó don

(Né meth Zol tán, Beny ovszky Krisz ti án, Ke se -

rű Jó zsef...).

A ’89 utá ni szlo vá ki ai ma gyar pró za sa ját -

sá ga, hogy a ge ne rá ci ós ten gely men tén va ló

ren de ző dés je len tő sé ge hát tér be szo rul, de

ugyan ek kor a po é ti kai je gyek azo nos sá gát ke -

re ső be so ro lá si kí sér le tek is leg in kább a sok szí -

nű sé get tud ják vá lasz ként fel kí nál ni. Gren del,

Farn bauer, Tala m on, Győry, az „el ső kö te tes”

Gaz dag Jó zsef szö ve gei a ’89 utá ni szlo vá ki ai

ma gyar pró zá ban zaj ló vál to zá sok rep re zen tán -

sai, ilyen ér tel mű egy más mel let ti ség ük ugyan -

ak kor e pró za po é ti kai jel leg ze tes sé ge i nek

meg ha tá ro zá sát ne he zí ti. Leg in kább ab ban az

eset ben, ha min den áron a ki mu tat ha tó kö zös

ele mek ke re sé sét tűz nénk ki cél ként. Ilyen

meg kö ze lí tés sel ta lán va ló ban csak az el múlt

évek ben is meg-meg je le nő ne gyed- (eset leg

ötöd)virágzás – saj nos sem mit mon dó és pa te ti -

kus fel hang ok tól sem men tes – cím ké jét ra -

gaszt hat nánk rá a szer zők re. Az adott hely zet -

ben egy ér tel mű, hogy a szlo vá ki ai ma gyar iro -

da lom s ezen be lül a pró za ki kell hogy kö ve -

tel je „tör té ne ti” ol va sa tá nak ak tu a li zá lá sát is.

3.1.1. Gren del La jos

A „sze mé lyi ség ön ér té sé nek új ra ala po zá sa”

(Szirák 1995, 47) Gren del La jos pró zá já nak

egyik vál lal ha tó és ter mé ke nyí tő ki hí vá sa, de

Gren del lel je le nik meg „a nyel vi já té kot elő tér -

be vo nó szö veg szer ve zés” is (uo., 78). A Gren -

del-szöveg ekre mint a poszt mo dern pró za for du -

lat szö ve ge i re re a gált a nyolc va nas évek re cep -

ci ó ja: „Epi ká ja olyan sa ját el be szé lés kép le tet te -

rem tett, amely (...) szer ve sen ké pes to vább épít -

kez ni a ki sebb sé gi iro da lom ha gyo má nyá nak

be széd rend jé ből” (Kul csár Sza bó 1994, 183).

Az 1989-ben meg je lent Sza kí tá so kat kö ve tő

Thészeusz és a fe ke te öz vegy (1991), az Ein -
stein ha rang jai (1992) és az És el jön az Ő or -
szá ga (2003) cí mű re gé nyei az ala ku ló pá lya

po li ti kai for du lat utá ni – a kri ti ka ál tal nem

min dig fenn tar tá sok nél kül ér té kelt – ál lo má -

sai. Míg a Sza kí tá sok kal a „posztre al ista nagy -

re gény kí sér le te”, a „nem ze dé ki val lo má sos -

ság gal” öt vöz ni szán dé ko zott „er köl csi pa ra bo -

la” le he tő sé ge vil lan fel (Szirák 1995, 101), a

Thészeusz... mí tosz pa ra frá zis. „Ha úgy te kint -

jük a Thészeusz és a fe ke te öz vegy szö ve gét,

mint ami já té ko san meg idé zi a mí to szi di men -

zi ót és egyút tal fel is szá mol ja az az zal va ló

kom mu ni ká ció le he tő sé ge i nek fel tét ele it, ak kor

a re gényt egy olyan ol va sat hoz jut tat juk, amely

el ső sor ban a kor tár si ho ri zont szű kös sé gé re, a

je len ba na li tá sá ra és ká o szá ra irá nyít ja a fi -

gyel met. Ez eset ben a mí to szi vi szo nyí tá si pont

ér vé nyes sé ge ele nyé szik, s így nem mást ol va -

sunk, mint egy ön ma gá ba zá ró dó sze rel mi és

kar ri er tör té ne tet, vagy né mi jó in du lat tal, an nak

egy pa ró di á ját” (Szirák 1995, 108).

Ba na li tás, ká osz, de zil lú zió, el bi zony ta la -

no dás ad ják azt a ke re tet, amely ben a ki lenc ve -

nes évek gren deli pró zá ja ke re si a rossz kedv

okát(?), értelmét(?).

A ke let-kö zép-eu ró pai rend szer vál tás té má -

ja az Ein stein ha rang jai és az És el jön az Ő or -
szá ga cí mű re gé nye i ben do mi náns. Az Ein stein
ha rang ja iban ki tün te tett sze re pe van 1989

őszé nek. Mé szá ros ne vű hő se az azo no su lás, a

ki emel ke dés, a me ne kü lés vá gyá nak ta szí tá sai

és von zá sai kö zöt ti él he tő egyen súlyt ke re si

ma gán éle te ki csi nyes vál sá ga i nak szo rí tá sá ban.

Míg az Ein stein ha rang jai és az És el jön az
Ő or szá ga jel lem ző i ként az ad ab szur du mig ki -

ak ná zott poszt mo dern fik cional itás ra utal ha -

tunk (Né meth 2004, 69), az 1999-ben meg je -

lent Tö meg sír cí mű re gé nye a ref er en cial itás

fel erő sö dé sét mu tat ja. A 2001-ben meg je lent

Ná lunk, New Hont ban, majd a 2005-ben ki -

adott Má tyás ki rály New Hont ban cí mű re gé -

nyek kel tri ló gi á vá bő vült szöveg e gyüttes kap -

csán jo go san me rül fel egy pá lya kor rek ció le -

he tő sé ge. „A ref er en cial itást az a tény erő sí ti
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fel a leg na gyobb mér ték ben, hogy az em lí tett

(...) regény(ek – D. A. megj.) egy új, re a lis tá -

nak, neo re a lis tá nak vagy min i mal istá nak ne -

vez he tő nyel ven szó lal nak meg. (...) A region -

al iz mus a Tö meg sírban és a Ná lunk, New Hont -
ban (és a Má tyás ki rály New Hont ban – D. A.

megj.) cí mű re gé nyek ben nem sa já tos ko lo rit -

ként mű kö dik, ha nem mint a lét le het sé ges

alap ja, min den ta pasz ta lat ki in du ló pont ja, a tör -

té ne lem le csa pó dá sá nak te rü le te ként” (Né meth

uo.). Meg jegy zen dő, hogy Gren del pró zá já ban

a szlo vá ki ai ma gyar kö zeg nek (és a múlt nak)

min dig is volt je len tés kép ző sze re pe (Né meth

uo. és Szirák 97.).

A Gren delre jel lem ző mó don szö ve vé nyes

fér fi-nő kap cso lat nak a Tö meg sír szö veg te ré -

ben is sú lya van. Az el be szé lő po zso nyi ér tel -

mi sé gi, aki vé gül be le ol vad a t.-i tár sa ság ba,

úgy ren de li alá ma gát a cin kos ság vál la lá sát

sze líd erő szak kal ki kö ve te lő vi dé ki kö zös ség -

nek, ahogy an nak ide jén And rea ne vű uno ka -

test vér ének szol gál tat ta ki ma gát. A re gény ben

fon tos sze rep jut a já té kos me ta fo rák mö gé búj -

ta tott sze xu a li tás nak, akár csak a rí tus sá ma -

gasz to sí tott evés nek és a tör té ne lem sze re pe

rel a tivizálásá nak (mind egy, ki fek szik a tö meg -

sír ban, úgy kell meg konst ru ál ni a ró la szó ló

tör té ne tet, hogy az T. szá má ra a leg elő nyö sebb

le gyen).

T. vi szo nyí tá si pont ja ként je le nik meg a re -

gény ben New Hont, mint a ha za és a nagy vi lág

kö zöt ti vá lasz tó vo nal he lye. „A vo na tok vagy

New Hont ba men nek, vagy New Hont ból jön -

nek. New Hon tot azért ne vez zük ma gunk kö -

zött New Hont nak, mert bár az is csak fa lu, ám -

de T.-hez ké pest szin te New York. A t.-iek ma

is úgy tart ják, hogy New Hon ton túl kez dő dik a

nagy vi lág, ami New Hon ton in nen van, az a ha -

za” (157.). A New Hont–New York pár hu zam

iró ni á ja, je len tés ala kí tó sze re pe a re gényt le zá -

ró rész ben rög zül. Galam bosék Ma ri ká ja New

Hon ton, Ipoly sá gon, Pár ká nyon, Po zso nyon és

Bé csen ke resz tül New York ba ké szül. „És New

York ból ho vá uta zik? – Se ho vá – mond ta a

Galam bosék Ma ri ká ja. New York ból már nem

ér de mes to vább utaz ni” (159.).

A t.-iek ho ri zont ja ként meg kép zett New

Hont Gren del 2001-ben meg je lent Ná lunk,

New Hont ban cí mű re gé nyé nek szín te re. Idő: a

kom mu nis ta rend szer bu ká sa után. A fel adat:

na gyon ké nyes – „ki kel le ne ta lál nom New

Hont esz mé jét” (16.). (Az Éles lö vé szet be vil la -

ná sa az ol va só tu da tá ba nem a vé let len mű ve!)

A sze rep lők: Kál mán bá csi, a nyug dí jas ügy -

véd, a vá ros tör té ne té nek is me rő je, McLaci, az

ét te rem tu laj do nos, aki mert szlo vák is ko lá ba

járt, egy nyel ven sem ír ren de sen, a ha tal mas

ter mé sze tű Iván, aki mint ti zen há rom tár sa, ki -

lenc hó nap pal az oro szok be vo nu lá sa után szü -

le tett, Bá rány Pis ta, a szob rász, Bor bá la, a

pökhön di öz vegy as  szony, Iván sze rel me és a

vá ros esz mé jét ke re ső – s et től mé la bús sá vá ló,

majd sza na tó ri u mi ke ze lés re szo ru ló – pol gár -

mes ter.

A Ná lunk, New Hont ban szö ve ge meg idé zi

a szlo vá ki ai ma gya rok tör té ne tét, ugyan ak kor a

ha gyo má nyo san tör té ne lem ala kí tó je len tő sé gű -

nek tar tott ese mé nyek az iró nia zá ró je lei kö zött

rel a tivizálód nak (1919 és a cse hek be vo nu lá sa,

1938, 1944, a vi lág há bo rú, a ma gya rok ki- és

az oro szok be vo nu lá sa, a ma gyar nyelv hasz ná -

la tá nak ha tó sá gi sza bá lyo zá sa, 1968 és 1989).

Átok ül New Hon ton – mond ja Kál mán bá csi

te me té sén Bá rány Pis ta –, „mert itt so ha sem fe -

je ződ nek be a tör té ne tek, itt mi e lőtt vé get ér -

het ne va la mi, már kez dő dik elöl ről” (167.).

A re gé nyen be lül há rom szer ke ze ti egy ség

kü lö nül el, há rom el be szé lői po zí ció/sze rep

kör vo na la zó dik (Kál mán bá csi, Bá rány Pis ta, a

Fi a tal Mun ka társ), és há rom idő sík fel té te lez -

he tő (1944–54 kö zött, a hat va nas évek – 1968-

ig, és a ki lenc ve nes évek ele je). Kál mán bá csi

ha lá lá val a Fi a tal Mun ka társ szá má ra lát szó lag

le he tő ség nyí lik a to vább lé pés re, a vá ros tól va -

ló el sza ka dás ra. Ez zel az il lú zi ó val Gren del

majd a tri ló gia záró darab jában szá mol le.

A Má tyás ki rály New Hont ban (2005) már a

cím ben is utal a tör té ne lem meg idéz he tő sé gé -

nek és je len tés ala kí tó sze re pé nek vi szony la -

gos sá gá ra. A be ava tott ol va só ta lán még em lé -

kez het rá, hogy Kál mán bá csi (az elő ző re gény -

ben) a vá ro si ön kor mány zat tag jai kö zött ki ala -

kult szo bor vi tá ban Má tyás ki rály meg örö kí té -

sét ja va sol ta. De ez a Má tyás nem az a Má tyás.

Ez a Má tyás Ki rály elv társ, az egy ko ri párt tit -

kár, a vá ros va la mi ko ri ura. Jö vő je csak a múlt
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új ra élesz té sé vel le het ne, ezért mi kor re mé nye i -

ben vég leg csa ló dik, múl tat al kot ma gá nak, s

ta lán hogy ez a múlt el fo gad ha tó le gyen, egy

reg gel Má tyás ki rály ként éb red, mert csak „a

lé nyeg a lé nye ges” (126.) – bár New Hont ban

épp ez a lé nyeg ve szett el.

A re gény a tar ta lom, az „esz me” meg ta lá lá -

sá nak re mé nyé vel va ló vég ső le szá mo lás. New

Hont a min dent és min den kit el nye lő sem mi.

La kói nem a sors sal da col nak, csak a kö rül mé -

nyek kel vi as kod nak, s hi á ba pró bál nak me ne -

kül ni New Hont ból „az ál lan dó sult ide ig le nes -

ség” ér zé se ak kor is ve lük ma rad: „Schil ler Mi -

hály örül ni nem tu dott ne ki, de las san meg ta -

nul ta el fo gad ni” (194.).

3.1.2. Farn bauer Gá bor

„A Lé te zés Sem mi”- ír ja Farn bauer Gá bor

1992-ben meg je lent, Az ibo lya il la ta cí mű re -

gé nyé ben (165.). A gon do lat re gény nek is ne ve -

zett pró za a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom leg tá -

gabb ér tel me zé si ho ri zon tot fel kí ná ló szö ve ge.

A ha gyo má nyos ol va sói be ideg ző dé sek az

„ibo lya-re gény” ol va sá sá hoz nem nyúj ta nak

se gít sé get, hi szen tel je sen hi ány zik a cse lek -

mény, és ne héz vagy mond juk le he tet len köz -

ve tít he tő stra té gi át ki ala kí ta ni. Fo gó dzó ként

Es ter házy Ter me lé si-re gé nyé nek „jegy zet ap pa -

rá tu sa” ol va sá sa kor ki ala kí tott el já rá sa ink le -

het nek ta lán se gít sé günk re. „Olyan To tá lis

Köny vet tar tunk a ke zünk ben, ame lyet nem le -

het ki ol vas ni” – ír ja Beny ovszky Krisz ti án, aki

a nap ló ol va sá si szo ká sok fe lől kö ze lít a szö -

veg hez, az zal ér vel ve, hogy „az ol va só nap ló

po é ti ká ja fon tos mű faj ala kí tó té nye ző je a mű -

nek” (Benyovszky 2004, 70).

Az ol va sást ne he zí tő té nye ző a mű – a szép -

iro dal mi al ko tá sok ra ily mér ték ben nem ál ta lá -

ban jel lem ző – „fo gal mi sá ga”. A Fan taz mák 41
cí met vi se lő tar ta lom jegy zék több száz fo gal -

mat tün tet fel a hoz zá juk ren delt ol dal szám ok -

kal: Áb ra hám tól az azo nos sá gig, Ba con tól a

büsz ke sé gig, Cage-től a cso dál ko zá sig , Da li tól

Ducham p-ig... Weöres től Woody Allenig, hogy

a Z-nél Zénón nal zá ród jon. Az al go rit mu sok és

a kvan tum me cha ni ka ugyan olyan ter mé sze tes -

ség gel je len nek meg a szö veg ben, mint az una -

lom vagy a va rázs: „És a va rázs to va tű nik mi e -
lőtt, de ez a lét” (47.).

A mű po é ti kai jel leg ze tes sé ge it vizs gál va a

poszt mo dern és mo dern szö veg ala kí tó me cha -

niz mu sok kö zöt ti ha tá rok eset le ges sé gé nek

kér dé sei is fel me rül nek. „Az ibo lya il la ta el be -

szé lő je ki mon dot tan is az Én, a szub jek tum

szét írá sá ra tö rek szik az zal, hogy meg pró bál ja

tör té ne té ből ki küsz öböl ni a »valós« sze rep lő -

ket, s he lyet tük a gon do la tot (a gon do la to kat)

te szi meg fő hős évé” (Beke 2004, 81).

3.1.3. Tala m on Al fonz

Az 1989 utá ni szlo vá ki ai ma gyar iro da lom fi -

gye lem re mél tó tel je sít mé nye Tala m on Al fonz

pró zá ja. Az 1988-ban A kép ze let szer tar tá sa i val

in dult pá lya ki tel je se dé se az 1992-es Gá lyák
Imbri um ten ge rén, az 1995-ös Az álom ke res ke dő
uta zá sai, majd a már posz tu musz kö tet ként

meg je lent Samuel Borkopf: Ba rá ta im nak egy
Tri a non előt ti kocs má ból (1998). Tala m on mű -

ve in a mik szá thi anek do ta, a kafkai szo ron gás és

a márquezi má gi kus re a liz mus ha tá sa egy aránt

érez he tő. Ös  sze té veszt he tet len jel leg ze tes sé ge a

ba rok kot (és/ vagy Eöt vös Jó zse fet is) idé ző tala -

m oni hos  szú mon dat vagy kör mon dat.

Az anek do ta mí tosz irá nyá ba tör té nő tá gí tá -

sá ra a Samuel Borkopf: Ba rá ta im nak, egy Tri a -
non előt ti kocs má ból cí mű (be fe je zet len) re gény

utó sza vá ban Gren del hív ja fel a fi gyel met. Ezért

né mi leg meg le pő, de min den kép pen vé gig gon -

do lás ra ér de mes a Tala m on ról mo nog rá fi át is író

Né meth Zol tán fel ve té se, aki épp az utó szó ban

meg je le nő „el szó lás ra” hi vat koz va a re gén  nyel

kap cso lat ban a ref er en ciális ol va sat (ge ne rá ci ós

ref er en cial itás) le he tő sé gét is fel ve ti. „Grendel a

re gény utó sza vá ban az egyik sze rep lő ről, Pepík

Zef stein ről mint par la men ti kép vi se lő ről ér te ke -

zett, míg a re gény ben Pepík Zef stein mint a

Diosek er Oekonomie cu kor gyár kép vi se lő je je -

le nik meg. A ref er en ciális ol va sat bir to ká ban lé -

vő ér tel me zők rög tön tud ták: bi zo nyos ér te lem -

ben Gren del nem té ve dett, ha nem af fé le szu per -

ol va só ként vi sel ke dett (...), több let in for má ci ót

adot t” (Né meth 2004, 71).

Samuel Borkopf Tala m on Al fonz ma gá ra

ma radt al te re gó ja, aki éle te ba rá tok kal né pes
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sza ka szá ra em lé ke zik, ar ra az idő re, mi kor

Schön At ti la, Pepík Zef stein, Herr Vin cen zó,

Stofek Ta más és Bé la von Goffa rend sze re sen

ta lál koz gat tak ba rát juk, a zsi dó (s ez a zsi dó ság

hang sú lyo zot tan van je len) Samuel Borkopf

reb Mar mon stein Matesztől (Ólov hasolom)

örö költ kocs má já ban.

Tala m on borkop fi vi lá ga a szlo vá ki ai ma -

gyar iro da lom egy sa já tos kí sér le tét is élet re hív -

ta. Bé la von Goffa (Hajtman Bé la) köny vé nek

(Szi var füst ben, 2003) cím zett je Borkopf. Goffa

pró zá já nak nyel vi vi lá ga is Borkop fot idé zi, s a

Borkopfé val lát szó lag iden ti kus kö zeg ben he -

lye zi el sa ját szö veg ver zi ó ját. Goffa/ Hajtman

szö ve ge a ki emelt, ge ne rá ci ós szu per ol va só po -

zí ci ó já ból in du ló ref er en ciális ol va sat fe lől nyer -

het je len tő sé get s já rul hat hoz zá Borkopf/Ta -

lamon szö ve gé nek in terp re tá ci ó já hoz.

3.1.4. Győry At ti la

Győry At ti la az 1989 utá ni szlo vá ki ai ma gyar

iro da lom köz nyel vi ér te lem ben leg pro vo ka tí -

vabb szer ző je. A pun kok vi lá gá nak meg je le ní -

té se és pró za nyel vé nek trá gár sá ga/obsz ce ni tá sa

ha tá so san hív ták fel rá a fi gyel met. El ső kö te te

az 1992-ben meg je lent Vér csa po lás (no vel lás -

kö tet), 1993-ban je le nik meg a Kitörés45

(re -

gény), 1995-ben Az utol só légy (ugyan csak no -

vel lás kö tet), majd az Üt kö zés ( 1997) cí mű re -

gény, amely nek a vá ros a szín te re. El len tét ben

ko ráb bi pró zá ja hő se i vel, akik a kül ső szem lé -

lő szá má ra de vi áns nak tűn het tek, tet te ik nek

még is cél fe lé irá nyu ló bel ső di na mi ká ja és

ener gia töl te te volt (a Ki tö rés Sün éje és Zsani ja,

akik „csak úgy” fog ják ma gu kat és be utaz zák

Nyu gat-Eu ró pát), az Üt kö zés – már jól szi tu ált

– sze rep lői „csak úgy”, mert bu li van, és ko ka -

in – ki es nek az er kély ről.

Győry sze rep lő i nek, vi lá gá nak szél ső sé ge it

a csö mör elől va ló me ne kü lés le he tő sé ge i nek

ke re sé se fe lől is ol vas hat juk.

2002-ben meg je lent, ed dig utol só re gé nye,

a Ke rék ku tya szín te re a mai Po zsony. Sze rep lői

har minc kö rü li ér tel mi sé gi ek, akik a ma ri hu á -

na, az al ko hol és a szex mér ték te len hab zso lá -

sá val akar ják ki töl te ni az éle te i ket ura ló üres sé -

get. Si mon (le csú szott dra ma turg, aki író nak

kép ze li ma gát – ér zel mi idi ó ta, ped ofil haj la mú

szexőrült), Bar ba ra (a szí nész nő, Si mon sze re -

tő je), Rehák (fo tós, a fel szar va zott férj) és

Mirko (szerb emig ráns, ká vé ház-tu laj do nos)

va kon bo lyon ga nak, míg Bar ba rát meg nem öli

Rehák, a tö ké le tes ség meg szál lott ja.

A Ke rék ku tyára (akár csak a töb bi Győry-

szöve g re) jel lem ző a sze rep lők ösz tön éle té nek

rész le te ző be mu ta tá sa. A fő hős, Si mon egy cse -

cse mő infan til itásá val rom bol, fel tar tóz tat ha tat -

la nul, meg ál lít ha tat la nul. Ci niz mu sa a ka ta li zá -

tor, amely el en ged he tet len ah hoz, hogy a kör -

nye ze tét be né pe sí tő – kez det ben pa pír ízű – fi -

gu rák ér ző, szen ve dő em be rek ké vál ja nak.

Győry szö ve ge i re ál ta lá ban nem jel lem ző

az egy va la mi fé le po é ti kai meg konst ru ált sá got

el vá ró kény szer nek va ló meg fe le lés szán dé ka.

Tör té net mon dá sa, cse lek mény ve ze té se di na mi -

kus, ugyan ak kor szö ve ge i nek gya ko ri jel lem -

ző je a re á lis és ir re á lis kö zöt ti ha tár ter mé sze -

tes nek ha tó, mint egy ma gá tól ér te tő dő hi á nya

(a ká bí tó szer kü lön bö ző faj tái és az al ko hol

Győry pró zá ja sze rep lő i nek gya ko ri kí sé rő je).

A Ke rék ku tyában is így és ezért fér nek jól meg

a sza va kat za bá ló mrűdök Simonék tör té ne té -

vel, a Köz pon ti Lég ha jó Le szál ló pá lya, a szár -

nyas em be rek, a ró mai har ci gá lya...

3.1.5. Arch leb Lev icky Dá ni el

A sok ko lás a szán dé ka Arch leb Lev icky Dá ni el

Aua és Atua cí mű re gé nyé nek is (2002). Tár -

gyi la gos em ber te len ség és gusz tus ta lan bru ta li -

tás jel lem zi ezt a ki re kesz tett ség és a ki re kesz -

tés ma ni fesz tu ma ként is ol vas ha tó pró zát,

mely nek te remt mé nyei vé res kö vet ke ze tes ség -

gel akar ják a ma guk ké pé re for mál ni a vi lá got,

és köz ben – a vé reng zés mel lett –  né mi pre mi -

er plá nos mo ra li zá lás sal is ká bít ják az ol va sót:

„El jött az ide je, hogy vég ér vé nye sen le ráz zuk
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ma gunk ról a pénz éhes fe hér em ber ural mát”

(61.). Arch leb fi gu rá i nak új val lá sa a Ter mé -

szet: a Ter mé szet Any ja ne vé ben akar ják le ál lí -

ta ni és ele me i re szed ni a ci vi li zá ció gé pe ze tét.

„Az Atua az em ber ről szó ló tra di ci o ná lis be -

széd mód meg ha la dá sá ra tesz kí sér le tet (...)

Szem be sze gül az zal az ant ro po ló gi ai axi ó má -

val, mely az em ber fel ada tát a vi lág hu ma ni zá -

lá sá ban lát ja” (Ke se rű 2004, 236).

Az utób bi né hány év ben a szlo vá ki ai ma -

gyar pró za meg fi a ta lo dá sát ta pasz tal hat juk. A

kan on izá ció és a ge ne rá ci ós fel lé pés, a po é ti kai

el já rá sok azo nos sá ga/más sá ga rög zí té sé nek

szán dé ka nél kül a fo lya ma to san ala ku ló – fi a tal

– pró za tör té net né hány, a re cep ció ér dek lő dé sé -

re jog gal szá mí tó al ko tó ja/mű ve: Gaz dag Jó -

zsef Ki lá tás az ezüst fe nyők re cí mű no vel lás kö -

te te (2004), Györ gy Nor bert Klá ra cí mű re gé -

nye (2004), Bár czi Zsó fia A ke se lyű ha va cí mű

no vel lás kö te te (2003), N. Tóth Ani kó Fény szi -
lán kok cí mű re gé nye (2005). A ká non ba va ló

„be ol vas ha tó sá guk” le he tő sé ge adot t, s most

úgy tű nik, a szlo vá ki ai ma gyar (Szlo vá ki á ban

ma gyar) pró za/iro da lom jö vő je ál ta luk – is –

kör vo na la zó dik. De hogy me lyi kük ho gyan fog

él ni a most adott nak tű nő le he tő ség gel, mi lyen

mó don vesz részt a pró za jö vő jé nek ala kí tá sá -

ban, hogy „kí sé rő” lesz-e, vagy irányt adó – en -

nek el dön té se a hol nap fel ada ta.
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POL GÁR ANI KÓ

4. MŰ FOR DÍ TÁS-IRO DA LOM 

4.1. Ki in du lá si pon tok

A (cse h-)s zlováki ai ma gyar mű for dí tás mint el -

mé le ti ka te gó ria meg ha tá ro zá sa és a meg fe le lő

mű for dí tás-tör té net meg írá sa alap já ban vé ve

két sé ges vál lal ko zás, s a prob le ma ti ka mint

olyan a (cse h-)s zlováki ai ma gyar iro da lom lé -

té ről-nem lé té ről fo lyó dis pu ta ré szét ké pez he ti.

Je len írás eb ből ki fo lyó lag nem kí ván tel jes

történeti-bib li ografikus át te kin tést nyúj ta ni, fő

cél já nak a prob lé ma fel ve tést és az eset le ges le -

het sé ges ku ta tá si irá nyok fel vá zo lá sát tart ja.

A mű for dí tás-ku ta tás nyel vi és idő be li pa ra -

mé te rek hez egy aránt iga zo dik: lo ká lis vagy re -

gi o ná lis szem pont ok tár sí tá sa ezek hez a pa ra -

mé te rek hez alig ha tűn het cél ra ve ze tő nek. A ku -

ta tás nyel vi dif fe ren ci á lá sa az ál ta lá nos mű for -

dí tás-el mé le ti szem pont okon kí vül spe ci á li sa -

kat is fel vet: ezt a dif fe ren ci ált sá got a ma gyar

cél nyel vi szö ve gek ese té ben a for rás nyel vi kü -

lön bö ző sé gek ha tá roz zák meg, eb ből ki fo lyó -

lag pl. a la tin ból, fran ci á ból, né met ből stb. ké -

szült mű for dí tás ok nak egye di ér té ke lé si szem -

pont jai ala kul tak ki. A nyel vi szem pont mel lett

vagy az zal kom bi nál va mű köd tet he tők az idő -

be li ka te gó ri ák, vizs gál ha tó egy- e gy kor szak

for dí tás esz mé nye, jel leg ze tes for dí tói el já rá sai

(pl. a klas  szi cis ta for dí tás esz mény vagy a fran -

cia–ma gyar mű for dí tás a 20. szá zad ban). A mű -

for dí tás-tör té net ku ta tá sa azon ban el ső sor ban

az iro da lom tör té ne ti vizs gá ló dá sok hoz iga zo -

dik, s ma gá ba fog lal ja az egyes szer zői-mű for -

dí tói élet mű vek elem zé sét.

A (cse h-)s zlováki ai ma gyar mű for dí tás ku -

ta tá sa is csu pán a vá zolt pa ra mé te rek men tén

kép zel he tő el. Egy vizs gá la ti szem pont le het az

1989-től nap ja in kig tar tó idő szak for dí tás esz -

mé nye, a meg vál to zott in téz mény rend szer vi -

szo nya a for dí tás hoz – ugyan ak kor ter mé sze -

tes, hogy ezek a ku ta tá sok sem szű kít he tők le

re gi o ná li san, csu pán a ma gyar mű for dí tás-tör -

té net egé szé ben nyer nek ér tel met. Ha nem idő -

be li, ha nem nyel vi ka te gó ri ák ban gon dol ko -

dunk, ak kor vizs gál ha tó a szlo vák és a cseh iro -

da lom ma gyar ra for dí tá sa, egy ilyen vizs gá ló -

dás azon ban szük ség sze rű en túl nő a ha zai in -

téz mény rend sze rek és a ha zai iro da lom ke re te -

in. A har ma dik, ál ta lam leg fon to sabb nak tar tott

szem pon tot kö vet ve a ha zai iro da lom fe lől kö -

ze lít het jük meg a prob le ma ti kát, s azt vizs gál -

hat juk, mi lyen sze re pet ját szik író ink-köl tő ink

mun kás sá gá ban a mű for dí tás.

4.2. Előz mé nyek

Mind há rom em lí tett szem pont ös  sze füg gés be

hoz ha tó a ha zai in téz mény rend szer rel (könyv -

ki adók, fo lyó irat ok, író szö vet ség). 1989 előtt a

szlo vák és cseh iro da lom for dí tá sá nak a do mi -

nan ci á ja a jel lem ző, a Ma dách Ki adó ki adói

kon cep ci ó já ban e te kin tet ben majd hogy nem ki -

zá ró la gos ság mu tat ko zik (Mayer 1989,

482–489). Az ún. „kö zös könyv ki adá si egyez -

mény” alap ján a Ma dách Ki adó ma gyar or szá gi

ki adók kal mű kö dött együt t, mind amel lett a ha -

zai és ma gyar or szá gi for dí tók kö zös mun ká já -

val kap cso lat ban Tő zsér Ár pád úgy nyi lat ko -

zott, hogy „pró za for dí tó ink nem ver se nyez het -

tek a pes ti ek kel (egyet-ket tőt, pl. Mayer Ju di -

tot, Cza gány Er zsé be tet le szá mít va). A ma gyar -

or szá gi köl tő for dí tók kal azon ban ugyan olyan

ba jok vol tak, mint a ha za i ak kal” (Tő zsér 2006,

109). A köz pon ti lag szer ve zett for dí tói gya kor -

lat te hát nem csak pár hu za mos, ha nem egy be is

fo nó dik az zal a ma gyar or szá gi ten den ci á val,

me lyet Or bán Ot tó „ipar rá te re bé lye se dett

nagy üze mi mű for dí tás”-nak ne vez (Or bán

1998, 419).

4.3. Az 1989 utá ni pa ra dig ma vál tás

1989 után a ha zai for dí tás ki adás is több köz pon -

tú vá vá lik, s ez egy részt na gyobb nyel vi dif fe -

ren ci á ló dás hoz ve zet, más részt a (cse h-)s zlo -

váki ai ma gyar iro da lom mint esz té ti kai ka te gó -

ria meg in gá sá ból ki fo lyó lag az egye te mes ma -

gyar iro dal mi dis kur zus ré sze ként le het csak el -

kép zel ni a mű for dí tást. A (cse h)s zlovák– ma -

gyar mű for dí tás híd sze re pé nek el mé le tét föl -

vál tot ta a kul tú ra köz ve tí tés ál ta lá nos szem lé le -

te. A for dí tás ki adás meg sza ba dult az ide o ló gi ai

ko lon cok tól, ugyan ak kor a mű for dí tói el vek
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he te ro gé neb bek ké vál tak. Mű for dí tói is ko lák,

mű he lyek nem ala kul tak ki, az egyes mű for dí -

tók ugyan is a ma gyar or szá gi mű he lyek hez iga -

zod tak. A pro vin ci á lis jel le gű kor lá to kat leg cél -

ra tö rőb ben a Kalligram Ki adó rom bol ta le, hi -

szen ki adói prog ram já ba il lesz tet te szá mos vi -

lág iro dal mi nagy ság ma gyar meg je len te té sét,

va la mint a ma gyar iro da lom re me ke i nek szlo -

vák tol má cso lá sát. Ez a ten den cia a leg lát vá -

nyo sab ban olyan kar di ná lis je len tő sé gű könyv -

so ro za tok ban nyil vá nul meg, mint pl. a

Földényi F. Lász ló gon do zá sá ban meg je le nő

Musil-élet mű sorozat (Tandori De zső, Bán Zol -

tán And rás, Györffy Mik lós stb. for dí tá sá ban),

a Pályi And rás, Eörsi Ist ván, Spiró Györ gy,

Körn er Gá bor for dí tá sá ban meg je le nő Gom b -

row icz-élet mű soroza t, a Kagy ló Köny vek

(David T. Doris, Bob Grum man stb.), a Vi seg -

rád Köny vek (Bohumil Hra bal, Tadeusz Kon -

wick i, Dominik Tatar ka stb.). A ki adó prog ram -

sze rű en vál lal ta fel az ame ri kai (Djuna Bar nes,

F. Scott Fitzger ald, Tom Rob bin s, Ray mond

Carv er stb.), cseh (Jaroslav Durych, Jáchym

Topol, Lud vík Vac ulík, Miloš Urban, Pat rik

Ouřed ník stb.), szlo vák (lásd aláb b), oszt rák

(Arthur Schnit zler, Her mann Broch) szép pró za

meg je len te té sét. A töb bi ha zai ki adó nak nem

tar to zik a pro fil já ba a vi lág iro dal mi ori en tá ció,

csak eset le ge sen je len tet meg mű for dí tás kö te -

te ket, ezek kö zül csak pél da ként em lí te nék né -

há nyat: a Nap Ki adó nál je lent meg Tő zsér Ár -

pád Mint ha er dei ál lat vol na és an gyal (2002)

cí mű for dí tás an to ló gi á ja, va la mint a spa nyol

nyel vű ar gen tin író, Pablo Urbányi mű vei (pl.

Sil ver, ford. Do bos Éva, 2004), az AB-ART Ki -

adó nál az Il la tos ke nő csök há za cí mű kö zép ko -

ri köl té sze ti an to ló gia (ford. Csehy Zol tán és

Pol gár Ani kó, 2000) és Czesław Miłosz Ahogy
el ké szül a vi lág cí mű kö te te Gömöri Györ gy

for dí tá sá ban (2001).

Iro dal mi lap ja ink kö zül kü lö nö sen a

Kalligram vál lal ta fel ha tá ro zot tan a leg kü lön -

bö zőbb nyel vek ből ké szült mű for dí tás-iro da -

lom meg je len te té sét. Ez több te ma ti kus szám -

ban is de monst rá ló dott: szlo vák szá mok egy

idő ben rend sze re sen je len tek meg (1994/5,

1995/2, 1996/3, 1997/3, 1998/6, 1999/5), ezen -

kí vül kü lön finn szám (1998/10), por tu gál szám

(2000/6) és mű for dí tás-el mé le ti szám

(2000/11) is nap vi lá got lá tott. Mind az Iro dal -
mi Szem le, mind a Sző rös Kő je len tet meg mű -

for dí tá so kat is, ilyen jel le gű te ma ti kus szá ma ik

azon ban nin cse nek.

Ha zai ki fe je zet ten mű for dí tói díj mind ös  sze

egy van, a for dí tói Ma dách-díj (a Szlo vák Iro -

dal mi Alap dí ja), mely csak szlo vák ból (ko ráb -

ban cseh ből is) ma gyar ra ké szült, ha zai for dí tó

ál tal, ha zai ki adó nál meg je len te tett mű for dí tás -

kö te tek re ad ha tó. 1989 óta eb ben a díj ban ré -

sze sül tek: Hubik Ist ván, Nó ta Já nos, Konc sol

Lász ló, Mayer Ju dit, Hizs nyai Tóth Il di kó (két -

szer), Zeman Lász ló és F. Kováts Pi ros ka. A

díj osz tás szem pont jai ös  sze füg gés be hoz ha tók

az zal az ál ta lá nos né zet tel, mely sze rint az ún.

„cseh szlo vá ki ai ma gyar for dí tás” (a fo ga lom -

hasz ná lat tal kap cso lat ban pl. Hubik, 1981)

egyen lő a szlo vák ból és cseh ből ké szült for dí -

tá sok kal. A szlo vák for dí tás te kin te té ben 1989

után a kor társ szlo vák pró za do mi nan ci á ja a jel -

lem ző, a klas  szi kus szlo vák iro da lom irán ti for -

dí tói ér dek lő dés nek ke vés je le mu tat ko zik (pl.

Dominik Tatarka: Agó nia, ford. Bro gyányi Ju -

dit, F. Ko vács Pi ros ka, For gács Il di kó, Konc sol

Lász ló, Kalligram, 1997). A kor társ szlo vák

pró za for dí tá sok kö zül ki emel ked nek Mayer Ju -

dit ala pos és mí ves tol má cso lá sai (Julius Bal -

czo: A hat  tyú nya kú he ge dű, Hubik Ist ván nal,

Ma dách, 1991 és Pavel Vilikovský: Az élet
örök zöld há tas lo va, Kalligram, 1999), F. Ko -

vács Pi ros ka igé nyes ma gya rí tá sai (Dušan

Šimko: Es ter házy la ká ja, Kalligram, 2002 és

uő: Kas sai mara ton, Kalligram, 2004), Hizs -

nyai Tóth Il di kó in ven ci ó zus mun kái (Peter

Pišťanek: Kü lön cök, Kalligram, 1999 és Pavel

Vilikovský: Az utol só pom pe ji ló, Kalligram,

2002), va la mint Göröz di Ju dit ma gas szín vo na -

lú for dí tá sa (Alta Vášová: Szo rí tás ban,
Kalligram, 1999). A szlo vák köl té szet irán ti

for dí tói ér dek lő dés ki sebb, fő ként fo lyó irat köz -

lé sek re kor lá to zó dik. Ter mé sze te sen a szlo vák

iro da lom ma gyar re cep ci ó ja sem szo rít ha tó or -

szág ha tár ok kö zé, ezt ta nú sít ja pél dá ul a Je len -
kor Rom bo id-szá ma (2003/11) és a Ma gyar
Nap ló szlo vák ös  sze ál lí tá sai (1999/5, 2004/10).

A szlo vák iro da lom for dí tá sá val kap cso lat ban

vizs gá lat tár gyát ké pez he ti, hogy „men  nyi ben
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és mi kép pen érint ke zik egy más sal a cseh szlo -

vá ki ai ma gyar iro da lom és a szlo vák iro da lom

a mind men  nyi sé gi leg, mind mi nő sé gi leg je len -

tős for dí tá sok ál tal, mi köz ben a fo lya ma tot to -

vább gon dol hat juk mint köz ve tí tést az egye te -

mes ma gyar iro da lom fe lé” (Zeman 1990, 308).

Esz té ti kai szem pont ból kü lö nö sen fi gye -

lem re mél tó ak azok a mű for dí tás ok, ame lyek az

al ko tói élet mű vek ré sze i vé vál tak, s nem pusz -

tán egy ki adói pro jekt meg va ló su lá sai. Ezek

kö zül el ső sor ban Tő zsér Ár pád Mint ha er dei
ál lat vol na és an gyal (Nap Ki adó, Dunasz er da -

he ly, 2002) cí mű mű for dí tás-an to ló gi á ját kell

ki emel nünk, mely svéd, len gyel, cseh és szlo -

vák köl tők mű ve i nek for dí tá sát tar tal maz za.

Tő zsér an to ló gi á ja nem csak ha tá ro zot tan meg -

szer kesz tett vers gyűj te mény, mely a kö zép-eu -

ró pa i ság mint szel le mi ho ri zont öt vö ze tét hoz -

ta lét re Ham vas Bé la ezo ter iz musá val, ha nem

sa ját köl té sze té nek in teg ráns ré sze, mely nyel -

ve ken át íve lő fo lya ma tos pár be szé det foly tat a

ki vá lasz tott mű vek kel, ezért jog gal ne vez he tő

„gon dol ko dói-iro da lom te o re ti ku si lí rai ma ni -

fesz tum”-nak (Csehy 2003, 113). A Tő zsér-

élet mű meg ha tá ro zó ele mei a köl tő Holan-

fordítá sai, kü lö nö sen az Éj sza ka Ham let tel cí -

mű po é ma (Kalligram, Po zsony, 2000), mely

„a nő ben, vagy a lét fe mi nin – halálközeli kö -

ze gé ben, az éj sza ká ban utat tö rő fér fi prin cí pi -

um nak” (Pol gár 2003, 128), Ham let nek az es -

té től haj na lig tar tó vers idő ben meg va ló su ló lét -

be lé pé sét me sé li el. Tő zsér pusz ta le ké pe zés

he lyett új ra te rem ti a po é ma sok ré te gű sé gét, ké -

pes meg szó lal tat ni a szö veg be be le dol go zott

ha tal mas vi lág iro dal mi uta lás rend szer egy más -

tól gyak ran ra di ká li san el té rő szó la ma it.

Ugyan ilyen au ten ti ku san si ke rült meg ra gad nia

„a vá ros nyers szo ci ologikumá nak és csak nem

trá gár tes ti sé gé nek” (Tő zsér 2006, 111) hra bali

be széd mód ját (Bohumil Hra bal: Szín nyo mat ok,
Kalligram, 2006). Tóth Lász ló köl tői gya kor la -

tá nak is in teg ráns ré sze a mű for dí tás, Hár -
maskönyv (Kalligram, 1994) cí mű vers kö te -

tének szer ke ze tei egy sé gé be (a hár mas szer ke -

ze tű könyv kö ze pé be) be épí tet te Ján Ondruš

Epe ál la pot ban cí mű po é má já nak for dí tá sát.

Köl tés és for dí tás köl csön ha tá sát az is iga zol ja,

hogy Tóth „új ra és új ra fel buk ka nó mot tói és

szö veg idé ze tei kö zé, a ver sek anya gá ba tel jes

ter mé sze tes ség gel fon ja be le szlo vák és cseh

köl tők so ra it, Vla di mír Holanéit pél dá ul több -

ször is; hogy Az »itt« és az »ott« cí mű köl te mé -

nyé ben nem láb jegy zet ként, ha nem a mon dan -

dó fo lya má ba ik tat ja Tadeusz Śłiwiak krak kói

köl tő tíz len gyel so rát” (Fo dor 1994, 96). Tóth

Lász ló for dí tó ként és szer kesz tő ként je len tős

mér ték ben já rult hoz zá ah hoz, hogy a cseh köl -

té szet ma gyar re cep ci ó ja kö ves se a cseh iro da -

lom ban zaj ló rend szer vál tás utá ni rekan on izá -

ciós fo lya ma to kat. Ezt ta nú sít ja pél dá ul az Ak -
hil le usz és a tek nőc cí mű, Vö rös Ist ván nal

együtt ös  sze ál lí tott an to ló gia (JAK–Jelenkor,

Bp.–Pécs, 1996), va la mint Miroslav Holub vá -

lo ga tott ver se i nek ki adá sa (In ter fe ron, avagy a
szín ház ról, Vö rös Ist ván nal, Orp he usz Ki adó,

1997). Tóth for dí tói le le mé nyét tük rö zik a

szus  sza nás nyi es  szék nek, lé leg zet vé tel nyi re -

gé nyek nek ne ve zett Lec-aforizmák át ül te té sei

is (Stanisłav Jerzy Lec: Fé sü let len gon do la tok,
Ister, Bp., 2000). Csehy Zol tán az an tik és hu -

ma nis ta köl té szet for dí tó ja ként töb bek közt

Bec ca del li, Sztratón, Mar tialis és Pet rar ca mű -

ve it tol má csol ta. Hár man az ágy ban cí mű

(Kalligram, Po zsony, 2000), gö rög és la tin ero -

ti kus ver se ket tar tal ma zó an to ló gi á já ról Pályi

And rás úgy vé le ke dik, hogy az a ke resz tény

nekrofíliá val és a sze xu a li tás sá tá ni di men zi ó -

ként va ló ér tel me zé sé vel szem ben az an tik ér -

zé ki ség rej tett ér té ke i nek és a po gány élet öröm -

nek a fel mu ta tá sa, sa já tunk ként va ló fel is me ré -

se (Pályi, 2000, 14). Kő rizs Im re sze rint

„Csehy kö te tét la poz gat va gyak ran érez ni úgy,

mint ha ab ban az ápo ro dott, ho má lyos odú ban,

ahol az utób bi húsz vagy még több év ben az

an tik ver sek for dí tá sai ké szül tek, va la ki fel té -

pett vol na egy ab la kot” (Kő rizs, 2004, 1424).

Csehy mint mű for dí tó sa ját nyi lat ko za ta sze rint

fo lya ma tos sze rep za va ro dott ság ban él, egy -

szer re akar ja be lak ni má sok szö ve gét, és egy -

szer re szen ved at tól, hogy rend re csak a sa ját

szö ve ge i ben tud élet sze rű en mo zog ni. (Né meth

2005, 176).

No ha job bá ra csak al kal mi jel leg gel, de ki -

ma gas ló esz té ti kai ér té ket hor do zó mű for dí tá -

so kat je len te tett meg fő ként fo lyó irat ok ban és

an to ló gi ák ban pl. Bettes Ist ván (Egon Bondy,
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Peter Šule j), Farn bauer Gá bor (Miroslav Hol -

ub), Hizs nyai Zol tán (Jaroslav Seifer t, Ľubomír

Feldek), Ju hász Ka ta lin (Seamus Heaney,

Kather ine Coles, Liz Lochhead, Harold Pin ter),

Macsovszky Pé ter (Samuel Beck et t), Mono sz -

lóy De zső (Ingeborg Teuf fen bach, Kamil

Zbruž), Né meth Zol tán (Jáchym Topol, Franz

Josef Czern in, Ilse Kil ic), Pén zes Tí mea (Ödön

von Hor váth, Elfride Je li nek) vagy Végh Zsol -

dos Pé ter (Nicolás Guil lén, Her ber to Pad il la,

Pedro Tamen, E. E. Cum mings).

A há rom vizs gá la ti szem pont fel vá zo lá sa és

a fel so rolt pél dák is azt iga zol ják, hogy a be ha -

tóbb vizs gá la tok nak össz mag yar vi szony lat -

ban, egy- e gy nyel vi uni ver zu mon, ha tás tör té -

ne ti dis kur zu son, iro dal mi irány za ton be lül kell

majd meg tör tén ni ük, s így bi zo nyá ra a ki in du -

ló ter mi no ló gi ai bi zony ta lan ság is fel old ha tó

len ne.
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KOCUR LÁSZ LÓ

5. ME SE LEL TÁR KÉR DŐJE LEK KEL 

5.1. Leltárelőzetes

Aki ha son ló jel le gű ös  szeg ző írás el ké szí té sé re

vál lal ko zik, csu pán az zal a tén  nyel vi gasz ta lód -

hat, hogy a le xi ko nok szó cik ke i nek szer zői

még ná la is szo rul tabb hely zet ben van nak. A

kö vet ke ző ol da la kon az el múlt bő más fél év ti -

zed ha zai gyer mek iro dal má nak ér té ke lé sé re

vál lal ko zunk. Mo nog rá fi á nyi fel adat, ezért ér -

te ke zé sün ket rö vid „hi ány lis tá val” kezd jük.

A gyer mek iro da lom a ma gyar or szá gi hely -

zet hez ha son ló an a mar gi ná lis iro da lom státu -

sá ban van, s mes  sze nem kap an  nyi fi gyel met,

mint a „fel nőtt” iro da lom, bár az utób bi idő ben

ez a ten den cia vál toz ni lát szik. Jel zés ér té kű nek

te kint he tő azon ban az, hogy ös  sze fog la ló mun -

ka elő ször 2002-ben je lent meg e té má ban,

Kozsár Zsu zsan na tol lá ból, Me se iro dal munk
fá ja (Kozsár, 2002) cím mel, előt te csu pán egy-

e gy kö te tet tár gya ló bí rá la tok szü let tek, a je len -

sé ge ket ál ta lá nos sá ga i ban vizs gá ló ta nul má -

nyok alig. Sze berényi Zol tán 1988-ban meg je -

lent fő is ko lai jegy ze te (Szeberényi 1988) meg -

le he tő sen szűk kör ben ma radt. Meg kell em lí te -

nünk a Sző rös Kő 1999/1 szá má nak Iro da lom
& gyer mek cí mű te ma ti kus ös  sze ál lí tá sát, leg -

alább két ok ból: ha son ló an ké tot utol já ra 1984-

ben ren dez tek; et től a lap szám tól kezd ve kö vet -

het jük nyo mon Kozsár Zsu zsan na kéz ira tá nak

ala ku lá sát. Kozsár kö te te, mely a XX. sz. utol -

só év ti ze de pró zai me se ter mé sét dol goz za fel, a

re gisz ter ke ve rő be széd mód nak olyan for má ját

va ló sít ja meg, mint a XX. sz. el ső fe lé nek esz  -

szé is ta kri ti ku sai: meg szó la lás mód ja nyel vi

mo da li tá sá ban is kö ze lít a tár gyalt szö ve gek -

hez, a me sék hez. A kö tet út tö rő mi vol tá nál fog -

va önál ló, ter je del mes elem zést igé nyel ne, eré -

nye i ből és hi bá i ból egy aránt so kat ta nul hat ná -

nak azok, akik ha son ló vál lal ko zás ba fog nak,

hi bá it pe dig ja ví ta ni le het ne egy eset le ges má -

so dik ki adás ban.

Eb ben az írás ban az 1990 óta ki adott pró zai

me se köny vek kel fog lal ko zunk, elég sok kal, de

nem mind del. Vá lasz tá sun kat az in do kol ja,

hogy dol go za tun kat ter je del mi kor lá tok kö tik, s

gye rek vers kö tet ből jó val több lá tott nap vi lá got

az el múlt év ti zed ben, így ezek elem zé se lé nye -

ge sen na gyobb ter je del met igé nyel ne. Elem zé -

sünk ben hang sú lyos a be mu ta tó szán dék, de

ter mé sze te sen az ér té ke lő moz za nat sem szo -

rul ha tott a hát tér be. Az aláb bi ak ban vizs gál juk

Kozsár Zsu zsan na két gyer mek kö te tét is (ezt ő

ter mé sze te sen nem tehetette meg). Úgy gon -

dol juk, át fo gó, rep re zen ta tív nak mond ha tó me -

se an to ló gia ha zai szer zők tol lá ból egy elő re

nem szü le tett, így mun kánk ban nem fog lal ko -

zunk an to ló gi ák kal, me lyek kö zül a leg át fo -

góbb ta lán a Me se va rázs cí mű, mely Sző ke Jó -

zsef, Ko vács Mag da, B. Ko vács Ist ván, Vajkai

Mik lós, Z. Né meth Ist ván, Soóky Lász ló,

Köves di Kár oly, Tóth Lász ló, Fü löp An tal,

Batta Györ gy, Tóth Elem ér, Kul csár Fe renc,

Gyüre La jos, Var ga Im re, Má té Lász ló, Moyzes

Ilo na, Barak Lász ló me sé it tar tal maz za. Csak

ere de ti mű vek kel fog lal ko zunk, nem érint jük a

for dí tá so kat és gyűj té se ket sem, me lyek ugyan -

csak szép szám ban lát tak nap vi lá got. Lás suk

te hát a mű ve ket (szer ző ik sze rin ti ábé cé rend -

ben)!

5.2. Me se köny vek

Hogy Balázsy Gé za ki vá ló il luszt rá tor, ez, úgy

gon dol juk, vi tán felül áll, szá mos (me se)könyv

bi zo nyít ja. A Nagy er dő ben (2000, 2006 – 2. ki -

adás) cí mű köny vé vel azt is meg mu tat ta, hogy

me se író nak sem utol só, bár a kö tet hagy ma ga

után kí ván ni va ló kat. A Nagy er dő la kói mind

jók, se gí tő ké szek, szo li dá ri sak. Nem jel le mek,

ha nem azo nos tu laj don sá gok kal fel ru há zott kü -

lön bö ző ne vű fi gu rák. Za va ró a ne ga tív pó lus

hi á nya, túl ide a li zált tá lesz ál ta la a tör té net. Per -

sze el kép zel he tő, hogy ezek csak e so rok író já -

nak fenn tar tá sai, s a gyer mek ol va só kat a leg ke -

vés bé sem za var ják, bár azt ők is tud ják – kü lö -

nö sen a té vés me sé ken szo ci a li zá ló dott nem ze -

dék –, hogy a me sék nek is van nak ne ga tív sze -

rep lő ik. Balázsy Gé za köny vé nek cél cso port ja

va ló szí nű leg az óvo dá sok, kis is ko lás ok kö re. A

szer ző to váb bi kö te tei: Ma nó dom bi hun cu tok
(2003), Fur fan gos Pé ter (2004), Ró zsa és Ibo -
lya (2004).
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Bereck Jó zsef nyol ca dik önál ló kö te te ként

ad ta kis A ga lamb sze lí dí tő (1997) cí mű if jú sá gi

el be szé lé se ket tar tal ma zó köny vét. A Fe ke te
szél nem ze dé ké nek halk sza vú szer ző je saj nos

so sem állt a kri ti kai ér dek lő dés hom lok te ré ben,

ed di gi mun kás sá gá nak fel dol go zá sá val még

adós kri ti kai éle tünk. Je len ke re tek közt ma -

gunk is csak utal nánk ar ra, hogy A ga lamb sze -
lí dí tő né hány szö ve gé nek nyel vi mo da li tá sa az

In du la tos éb re dés írá sa i val ro kon. A 79 la pos

kö tet ti zen egy el be szé lést tar tal maz. Bereck

olyan nem ze dé ki él ményt do ku men tál, mely -

nek „az utol só pil la nat ban” át élő je le he tett,

mint a vil la mo sí tás, la kos ság cse re, ipa ro sí tás,

el ván dor lás stb., s a szim bo li kus rend ezek nyo -

mán be kö vet ke ző bom lá sa. Még ar cha i kus, tra -

di ci o ná lis zárt sá gá ban ra gad ja meg a fa lu kö -

zös sé get, de a szö veg ből érez he tő, a fel bom lás

kö zel van. A kö tet al cí me Gyer mekk(ó)rképek,
ez egy részt utal hat a kö te tet il luszt rá ló, a szö -

veg gel szo ros egy sé get al ko tó ko ra be li fény ké -

pek re, me lyek még in kább a szo ci og rá fi ai as -

pek tust erő sí tik; más részt film mű vé szet re va ló

uta lás ként is fel fog hat juk – a két port ré, a

Csucc sa és a Pununú szi nop szis ként is ol vas ha -

tó; Bereck oly kor ka me ra moz gá sos tech ni ká val

dol go zik. Az egyik leg meg rá zóbb el be szé lés -

ben, a Ha szon ta la nok cí mű ben pl. sem mi lyen

egyéb hát térin for má ciót nem kap az ol va só,

csak azt, ami a ka me ra ob jek tí vén ke resz tül lát -

sza na, ha egy fil met néz nénk. Né ha pe dig pil la -

nat fel vé te le ket ké szít, s eze ket vág ja ös  sze

(Far san gi mu lat ság), vagy a be fe je zést me re ví -

ti ál ló kép pé (Az utol só al ka lom, A ga lamb sze lí -
dí tő, A fény csi ná lók). 2004-ben Bereck egy me -

rő ben más kö tet tel je lent ke zett, a Meseen cik -
lop, avagy a fol to zó var ga cí mű vel. Eb ben az

ábé cé min den egyes be tű jé hez tar to zik egy mű -

fa ji lag ne he zen de fi ni ál ha tó, a lí rai és epi kai

műnem ha tá rán moz gó „tör té net”. A kö tet rend -

kí vül po zi tív kri ti kai fo gad ta tás ra ta lált (vö: pl.:

Kozsár 2005).

M. Csepécz Szil vi á nak már volt egy si ke res

gyer mek vers köny ve, mi kor köz re ad ta Ki csi, ki -
sebb, leg ki sebb (1997, 2005 – 2. ki adás) cí mű

me se re gé nyét, mely nek fő hő se Ivet t, a fél ár va

kis lány. Úgy gon dol juk, a kö te tet si ke res vál lal -

ko zás ként köny vel het jük el, no ha nem hi bát -

lan ként. A me se re gény há rom hő se fo lya ma to -

san úton van, s az út ke re sé se ki csit az em be ri

élet ér tel mé nek ke re sé se is. A kö tet a „klasszi -

kus” fej lő dé si re gény je gye it so ra koz tat ja fel: a

há rom ván dor el in dul az úton, me lyen „pró -

bák” so ra vár rá juk, me lye ket tel je sít ve bi zo -

nyos élet ta pasz ta lat ok bir to ká ba jut nak, ame -

lyek majd hasz nuk ra vál(hat) nak a to váb bi ak -

ban. A ván do rok a Hor ten zia (szim bo li kus je -

len tés sel is bí ró) la kó ha jó ján le vő „fél be ma radt

szo bá ból” in dul nak el az Ös vé nyen, hogy

ugyan ide tér je nek vis  sza, út juk kal szim bo li ku -

san mint egy be zár va/be fe jez ve a fél be ma radt

szo bát. Ter mé sze te sen a mű ben sor ke rül a jó és

a rossz ös  sze csa pá sá ra, s az is ten női att ri bú tu -

mok kal fel ru há zott Ré tek As  szo nya az er dő ál -

la ta i val le győ zi Cson ka tö vist és a Gally ma nó -

kat, hogy hely re áll jon a szim bo li kus rend. A

me se re gé nyek nek ál ta lá ban prob le ma ti kus

pont juk a ta pasz ta la tok ös  szeg zé se, az ide á lis

eset ben gyer me ki szem lé let tel dol go zó, de

még is csak fel nőtt szer ző böl cse le ti igé nyű, idő -

re, lét re stb.-re vo nat ko zó gon do la ta i nak nyel vi

for má ba ön té se. S no ha a kö tet szer ző je né -

hány szor be le megy en nek buk ta tó i ba, a kö tet

vé gén si ker rel tér ki a di dak ti kus sá, túl be szélt -

té vá lás elől, s a be fe je zés ben egy tel jes csa lád

ví zi ó ját is fel vil lant ja. M. Csepécz Szil via me -

se re gé nye iz gal mas, for du la tos ol vas mány, sok

egyéb ér de mén kí vül a nyel vi meg for mált ság

szem pont já ból is rend kí vül igé nyes, ahogy a

szer ző Hes s-h e gy tit ka és a fa pa pucs ok (2002)

cí mű me se re gé nye is.

Egy tát rai sza na tó ri um ban ját szó dik Csép lő

Fe renc Rossz csont ok (1996) cí mű kis re gé nye.

A mű a nar rá tor ál tal elő a dott be ve ze tő után –

Ara tó La ci Rét fa lu ból, egy ki lenc gyer me kes

csa lád he te dik gyer me ke, há rom hó na pos sza -

na tó ri u mi ke ze lés re uta zik – rend ha gyó, dá tu -

mo zás nél kü li nap ló ba megy át. Azon ban a for -

ma rö vid idő után „el sza ba dul”, el ural ko dik

író ja fe lett, a kez de ti rend sze re ző pon tos sá got

követő leg na gyobb idő in ter val lu mo kat fog át.

Ez ön ma gá ban nem za va ró, az an nál in kább,

ami kor ezt a szer ző fel is me ri, s meg pró bál

men te ge tőz ve re a gál ni. Csép lő Fe renc köny vé -

ben mi ni má lis a pár be széd, sok a tör té net mon -

dás. Az E/1 sze mé lyű nar rá tor el be szé lé se nyo -
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mán a sza na tó ri um min den na pi éle tén túl be te -

kin tést nyer he tünk a har min cas évek tár sa dal -

má ba is. Hadd emel jünk ki egy, a nem ze ti sé gi

kér dést tem atizáló részt: „A hó go lyó zás nem

ve re ke dés, ha nem fi ús já ték. Csak mond ta a

ma gá ét. Vad ma gyar va gyok? Vaszil nak azt

mond ták: vad ru szin! Pe dig csak olya nok va -

gyunk, mint a töb bi fiú. […] Azok nak so se

mond ják, hogy vad cseh vagy vad szlo vák.

Azért, mert nem hagy juk ma gun kat, mind járt a

nem ze ti sé gün ket szid ják.” Csép lő Fe renc

köny ve ér té kes tár sa da lom tör té ne ti le nyo ma ta

egy le tűnt kor nak, de if jú sá gi re gény ként nem

túl moz gal mas, oly kor ide a li zált, s a túl ára dó

nar rá to ri szó lam za va ró le het min den t(job ban) -

tudásá val. A cím – Rossz csont ok – ál tal fel kel -

tett vá ra ko zás be tel je sü let len ma rad, sze rep lő -

ink nem ros  szak, tel je sen „nor má lis” gye re kek.

„Ki nem áll ha tom a tan meséket…” – ál lít ja

Csó ka Fe renc Szi vár vány lo vag (2000) cí mű

me se köny vé nek fő hő se, Szi vár vány lo vag. S

va ló ban, az el ső kö te tes, a me se kon ven ci ó it fel -

rú gó szer ző ma ga is men tes tu dott ma rad ni az

eről te tett di dak ti kus ság tól, s úgy tu dott fit  tyet

hány ni az alap ve tő me se sza bá lyok ra, hogy ez

nem tet te prob le ma ti kus sá a szö ve gét. Szi vár -

vány lo vag az al sóbb ren dű mimetikus mód ba

tar to zik, a leg ke vés bé sem ha son lít más me sék

„fé le lem és gáncs nél kü li” lo vag já ra. A nar rá tor

fo lya ma to san de he ro i zál ja hő sét, Szi vár vány

lo vag tel je sen em be ri: sze re ti a zsí ros ke nye ret,

sza bad ide jét pe dig – ez már ta lán túl zás – hí -

mez ge tés sel töl ti. De nem csak a fő hős, a me sei

kö zeg sem ha gyo má nyos, elő for dul, hogy

struk tu rá lis hi ba mi att a jót ve rik el, a rossz pe -

dig ün ne pelt hős ként tá vo zik. Csó ka Fe renc

köny vé nek nagy eré nye a be lő le su gár zó to le -

ran cia, va la mint hogy me séi nem „két pó lu sú -

ak”, rel a tivizálják a jó és a rossz fo gal mát. Szi -

vár vány lo vag be szél ge té se a go nosz va rázs ló -

val pe dig már-már a Mes ter és Mar gari ta meg -

ol dá sát idé zi. Csó ka Fe renc nem pró bál meg ta -

ní ta ni, s ez nem vá lik ká rá ra. Kö te tét üde nyel -

vi hu mor, le le mé nyes nyel vi meg ol dá sok jel -

lem zik. 2005-ben Szi vár vány lo vag újabb ka -
land jai is meg je len tek. Ez vi szont – mint a má -

so dik ré szek ál ta lá ban – alat ta ma rad az el ső

kö tet nek, el ső sor ban kon cep ci ót lan sá ga, rap -

szo di kus szer ke ze te és a za va ró nar rá to ri szó -

lam mi att.

Csic say Ala jos Ven dég a Cso da könyv ben
(1997) cí mű kö te te – mi vel kis ki adó nál

(Integrita, Somor ja) je lent meg – nem ka pott

még ak ko ra fi gyel met sem, mint az egyéb,

Szlo vá ki á ban meg je le nő ma gyar nyel vű köny -

vek. Csic say köny ve me se re gény ként in dul, a

két éves Ben ce és nagy ap ja ka land ja it be szé li el

a nar rá tor. A szö ve gen tel jes egé szé ben át üt a

pe da gó gi ai at ti tűd: Ben ce kér dez, a nagy apa

pe dig vá la szol ne ki, ki me rí tő ala pos ság gal. A

sze rep lők kel egyéb ként alig tör té nik va la mi

me se sze rű, csu pán a cso da könyv ál tal oly kor,

ez vi szont ah hoz ké pest, hogy cím adó mo tí -

vum má van emel ve, elég ke ve set sze re pel. A

kö te tet sú lyo san meg ter he lik a nagy pa pa fel -

nőt tes bel ső mo no lóg jai, mi kor ar ról el mél ke -

dik, va la mit ho gyan vagy ho gyan ne ma gya ráz -

zon el Ben cé nek. Za va ró az is, hogy a kö tet ben

a Ben ce-tör té ne te ken kí vül egyéb me sék is

van nak, ezek vi szo nya a Ben ce-szö ve gek hez

nincs tisz táz va, nem tud juk, ki a nar rá tor, mi a

funk ci ó juk, s egy ál ta lán: hogy ke rül tek ide, mi -

lyen vi szony ban áll nak a cso da könyv vel. Csi -

csay Ala jos köny vét nem kel lő en át gon dolt

kon cep ci ó ja és a fel nőtt nar rá tor né ző pont já nak

túl zott ér vé nye sü lé se mi att nem so rol hat juk a

cseh szlo vá ki ai ma gyar gyer mek iro da lom él vo -

na lá ba.

Do bos Lász ló A kis Vi king (1991) cí mű kö -

te te a cseh szlo vá ki ai ma gyar gyer mek iro da lom

pa let tá ján egye dül ál ló nak mond ha tó al ko tás.

Gyer mek tör té net, mely nek nar rá to ra Lars, a

Nor vé gi á ban szü le tett kis fiú, aki nek édes any ja

szlo vá ki ai ma gyar, ap ja pe dig nor vég. A gye rek

sa ját sá gos hely zet ben, kul tú rák met szés pont já -

ban nő dö gél, me séi közt a Troll ép pen úgy

meg ta lál ha tó, mint a ma gyar nép me sék öreg ju -

há sza. S a két fé le men ta li tás jel leg ze tes sé gei –

és an nak szük ség sze rű konf lik tu sai is – az óvo -

dás ko rú gyer mek né ző pont já ból lát szód nak. A

kö tet ele jén a gyer mek ál tal ér zé kelt va ló ság és

a me sei vi lág ját szó dik egy más ba, vissza utal va

a me sék ősi, orá lis ha gyo má nya i ra: a kis gye rek

tel je sen be le éli ma gát a me sé be, mi köz ben vi -

szo nyí tá si pont ként sa ját vi lá ga té te le ző dik, s

en nek ho ri zont ja fe lől te szi fel kér dé se it, mi kor
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nem ért va la mit. Ezt csak fo koz za, hogy a va ló

vi lág és a me se közt köz vet len át jár ha tó ság

van. A szü lők há zas sá ga fel bom lá sá nak fo lya -

ma tát gyer me ki né ző pont ból kö vet het jük fi -

gye lem mel. És itt kezd meg bi csak la ni a tör té -

net: a va ló ság-me se kon ta mi nált vi lá gá nak

egyen sú lya el bil len ni lát szik a va ló ság ja vá ra, s

a bom lás fo lya mat nar ratívá ja ke rül elő tér be.

Így lesz egy erő sen szer kesz tett entrée a szer ző

re a lis ta nagy re gé nye i ből is mert hang vé tel lel

be fe jez ve. A tör té net vé ge nem kel ti a le zárt ság

él mé nyét, így nem meg nyug ta tó a gyer mek ol -

va só nak.

Hogy gye rek könyve, amit Duba Gyu la Sza -

bó Gyu la raj zai fe lett gon dol kod va írt, ab ban

nem bi zo nyos e so rok író ja, de a vál lal ko zás

min den kép pen egye di: a ne ves fes tő mű vész ak -

va rell je i hez poszt hu musz ké szült egy könyv. A
tűz ma dár (1997) – a mű nek nincs cse lek mé -

nye, a pár so ros be ve ze tőt le szá mít va – egy vé -

get nem érő di a ló gus, ez pe dig a drá mai for ma

sa ját ja. Oly kor a pár be szé dek be kó dolt fe szült -

ség is drá mai, a szín pa don még sem ven né ki jól

ma gát ez a szö veg, a pár be szé dek ugyan is

egyen lőt le nek, a gye rek, Pé ter ke – ez is a

könyv al cí me: Pé ter ke ké pes köny ve – kér dez, a

Fes tő pe dig sok szo ros ter je de lem ben vá la szol,

eh hez csat la koz nak el mél ke dé sei a múlt ról, a

mű vé szet ről, az em lé ke zés ről. A Fes tő és Pé ter -

ke kom mu ni ká ci ó ja a raj zok ál tal lesz tel jes,

mert ami kor a fes tő va la mi kü lön le ge sen bo -

nyo lult, a ki lenc éves gye rek szá má ra nem vagy

ne he zen fel fog ha tó je len sé get sze ret ne ex -

plikál ni, le fes ti. Más fe lől néz ve a Fes tő és Pé -

ter ke kom mu ni ká ci ó ja a raj zok ál tal hi á nyos, a

Fes tő ugyan is nem ren del ke zik az zal a kom mu -

ni ka tív kom pe ten ci á val, hogy el tud ná ma gya -

ráz ni a gye rek nek az em be ri lét nagy kér dé se it,

me lyek re pa ra dox mó don ép pen a gye rek kér -

dez rá. Ez Duba köny vé nek nagy buk ta tó ja: a

me se könyv ál ru há ja alól ki lóg a re a lis ta ló láb.

A Duba Gyu la élet mű vé ben já ra to sak szá má ra

A tűz ma dár prob le ma ti ká ja azon nal is me rős

lesz: a fa lu ból a vá ros ba ke rült ma gyar ér tel mi -

sé gi ví vó dá sai, hát tér ben a meg szű nő, fel bom -

ló tár sa da lom mal, mely nek a fő hős vé gig él te

pros pe rá ló és stag ná ló kor sza kát, most pe dig

fel bom lá sá ra em lé ke zik. Ezt pró bál ja meg

Duba Gyu la ez út tal „gye re ke sí te ni”, de ép pen a

sze rep lők köz ti két em ber öl tő nyi kü lönb ség

mi att – leg alább is ezek kel a pró za po é ti kai esz -

kö zök kel – nem igen van esé lye. Ezért A tűz ma -
dár cí mű kö te tet mint egye di vál lal ko zást elő -

ke lő hely fog ja meg il let ni Duba Gyu la kí sér le -

te ző mű he lyé ben, nem úgy a (cseh szlo vá ki ai

ma gyar) gye rek köny vek so rá ban.

Ha az ol va só Duray Mik lóst lát ja szer ző -

ként fel tün tet ve egy köny vön, óha tat la nul ar ra

gya nak szik: po li ti kai jel le gű írás mű vet tart a

ke zé ben. Így van ez a Csil lag szi lánk és tö vis tö -
rek (1994) cí mű (Cér na Gé za me séi al cí mű)

köny vé vel is, me lyet bár gye re ke sen le fe lé sti -

li zá ló aján lás sal lát el szer ző je, en nek el le né re a

szö veg in kább po li ti kai al le gó ri a ként ol vas ha -

tó. De pró bál junk el te kin te ni a ref er en ciális( -

nak lát szó) uta lá sok tól és a ke let ke zés ide jé nek

tár sa dal mi kon tex tu sá tól, s pró bál juk a köny vet

„csak ” me se re gény ként ol vas ni. A ti zen két fe -

je zet ből ál ló kö te tet egy elő hang és egy utó -

hang fog lal ja ke ret be. Ezek nar rá to ra azo nos

le het a szer ző vel, a ti zen két tör té net pe dig Cér -

na Gé za be szé li el, aki ro kon sá got mu tat a nép -

me sék vi téz sza bó le gé nyé vel. Cér na Gé za leg -

na gyobb hi bá ja, hogy alak ját tö ké le tes re min -

táz ta szer ző je, hi ba nél kül va ló nak. Már pe dig a

gye re kek is tud ják, hogy azért a me se hő sök

sem makulát lanok. Nem le het nem ész re ven ni

a krisz tu si al lú zi ó kat; nagy já ból Cér na Gé za

ko ra is krisz tu si, és ván dor út ja előt ti 2x12 évé -

ről csak jel zés sze rű tá jé koz ta tást ka punk, mint

az evan gé li u mok ban; s per sze a vég ki fej let: sa -

ját né pé ből va ló fél re ve ze tett em be rek tel je sí tik

be vég ze tét. A be fe je ző két tör té net a Pa lóc -

föld re va ló ha za ta lá lá sát ír ja le, azon ban kis sé

ku sza mó don: va la kik to vább ra is el nyom ják a

pa ló co kat, ezért azok ha za hív ják Cér na Gé zát,

de nem azért, hogy sza bad sá got hoz zon ne kik,

ha nem hogy az égig érő bükk fát – mely tán a

nyel vet, a kul tú rát szim bo li zál ja, „né pük em lé -

ke ze tét és mél tó sá gát” – véd je. Ő ezt el is vál -

lal ja, s ez zel ál ló kép sze rű be fe je zést kap a tör -

té net: „Va sár nap reg gel pe dig ki jöt tünk ide az

óri ás bükk höz, s az óta itt élek”. Cér na Gé za te -

hát – mint leg alább is Var gas Llosa be szé lő je –

a fa év gyű rű i be rej tett múlt ból osz tot ta az em -

lé ke ze tet. Erő sza kos ha lá la – mi vel köz te és a
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fenn ál ló ha ta lom közt ös  sze üt kö zés re nem ke -

rül sor – elő ké szí tet len, mo ti vá lat lan, s ta lán fe -

les le ges is, a könyv nek ál ló kép sze rű sé gé ben is

vé ge le he tett vol na. A még ha lá lá ban is né pét

szol gá ló hős ilyes faj ta apo te ó zi sa ta lán már a

me sék ben is túl zás.

Az iródiás Fellinger Kár oly Égig érő vad -
kör te fák (1997) cí mű kö te té ben – mely nek fül -

szö ve ge a mátyus föl di hi e de lem vi lág fel dol go -

zá sát ígé ri – ver sek és me sék egy aránt ta lál ha -

tók. A kö te tet az Égig érő vad kör te fán cí mű

vers nyit ja, s a (vad)körte fa több me sé ben,

vers ben elő ke rül, en nek el le né re nem tud ve -

zér mo tí vum má, cik lus szer ve ző mo tí vum má

nő ni, ta lán mert a kö tet ben sem mi nem in do -

kol ja és/ vagy mo ti vál ja a (vad)körte fa gya ko ri

sze re pel te té sét. Fellinger Kár oly me séi a nép -

me sék kel mu tat nak ro kon sá got. Po zi tív hő sük

ál ta lá ban a min dig meg n evez(het)etlen sze gény

as  szony, szol ga le gény, ci gány, egy szer még az

atya úr is ten is tes tet ölt sza kál las öreg em ber for -

má já ban; a ne ga tív sze rep lők is a transz cen dens

vi lág ból ke rül nek ki, ör dö gök, bo szor ká nyok.

Az e kö tet be so rolt Fellinger-meséknek nin csen

cse lek mé nyük, csu pán cse lek mény váz la tuk.

Olya nok, mint egy szi nop szis, me lyet el fe lej -

tet tek ki dol goz ni. A me sék ben na gyon ke vés a

pár be széd. A cse lek vés he lyett vég te len tör té -

net mon dást ka punk, Fellinger me sé i nek nar rá -

to ra na gyon sze re ti hal la ni sa ját nar rá to ri szó la -

mát, s ez el le he tet le ní ti az egyéb ként is el na -

gyolt sze rep lő váz la to kat. A me sék elég gé rö vi -

dek, a leg hos  szabb sincs há rom ol dal, az egy ol -

da la sak van nak több ség ben. Ez nem ked vez a

fe szült ség kel tés nek, a kis ol va só lát hat ja, hogy

a lap al ján már vé ge a me sé nek, s ez ma gá ban

hor doz za, hogy ad dig ra meg ol dó dik a (nem

min dig túl iz gal mas) prob lé ma. Fellinger Kár -

oly Égig érő vad kör te fák cí mű kö te té ben van

né hány na gyon jó me se váz lat, me lyek hez már

csak meg kell ír ni a me sé ket.

Ha rasz ti Má ria Bu bo rék (1993) cí mű me se -

re gé nye fej lő dés re gény, a fő hős, Pe ti ka ma szo -

dá sát kí sé ri vé gig. Pe ti ma gá nyos, nincs ki vel

ját sza nia, ezért – tu dat alatt – elő hív ja a me se -

vi lág ból Bu bo ré kot, a Zöld Ma nót. Egy ilyen

szo kat lan ját szó társ ol da lán azt vár hat nánk,

hogy együtt kü lön le ges ka lan dok át élői lesz -

nek. De nem. Pe ti vol ta kép pen nem er re vá -

gyik, ha nem hogy fog lal koz za nak ve le. S Bu -

bo rék – Pe ti lé nyé nek gyer me ki szeg men se –

mind ad dig fon tos lesz, míg Pe ti – se gít sé gé vel

– fel fe de zi Ani kót, aki az tán be töl ti a he lyét, őt

pe dig kis ba rát ja mél tat la nul el fe lej ti. Mi u tán

ma gá nya Ani kó és a kis test vér ér ke zé se mi att

meg nö ve ke dő csa lá di ko hé zió foly tán ol dó dik,

ez a lé pés mo ti vált nak tűn het. Bu bo rék vég -

képp ki lép ni lát szik Pe ti éle té ből, csu pán egy

le het sé ges in for má ci ós csa tor nát, a nap ló írás

le he tő sé gét hagy va meg. A Bu bo rék lé lek ta ni -

lag át gon dol tan mo ti vált me se, s meg koc káz -

tat juk, erő sebb, mint a me se re gény kö vet ke ző

ré sze (Bu bo rék a szi ge ten, 1995). A biz to sabb

kon tú rok kal el vég zett jel lem áb rá zo lás csak nö -

vel te vol na si ke rét.

A Bu bo rék a szi ge ten cí mű me se re gény

nem te kint he tő a Bu bo rék foly ta tá sá nak, mert

egye dül a(z egyik) fő sze rep lő, Bu bo rék kö ti

össze a két tör té ne tet. Bu bo rék, a zöld ma nó ez -

út tal egy la kat lan szi ge ten re kedt benn szü lött

kis fi ú nak, Tiwan i nak si et a se gít sé gé re. A

mind ös  sze pár na pot fel öle lő cse lek mény ide je

alatt a kis fi ú nak és a ma nó nak szá mos ko moly

prob lé mát kell meg ol da nia, míg vé gül a la kos -

ság vis  sza tér, s ők mi ni má lis ener gia rá for dí tás -

sal ele get is tesz nek min den ki hí vás nak. Túl

szép ez ah hoz, hogy me se le gyen! Egy ide á lis

szi ge ten, me lyen még szú nyo gok sin cse nek,

egy kis fiú – aki még nem jár is ko lá ba, de a szi -

get fló rá já ról és fa u ná já ról min den is me ret bir -

to ká ban van – be ren dez ke dik a tel jes ön el lá tás -

ra, s köz ben még épít ke zik is. Ha rasz ti Má ria

kö te te vol ta kép pen prob lé mát lan, hisz – a szö -

veg ne gye dét ki te vő be ve ze tő után – na gyon

ha mar biz to sak le he tünk ab ban, hogy a szi get -

la kók nem so ká ra vis  sza tér nek, így a fő sze rep -

lők fel ada ta csu pán an nak a pár nap nak az át vé -

sze lé se. Tiwani pe dig nem olyan, mint egy

gyer mek, ha nem mint a fel nőt tek nek a gye re -

kek ről ki ala kí tott ide á ja. Így a me se könyv in -

kább mun ka nap ló ra ha son lít.

Ko vács Mag da A Kis kí gyó cí mű kö te te

négy önál ló me sét és egy tíz fe je zet ből ál ló me -

se re gényt tar tal maz, rend kí vül erős kri ti kai fel -

hang ok kal. A cím nél kü li me se re gény egy kis -

lány, Zöl di ke (gon do lat)világá ba ve ze ti el az
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ol va sót. Zöl di ke iga zá ból nem fon tos szü le i -

nek, ezért úgy dönt, hogy el hagy ja a ci vi li zá ci -

ót. A vad sza már rét jén új (me se)világ ba csöp -

pen, an nak sa ját sze rű él mé nye i vel, mi köz ben

fe je ze ten ként egy- e gy tár sa dal mi szin ten ál ta -

lá no sít ha tó ne ga tív je len sé get bí rál eb ben a va -

ló ság tól el tá vo lí tott vi lág ban. Az idil li nek nem

min dig ne vez he tő, a fáj da lom, az el ha gyott ság,

a meg nem ér tett ség be mu ta tá sát is vál la ló tör -

té net vé gén a me se vi lág fel szá mol ja ön ma gát,

Zöl di ke a va ló vi lág ban kény te len ma rad ni. Így

azon ban nem fe jez he tő be a me se, a tör té net

ele jén meg bom lott ként be mu ta tott ko hé zi ó nak

hely re kell áll nia.

A szer ző kö vet ke ző, Ti tok za tos tü csök ze ne
(1999) cí mű kö te té ben csu pán két me se ka pott

he lyet. A me se alap ál la po ta – mint egyéb ként

oly sok szor – a ván dor út, az úton le vés. Ami

azon ban meg kü lön böz te ti a ha son ló tí pu sú me -

sék től: a kez de tén már úton van nak a sze rep -

lők, s csak ké sőbb tud juk meg, hogy a ván dor

min den fé le kü lö nö sebb cél nél kül in dult út nak,

s csak utó lag ka punk ma gya rá za tot min den re,

te hát a me se a vég ki fej let fe lől néz ve nyer iga -

zi ér tel met. A ké sőb bi ek ben is csak azt tud juk

meg, hogy az ál má ban lá tott vi rág ke re sé sé re

in dul, így a vol ta kép pe ni cél – a vi lág meg men -

té se a go nosz ha tal má tól – nem de val vá ló dik,

nem vá lik túl hang sú lyo zot tá, s így nem for dít ja

át a szö ve get he ro i kus nyel vi mo da li tá sú ba. A

jel le mek ha tá ro zott kon tú rok kal van nak ki dol -

goz va, de a jel lem áb rá zo lás min dig is erős ol -

da la volt a szer ző nek. Leg fel jebb azt ró hat juk

fel, hogy túl sá go san is ra gasz ko dik hoz zá juk,

sem a tücs köt, sem a szal ma bá but nem akar ja

el en ged ni, de ez a me se még ezt is el bír ja.

Ti zen hat me sét tar tal maz Kozsár Zsu zsan na

Tél ki rály cin ké je (1999) cí mű me se köny ve.

Úgy gon dol juk, Kozsár me sé i nek kulcs sza va a

sze re tet és az ön fel ál do zás le het ne. A me se hő -

sök, le gyen az a Tél apó vagy a ba rát já ért éle tét

ál do zó cím adó sze rep lő, aki ket több nyi re va la -

mi lyen kö zös ség szol gá la ta ve zé rel, ál ta lá ban

ál la tok se gít sé gé vel küz de nek a jó ért. Kö te té -

nek si ke re ta lán an nak tud ha tó be, hogy tör té -

ne te i nek té má it a hét köz na pi élet ből me rí ti,

olyan té má kat dol goz fel, me lyek a gye re kek -

nek ez ál tal is is me rő sek le het nek. A ne ga tív pó -

lus jól ex po nált, a go nosz sze rep lők eszén

azon ban ös  sze fo gás sal vagy fur fang gal túl jár -

nak. A sze rep lők nek csak nem min den eset ben

meg kell küz de ni ük az ered mé nyért, az elő re ju -

tás fej lő dés ered mé nye ként va ló sul meg.

Saj nos, az író nő az itt el ért ered mé nye ket

mint ha fi gyel men kí vül hagy ta vol na kö vet ke -

ző kö te té ben. Tök fil kó és Pi cin ke (2000) cí mű

köny ve per ver zi tás sal ha tá ros pár kap cso lat

eset ta nul má nya, né hány lo gi kai buk fenc cel sú -

lyos bít va. Adott a két fő sze rep lő, sa ját kö zös sé -

ge mind ket te jü ket ki ve tet te. A rend kí vül kis -

sze rű entrée ele ve ki zár ja, hogy a me sé ben bár -

mi he ro i kus tör tén jék, s el zár ja a jel lem fej lő dés

út ját is, mert azon, hogy va la ki jó szí vű, nem

biz tos, hogy kell vál toz tat ni. A szer zői szán dék

mint ha egy in tel lek tu á lis nő és egy „ke vés sé in -

tel lek tu á lis” fér fi kap cso la tá nak meg ra ga dá sá ra

irá nyult vol na, meg tűz del ve né mi anyás ko dó

at ti tűd del, azon ban ket te jük kö zül Tök fil kó –

aki nek bu ta sá ga ép pen Pi cin ke ál tal hang sú lyo -

zó dik fo lya ma to san – az, aki ön zet len, se gí tő -

kész, át ér zi má sok gond ja it. Már-már

mazochisztikus, hogy Tök fil kó min den egye bet

fél re té ve le si, hogy ki elé gít hes se Pi cin ke vá -

gya it, s ju tal mul azt kap ja, hogy Pi cin ke sa ját

igé nye it eről te ti rá. A me sék ben min den ki nek

min den vá gya tel je sül, min den ki elé ge dett és

bol dog, s köz ben re me kül szó ra koz nak. Meg le -

he tő sen prob lé ma men te sek e me se re gény fe je -

ze tei. E so rok író ja sze rint az a leg na gyobb

gond a Tök fil kó és Pi cin ke cí mű me se re gény  -

nyel, hogy a hő sök kel tu laj don kép pen nem tör -

té nik sem mi, és sem mi me sei. Az ilyes faj ta ide -

a li zált ság a di dak ti kus sá vá lás me leg ágya.

Köves di Kár oly Muskátl itündérét (1993)

ol vas va az em bert a déja vu ér zé se ke rí ti ha tal -

má ba, a szer ző me séi ugyan is ro kon sá got mu -

tat nak a ma gyar nép me sék és a vi lág iro da lom

nagy gyűj tői/me se írói me sé i nek szü zsé i vel. A

ti zen négy me sét ma gá ba fog la ló kö tet ta lán

leg na gyobb hi bá ja a Fellinger Kár oly kö te te

kap csán is fel rótt túl zott tö mö rí tés, meg a kö -

vet ke zet len ség. Köves di me séi az em be ri gyar -

ló sá go kat fi gu ráz zák ki: a kap zsi sá got, a nagy -

ra vá gyást, az irigy sé get, a kor lá tolt sá got. A cél

ne mes, de a meg va ló su lás szer ke ze ti ele mei el -

ma rad nak et től. A kö tet két leg job ban szer kesz -
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tett írá sa: Az utol só igaz mon dó és A vi lág leg -
szo mo rúbb em be re ese té ben pe dig a túl sá go san

ko moly eti kai „mon da ni va ló” utal ja át a tör té -

ne te ket a pél dá za tok, mo ra li tá sok vi lá gá ba. S a

hely ze ten a hang sú lyos, kö tet zá ró po zí ci ó ba he -

lye zett Muskátl itündér sem tud so kat men te ni,

mi vel a tün dér egy az egy ben ki ok tat ja az E/1

be szé lőt, majd pe dig ott hagy ja egy ilyen el mél -

ke dés kö ze pet te: „Ál lok a bal ko non, s nem tu -

dom, mi ért ál lok itt, s nem tu dom meg, hon nan

jött, ho vá si e tett, hogy jó tün dér volt-e vagy

rossz. Most már nem tu dok meg tő le sem mit.

Csak an  nyit tu dok, hogy a mus kát li vi rág ok közt

kell áll nom az idők vé ge ze té ig, s vár ni rá, hát ha

elő tű nik is mét, és el me sél min dent, amit nél kü -

le nem tu dok meg so ha.” A Köves di-mesék nar -

rá to ra saj nos a leg több eset ben túl sá go san ko -

moly fel nőtt ah hoz, hogy le tud jon ha jol ni a

gye re kek hez, és ez meg is lát szik a köny vön.

Kő sze gi Finta Lász ló Bor só me se (1994) cí -

mű köny vecs ké jé ben az el sza ba dult bor sók

okoz nak prob lé mát. Ki ug rál nak a fa zék ból, és

vo na toz ni akar nak. A ka taszt ró fa fil mek for ga -

tó könyv ének meg fe le lő en ki vo nul a tűz ol tó ság,

a rend őr ség stb., s pró bál ják be fog ni a bor só -

kat, ami vé gül is an nak az anyu ká nak si ke rül,

aki nek a fa ze ká ból el sza ba dul tak. A szer ző ma -

gyar és szlo vák (Hrášková rozprávka, 1994)

nyel ven egy aránt ki adott kö te te egy sze rű és fe -

lejt he tő al ko tás.

Póda Er zsé bet Hét me sés köny vé nek (1997)

hét me sé je kö zül a ta ní tó szán dék leg alább há -

rom ban na gyon erő sen je len van, egyet pe dig –

a lus ta bo ci ról szó ló me sét – a kon cep ci ót lan sá -

ga tesz ol vas ha tat lan ná. A mak ran cos kis fiú, az

Uta zás Mar cipániá ba és A kí ván csi gom bács ka
cí mű me sék ben a transz cen dens vi lág kép vi se -

lői a kö zép ko ri mo ra li tá sok ban im ma nens nek

tű nő, itt vi szont dur vá nak ha tó mó don avat koz -

nak be, és sújt ják be teg sé gek kel az el ké nyez te -

tett, szó fo ga dat lan vagy tor kos kis gye re ke ket,

eny héb ben: a be il lesz ked ni nem tu dó sze rep lő -

ket. Rá adá sul mind há rom me se vé gén exp li cit

tanul ság megál lapítás tör té nik, a „vét ke sek”

meg – nem ta nu lá si fo lya mat vég ered mé nye -

ként, ha nem a be teg ség től, fáj da lom tól va ló fé -

lel mük ben – „be lát ják”, hogy hi bás ma ga tar tást

ta nú sí tot tak. Így há rom me sé ről ér de mes szól -

ni, a kö tet ta lán leg erő sebb – de nem hi bát lan –

da rab já ról, a Lá to ga tók Hóperen ciából cí mű -

ről, a Cin egér és Pá kosz tos ról és A tü kör ről. Ez

utób bi ban és a Láto gatók…-ban a szol gá lat eti -

ka mint a lét ér tel me hang sú lyo zó dik. A tü kör
nem tud meg ma rad ni di dak ti kus fel hang ok nél -

kül, azon ban itt ez nem olyan bán tó. A kö tet be

za va ró an sok saj tó hi ba ke rült (Ta len tum Ki adó,

Bu da pest).

Poór Jó zsef Kis Me rész (1994) cí mű mun -

ká ja rend ha gyó vál lal ko zás, hir te len jé ben nem

is tud nánk tár sát em lí te ni az el múlt év ti zed

(cse h)s zlováki ai ma gyar gyer mek iro dal má ból:

öt nyel ven ad ja köz re a hul lám ki rály tör té ne tét.

Jó vol na is mer ni a szer zői in ten ci ót, mit sze re -

tett vol na Poór Jó zsef: prak ti kus, já té kos nyelv -

köny vet ír ni, vagy ér té kes szép iro dal mi al ko -

tást lét re hoz ni, mert a lét re jött vál to zat ban a

ket tő ki olt ja egy mást; a ki fes tő vel egy be kö tött,

a nyelv ta nu lás cél ja i nak alá ren del ve frag men -

tált szö veg rá adá sul a lo gi kai egye net len sé gek -

től sem men tes. A kö tet drá ma i sá ga el vész, an -

nál is in kább, mi vel a tör té net so rán a po zi tív és

a ne ga tív vi szo nyok nem ex po ná lód nak, s a fő -

sze rep lő nek sem kell sem mi lyen fej lő dé si utat

be jár nia, kül ső ter mé sze ti erők se gí tik őt ké -

nyük-ked vük sze rint.

Nomen est omen, mond hat nánk a szer ző

Vers fa ra gó Ollé ka pi tá nyát (1991) ol vas va.

Nem túl zás, a fő sze rep lő va ló ban fa rag ja a ver -

se ket, fi gyel men kí vül hagy va a rí met, rit must,

szó tag szá mot. No ha poszt mo dern utá ni ko -

runk ban a vers sze rű ség kri té ri u mai egy re ke -

vés bé ha tá roz ha tók meg, ab ban leg alább is szé -

les kö rű kon szen zus lé te zik, hogy so rok egy -

más alá írá sá ból még nem fel tét le nül ke let ke zik

vers. És a fő hős va ló ban vé gig ver se li a 103 ol -

dalt. Az epi kai szál erőt len, Lin, a kí nai vagy a

ka pi tány anek do táz nak vagy elő ad nak, s egy-

e gy elő adás után a vi tor lás is ko la tíz nö ven dé ke

vég re hajt ja a ta nul ta kat, eset leg me sé ket ol vas -

nak (az elő adás után!). A kö tet ben ren ge teg az

in for má ció, ol da lan ként oly kor tu cat nyi szak ki -

fe je zés for dul elő, vi szont a fő sze rep lők kel

nem tör té nik sem mi me se sze rű. Hasz no sabb

lett vol na, ha ehe lyett a fan tá zi át lan, eről te tett

me se ke ret he lyett a szer ző in kább egy vi tor lá -

zá si ké zi könyv meg írá sá val pró bál ko zik.

53Meseleltár kérdőjelekkel



Ha lá la előtt pár év vel új ra a fi a tal ság fe lé

for dult Rácz Oli vér, a (cse h)s zlováki ai ma gyar

iro dalom(poli tika) el lent mon dá sos meg íté lé sű,

de meg ke rül he tet len alak ja. Kis szöcs ke (1996)

cí mű kö te té be egy hos  szabb és két rö vi debb

no vel lát vá lo ga tott be, me lyek ve zér mo tí vu ma

a (ka masz)sz erelem. En nek leg meg hök ken tőbb

for má já val a cím adó el be szé lés ben ta lál ko -

zunk, mely ben egy kis lány – Terike-Kriszti-

Kisszöcske – és Till, az igaz ga tó – a kor kü lönb -

ség 30 év – ti zen öt éven át fo lya ma to san bon ta -

ko zó, majd egy szen ve dé lyes éj sza ká ban ki csú -

cso so dó sze rel me tem atizálódik. A hős nő ké -

sőbb le u ké mi á ban meg hal. Az ös  sze om lott

igaz ga tó – ki de rül, hogy fe le sé ge min den ről tu -

dott – pe dig, hogy sza kí ta ni tud jon múlt já val, a

fő vá ros ba köl tö zik csa lád já val. A tör té net meg -

le he tő sen bi zarr, en nek el le né re Till még sem

esik azo nos meg íté lés alá mond juk a Loli ta
Hum bert Hum bertjév el. Sőt, esen dő hő se ink

in kább szán ni va ló ak. A tör té net be nyel vi leg

kó dol tan is je len van egy faj ta per ver zi tás. De a

foj tott, tit kok kö ré szer ve ző dő no vel la nem csak

et től vá lik fe szült té, ha nem a tö mör szer ke ze té -

től, oda ve tett fél mon da ta i tól. Meg koc káz tat juk,

struk tu rá lis szem pont ból a jobb Álom Ti va dar-

no vel lák kal tart ro kon sá got, ám kü lö nös té má -

ja nem bi zo nyo san kö ze lí ti min den ol va sói cél -

cso port hoz.

Ra vasz Jó zsef szlo vák, ci gány és ma gyar

nyel ven ad ja köz re hét me sé jét Szív há zi kó
(1992) cí mű kö te té ben. Már a fül szö veg ar ra

en ged kö vet kez tet ni, hogy a kö tet erő sen ok ta -

tó szán dé kú, s a szer ző a didax is buk ta tó it nem

tud ja min dig si ker rel ven ni. Így a kö te tet – kü -

lö nö sen há rom nyel vű mi vol tá nál fog va – in -

kább el tud juk kép zel ni egy al ter na tív ok ta tá si

mo dell se géd köny ve ként, mint szép iro dal mi al -

ko tás ként. A szán dék ne mes sé gét – fel emel ni,

„ki mű vel ni” né pét – nem von juk két ség be, de

szép iro dal mi meg va ló su lá sa már prob le ma ti -

ku sabb ra si ke re dett. A már em lí tett oly kor túl

erős di dak ti kus fel hang okon túl a né hol (ta lán

ép pen en nek kö vet kez té ben) pa te ti kus meg szó -

la lás mód ba át csa pó, ter pesz ke dő nyel ve ze tet

em lí te nénk, va la mint azt, hogy az egyes tör té -

ne tek „vé gei” (nem be fe je zé sei) a be fe je zet len -

ség, a le zá rat lan ság ér zé sét kel tik. Ra vasz me -

sé i nek „mon da ni va ló ja” nem a me se cse lek mé -

nye – a me sék job bá ra pár be szé des jel le gű ek,

az epi kus szál gyen ge – nyo mán imp li ká ló dik,

ha nem esz mei-el mé le ti sí kon mo zog, így a

gye re kek szá má ra nem fel tét le nül kön  nyű ol -

vas mány.

Soóky Lász ló Ger gő vi téz Lápország ban
(1999) cí mű kö te té ben a me se is me ret ter jesz -

tés sel tör té nő öt vö zé sé re tesz kí sér le tet. Ta risz -

nyás és öt éves ke reszt fia, Ger gő vi téz Be tyár

ku tyá val kar ölt ve jár ják be Lápország négy bi -

ro dal mát, Ingovány orszá got, Hínárorszá got,

Vízorszá got és Nádorszá got. S bár a szer ző ál -

tal me se fü zér ként meg ha tá ro zott szö veg nek

van nak me sei ele mei, mint tál tos csi kó vagy

Suly mog apó gyű rű je, a fő sze rep lők kel „iga zi”

me sei for du la tok nem tör tén nek, a tör té net

elég gé re á lis nak tű nik. Sőt, ma ga a könyv akár

egy is me ret ter jesz tő film for ga tó köny ve le het -

ne: a fő sze rep lők úton van nak, s köz ben az ott

élő ál la tok kal pár mon da tos „kvázi in ter júkat”

ké szí te nek, me lyek ből ha nem is min dent, de a

leg fon to sabb jel lem ző ket meg tud juk az ál la -

tok ról. Ily mó don a kö tet az is me ret ter jesz tést

ha té ko nyan szol gál ja. A mű szer ke ze ti és ke res -

ke del mi szem pont ból egy aránt öt le te sen fe je -

ző dik be, nyit va hagy ja a foly ta tás le he tő sé gét,

azt ígér ve, hogy Rétország ba és Erdőország ba

is el lá to gat nak hő se ink.

Har minc öt rö vid, anek do ti kus jel le gű, ta -

nul sá gos me sét gyűj tött egy be A hen ce gő nyúl
(1995) cí mű kö te té ben Sző ke Jó zsef. A me sék

rö vi dek, tö mö rek, ol vas má nyo sak, for du la to -

sak. Egy ré szük nép me sei ele mek kel ope rál,

mi köz ben – a tan me se mű fa já ban fo ko zot tan

kí sér tő – di dak ti kus ság csap dá ját si ker rel el ke -

rü li.

N. Tóth Ani kó Tamarindusz (1994) cí mű

kö te té ben négy me se és hu szon egy mes ke te ol -

vas ha tó; a kö tet erő sen szer kesz tett, két-két

me sét hét-hét mes ke te vá laszt el. Ám nem a

leg sze ren csé sebb mó don a kö te tet A füst fa ra gó
me sé je nyit ja, mely ta lán a kö tet leg gyen gébb -

re si ke rült írá sa. A hal vány kék kis orosz lán me -

sé je iden ti tás prob lé mát dol goz fel: „a hal vány -

kék kis orosz lán szé gyell te kék sé gét, mert így

alig ha son lí tott test vé re i re, s vagy ki ne vet ték,

vagy ész re se vet ték”. A sa ját „tár sa dal mi” cso -
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port já val va ló azo no su lás vé gett a kis orosz lán a

Nagy Fes tő vel orosz lán szí nű re fes te ti ma gát.

Az im már orosz lán szí nű kis orosz lánt azon ban

nem is me rik fel övéi. Dur va lo gi kát lan ság ez,

hisz egy ol dal lal ko ráb ban ol vas hat tuk, hogy

azért nem vet tek ró la tu do mást, mert hal vány -

kék volt. Te hát a hal vány kék kis orosz lán egyik

for má já ban sem iden ti kus, ezért ki re kesz té se

sem vá lik egy kön  nyen ért he tő vé. A Kaimómese
a kö tet négy me sé je kö zül a leg si ke rül tebb. Egy

gyer me ki szo ron gás ke let ke zé sét és fel ol dó dá -

sát dol goz za fel; a tör té ne tet itt is har ma dik sze -

mé lyű nar rá tor be szé li el, aki hi te le sen he lyez -

ke dik be le a gyer mek fő hős lel ki vi lá gá ba. A

kis fiú az elő ző me se kis orosz lán já hoz ha son ló -

an név te len, ez biz to sít ál ta lá nos ér vényt a me -

sé nek. A kis fiú az úton egy ka mi ont lát, s ez a

fel dol go zat la nul ma radt ne ga tív él mény álom -

ként új ra meg új ra vis  sza tér. A szo ron gás csak

ak kor ol dó dik fel, ami kor a „kaimó” is gyer me -

ki lép ték ben, já ték ként je le nik meg. Ez se gí ti

hoz zá a fő hőst, hogy eli mi nál ja szo ron gá sát. A

cím adó me se, a Tamarindusz zár ja a kö te tet. Ez

a me se al le go ri kus sze rel mi tör té net, an nak

min den kel lé ké vel, int ri ká val, fél té keny ség gel.

A tör té net vi szony lag egy sze rű, a szer ző is tö -

mör nyelv hasz ná lat ra tö rek szik, köz ben sze ren -

csés mó don hasz nál ja ki a táj nyelv hez kö ze li

mu zi ká lis ne ve ket, s ez zel ta lán meg elő le ge zi

má so dik kö te tét. N. Tóth Ani kó kö te té ben –

mint már em lí tet tük – mes ke ték is ol vas ha tók.

Az, hogy mű faj já avat ta az egyéb ként csak fi -

gu ra eti mo log i ca for má já ban lé te ző ki fe je zést,

az író nő ér de me. Elő for dul ugyan, hogy né me -

lyik mes ke té nek van tör té ne te, oly kor vi szont

egy- e gy ér zést, han gu la tot, ál la po tot rög zít.

Ezek a szö ve gek szer ke ze ti leg egy sze rű ek, la -

zák, in kább az él mény sze rű sé gük kel próbál

(hat) nak hat ni. Ál ta lá ban mel lő zik a di a ló gust,

nem egy kö zü lük rö vi debb mo no lóg, me lyet a

gyer mek nar rá tor mond el. Így az azono -

sulásélmény – te kint ve, hogy a nar rá tor ha son -

lít a be fo ga dó ra – csak nem biz tos ra ve he tő.

A szer ző má so dik, Alacin drus ka (1999) cí -

mű me se köny ve a Tamarindusz után öt év vel

je lent meg. N. Tóth Ani kó re mek be sza bott kö -

te te jól kö rül ha tá rol ha tó tér ben – a Csükésző

er dő ben – azo nos sze rep lő ket fel vo nul ta tó, de

egy más tól füg get le nül is ol vas ha tó, egy más sal

szo ro sabb ok-oko za ti vi szony ban nem (fel tét le -

nül) ál ló epi zó do kat fűz egy be, mi köz ben glo -

bá li san a ne ga tív sze rep lők fo lya ma tos jel lem -

fej lő dé se lát szik elő re vin ni a cse lek ményt. N.

Tóth Ani kó e kö te té ben már-már szo ci o ló gi ai

szem pont ból hi te les tár sa dal mat konst ru ál. A

hu szon ki lenc sze rep lő ből két pá ros emel he tő ki

fő(b b) sze rep lő vé: Tör pincs és Kunka, va la -

mint Má nyi és Nan nya. E négy sze rep lő nyo -

mán bon ta ko zik ki a jó–rossz op po zí ció a me -

se re gény ben, ám a me se sza bá lya i nak en ge del -

mes ked ve ter mé sze te sen min dig a jó győz. Kü -

lö nös kol lek ti vi tás ér tel me zés bom lik ki a me sé -

ben: ha e mikrotár sadalom egy tag já nak ros  szul

ala kul nak a dol gai, at tól az egész kö zös ség

szen ved, pl. Didir ka nagy ka bát já nak el vesz té -

se kor az egész er dő di de reg ni kezd. Az Alacin -
drus ka tár sa dal ma be fo ga dó jel le gű tár sa da -

lom, mely min den ne ga tív ér té ket ké pes adek -

vát for má ban, po zi tí vum má ol vas va in teg rál ni.

Ami kor pe dig az el len ség az éle tük te rét ve szé -

lyez te ti, ak kor ad dig pél dát lan mé re tű tár sa dal -

mi ös  sze fo gás bon ta ko zik ki. N. Tóth Ani kó

szö ve ge, úgy gon dol juk, ren del ke zik ér vé nyes

szo ci o ló gi ai irá nyult sá gú ol va sat tal, ma gunk

még is más irány ból kö ze lí tünk hoz zá, vél he tő -

en a szer zői in ten ci ó nak meg fe le lő irány ból, ez

pe dig a nyelv szem pont ja. Ez te szi rend kí vül

iz gal mas sá a kö te tet, s ha a szer ző nem hív ná

fel rá kü lön a fi gyel met, ak kor is kel lő en hang -

sú lyos vol na. Az Alacin drus ka ese té ben azon -

ban a szö veg a (gyak ran más szó fa jú vá kép zett)

táj sza vak el le né re sem nép me sei jel le gű, na -

gyon is mo dern me sék ezek: Tör pincs há ti zsá -

kot hord, Cil lanká nak al kal ma zot tai van nak,

Cinór ka és Macúr ka pe dig ép pen ál lást ke res.

Így az elő vé te le zett nyelv hasz ná lat és az egyéb

for mai ele mek kö zött fe szült ség ke let ke zik,

mely a szö ve get a mo dern ség és a tradi ciona -

litás kö zött le beg te ti. A me se egyik alap mo tí vu -

ma az úton le vés. „En nek lé nye ge, hogy a cse -

lek vés min dig tér be li tá vol ság le küz dé sé re irá -

nyul, és eb ben a moz gás ban a tör té net épít ke zé -

sé nek rit mu sa al kal maz ko dik a ván dor ló hős

»lépteinek üteméhez«, ame lyek együtt te rem tik

meg a me se szer ke ze ti és tar tal mi har mó ni á -

ját.” (Vö: Biczó 1999) Ez ál tal lesz N. Tóth Ani -
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kó kö te te nyel vi szem pont ból a kö zel múlt szlo -

vá ki ai ma gyar (nem csak gyer mek)prózájá nak

egyik leg erő seb ben szer kesz tett al ko tá sa, meg -

ér de mel ten lett ní vó dí jas 2000-ben. A kö tet hő -

sei a Dülle és Kandi ka (2003) cí mű könyv ben

is vis  sza kö szön nek, dra ma ti zált for má ban,

négy má sik, nem az Alacin druskából táp lál ko -

zó mese dra ma tizá ció tár sa sá gá ban.

Me sé ket és vi rá go kat tar tal maz al cí me sze -

rint Var ga Im re Lu ca kis köny ve (1995) cí mű

kö te te. Úgy tű nik fel, a kö tet a ke re tes szer -

kesz tés meg ol dá sá val él. A tete jetlen kör te fá ról

szó ló me se ve ze ti be, s a Mu ki Bi ka me sé je zár -

ja. A nagy kör te fán cí mű me se be ve ze tő jel le gű

le het, mely nek fő hő se nincs meg ne vez ve, ta lán

a nar rá tor az; a Mu ki Bi ka me sé je pe dig szer ke -

ze ti leg tér el az elő ző ek től; a ref lex ív jel leg ez -

út tal hát tér be szo rul, a cse lek mény ja vá ra. A

Lu ca kis köny vé nek írá sai nem ha gyo má nyos

ér te lem ben vett me sék, ha nem egy kis gyer mek

ref le xi ói a vi lág ról, me lyet har ma dik sze mé lyű

nar rá tor mond el. Eb ben a sza va kat nem rit kán

sza bad as  szo ci á ci ós mód szer rel ke ze lő vi lág -

ban bár mi meg tör tén het, az apa pél dá ul a nya -

ká ban hoz za ha za a szi vár ványt az uszo dá ból

stb. A nyel vi já té kok tól sem vis  sza ri a dó kö tet

még sem te li ta lá lat: a nyolc tör té net szin te cse -

lek mény nél kü li ref le xió, s ez a gyer mek be fo -

ga dó szá má ra ne héz kes sé te he ti a mű vet.

5.3. Zár szó he lyett

Sok vagy ke vés? Jó vagy rossz? Az ilyes faj ta,

összegző(nek szán t) írá sok vé gén ál ta lá ban il lik

vég kö vet kez te tés re jut ni, ha le het, mi nél sar ko -

sabb ra. Azon ban – mint az a fen ti, rövid(ítet t)

elem zé sek után e so rok író ja szá má ra egy re

nyil ván va lóbb – a ha zai ma gyar me se iro da lom -

ban/gyer mek pró zá ban cso por to sí ta ni és ti po lo -

gi zál ni le het, ten den ci á kat fel vá zol ni a mű vek

ala csony szá ma és he te ro ge ne i tá sa mi att an nál

ne he zebb.

An  nyi bi zo nyo san el mond ha tó, a mese -

könyv kínálat lé pést tart a pi a ci igé nyek kel,

éven te át la go san 10–12 kö rü li kö tet je le nik

meg, ez a szám a ha zai vi szo nyo kat te kin tet be

vé ve nem mond ha tó ala csony nak. Ta nul má -

nyunk ele jén je lez tük, a gyer mek iro da lom ki tö -

rő ben van a mar gi ná lis iro da lom státusá ból.

Eb ben a fo lya mat ban fon tos sze re pe van az Új
Szó ha vi mel lék le té nek, a Könyv jel ző nek,
mely nek csak nem min den szá má ban ol vas ha -

tunk re cen zi ó kat gyer mek iro dal mi mű vek ről,

ugyan ak kor a ha zai iro dal mi fo lyó irat ok ból és

a köz szol gá la ti rá dió iro dal mi mű so rá ból to -

vább ra is ki szo rul a gyer mek iro da lom ról fo lyó

dis kur zus.

A vizs gált idő szak ban több fi gye lem re mél -

tó al ko tás lá tott nap vi lá got, töb bet dí jaz tak is az

iro da lom rend szer er re jo go sult szer ve ző dé sei,

ám ezek kö zül egy sem volt olyan, amely akár

e ha zá ban, akár a ma gyar nyelv te rü let töb bi ré -

szén szá mot te vő fi gyel met kel tett vol na. Hogy

ez men  nyi re a mű vek hi bá ja, és men  nyi re az

iro dal mi rend sze ré, nem tár gya en nek az ér te -

ke zés nek.
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CSANDA GÁ BOR

6. IRO DA LOM TU DO MÁNY ÉS  IRO DA -

LOMKRI TI KA 

6.1 Az iro da lom re cep ci ó ja, a re cep ció iro -

dal ma

Ma gyar or szá gi lát ta tá sá nak és sze re pel te té sé -

nek kö szön he tő en a szlo vá ki ai ma gyar iro da -

lom már a ’80-as évek ele jén vi szony lag ki vált -

sá gos hely zet be ke rült. A ma gyar or szá gi re cep -

ció a cseh szlo vá ki ai hi va ta los irány zat mel lett,

de szá mos eset ben ve le szem ben is úgy fog lal -

ko zott ez zel az iro da lom mal, mint ame lyik az

egye te mes ma gyar iro da lom egyen ran gú ré sze.

„Az egye te mes ma gyar iro da lom as pek tu sá ból

néz ve a ma gyar iro da lom és a nem ze ti sé gi ma -

gyar iro dal mak az egész-rész vi szony ban van -

nak a vir tu á lis egye te mes ma gyar iro da lom mal,

egy más sal pe dig rész-rész vi szony ban.”

(Görömbei 1982, 10) A ma gyar or szá gi iro da -

lom tu do mány már a het ve nes évek de re ká tól a

ma ga lé nye ge sen sza ba dabb, a cseh szlo vá ki ai

kul túr po li ti kai irány vo nal tól és a szlo vá ki ai

ma gyar iro da lom tör té net-írás ki re kesz tő ki csi -

nyes sé ge i től füg get len esz kö ze i vel és szem lé -

le té vel mér te a szlo vá ki ai ma gyar iro dal mi ter -

mést. Al ko tó i nak-részt ve vő i nek min den olyan

meg nyil vá nu lá sát, mely az iro da lom je gye it

mu tat ta, si e tett be- és fel mu tat ni. Ide so rol ha tó

a ma gyar iro da lom je les kép vi se lő i nek ki ter jedt

recen zen si mun kás sá ga, az idő seb be ké től a leg -

fi a ta lab ba ké ig, mely nem csak a Cseh szlo vá ki á -

ban in dex re he lye zett vagy ép pen csak meg tűrt

al ko tók mun ká i nak ér tel me zé sét vál lal ta fel,

ha nem meg szó lal ta tá suk kal, ma gyar or szá gi fo -

lyó irat ok ban és la pok ban va ló sze re pel te té sük -

kel a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ér ték szem -

pont ja i nak ki tá gí tá sát se gí tet te, nem kü lön ben a

szlo vá ki ai ma gyar ano má li á kat is tom pí tot ta.

Pél dá ul a ha zai, szem el len zős be fo ga dás sal el -

len tét ben ref lek tált a ká non ban ép pen hogy

csak el vi sel tek, vagy az ak kor pá lya kez dő írók

al ko tá sa i ra és meg nyil vá nu lá sa i ra. Az már en -

nek a prog ram- és kül de tés sze rű en fel vál lalt

recen zen si igye ke zet nek a há tul ütő je, hogy a

mű vek be fo ga dá sá ban ese ten ként nem az iro -

dal mi ér té kü ket te kin tet te el sőd le ges szem -

pont nak, s po é ti kai ho za dé kuk fel fej té sé vel

gyak ran adós ma radt. Mi több, e ma gyar or szá -

gi re cep ció hely ze ti elő nyé ből, de kü lö nö sen

kri ti kai po ten ci ál já ból szár maz tat ha tó elő nyei

és ered mé nyei a szlo vá ki ai ma gyar iro dal mi

pro duk ci ó ra vo nat ko zó an még jó val 1989 után

sem iga zán egy ér tel mű ek. Gren del La jos a ma -

gyar or szá gi „be ol vasz tó” gya kor la tot kár hoz -

tat va meg jegy zi: „Ezért nem men tes az egy ol -

da lú ság ok tól a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom mal

fog lal ko zó ma gyar or szá gi ta nul má nyok, esz  -

szék, iro da lom kri ti kai írá sok na gyob bik há nya -

da sem.” (Grendel 1997a, 46 – má sod köz lés; a

szö veg ere de ti pub li ká lá sá nak he lye és ide je:

For rás, 1995/2.)

Saj ná la tos tény, hogy a szlo vá ki ai ma gyar

iro da lom ha zai re cep ci ó ja a ’90-es évek kö ze -

pé ig-vé gé ig szin te mér he tet len. Sú lyos ér ték-

tu dat za var jel le mez te ugyan is, oly an  nyi ra,

hogy ez még a szlo vák iro dal mi köz vé le ke dés

fe lől is fel tűnt: „Kri ti kus elem zés he lyett a le író

iro dal mi pub li cisz ti ka hó dít.” (Wlachovský

1995, 156) Ma már akár el túl zott nak is tűn het,

hogy „az el mé le ti ku ta tá sok meg tor pa ná sa és

az iro da lom kri ti ka szin te tel jes el sor va dá sa”

(Grendel 1997a, 43) mek ko ra hi ány ér ze tet kel -

tett, de hogy ez a hi ány ér zet fo koz ha tat lan volt,

azt mi sem szem lél te ti job ban, mint hogy A
cseh/szlo vá ki ai ma gyar iro da lom le xi ko na
1918–1995 (1997) vo nat ko zó he lye még így

jel lem zi az 1989 utá ni kri ti kát: „so kat ve szí tett

in ten zi tá sá ból”, amit a le xi kon má so dik, ja ví -

tott és bő ví tett ki adá sá ban meg told a le het sé ges

okok fel so ra koz ta tá sá val, egye bek közt az zal,

hogy „Tol vaj Ber ta lan el hunyt” (Szeberényi

2004, 264). Ho lott kön  nyen be lát ha tó, hogy a

’89 utá ni kri ti kai csön dért Tol vaj Ber ta lan

(1927–1975) hi á nya csak na gyon köz vet ve és

na gyon át té te le sen fe le lős.

S bár az ez red for du ló ra meg iz mo so dó fi a tal

kri ti kus nem ze dék sok min dent meg nyug ta tó an

tisz tá zott a kri ti ka te rén is, a mu lasz tá sok és hi -

á nyok nem tűn nek el ha nya gol ha tók nak. „El -

ma radt az ed dig meg tett út re giszt rá lá sa – szin -

té zi sek for má já ban – mind a rég óta várt iro da -

lom tör té net, mind a ki sebb ség tör té net, mind a

tu do mány tör té net te rén” – ír ja Filep Ta más
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Gusz táv (Filep 1999, 117). De nem csak a hasz -

nos nak tart ha tó ös  sze fog la lók hi á nyoz nak ez

idő tájt, alig van je le olyan szán dék nak, mely a

ko ráb bi iro da lom és iro da lom ér tés új ra ol va sá -

sát vagy -szi tuálását cé loz ná meg, ami ként az

elő ző és idő köz ben meg fo gal ma zó dó egy ol da -

lú ság ok és tor zu lá sok fe lül ér té ke lé sé re sem

mu tat ko zik kom pe tens igény. Az az óta el telt

idő szak ban vi szont az iro da lom kri ti ka ak ko ra

lé pés előny re tett szert, hogy ered mé nye it – az

új ra ol va sás ból szár ma zó ta pasz ta la ta it is be le -

ért ve – az iro da lom tör té net re giszt rál ni sem ké -

pes. Más részt ta pasz tal ha tó egy faj ta igye ke zet

az ez red for du ló ra rop pant erőn lé tű vé vá ló iro -

da lom kri ti ka és ered mé nyei lát ta tá sá ra, be mu -

ta tá sá ra: „Az 1989 utá ni idő szak el ső év ti ze -

dének kö ze pén fel erő sö dő kri ti ka (és iro da lom -

tu do mány) ki emel ke dő kép vi se lői: Né meth

Zol tán (1970), a köl tő és mű for dí tó Csehy Zol -

tán (1973), a pró za író N. Tóth Ani kó (1967) és

Bár czi Zsó fia (1973), öt iro da lom tör té nész:

Beny ovszky Krisz ti án (1975), H. Nagy Pé ter

(1967), Ke se rű Jó zsef (1975), Kocur Lász ló

(1977), Beke Zsolt (1973) és a köl tő Ardam i ca

Zo rán (1970). Az ő ér de mük is, hogy az új év -

ez red szlo vá ki ai ma gyar iro dal má nak az iro da -

lom tu do mány és az iro da lom kri ti ka lett a hú zó -

ága za ta, itt hon és kül föld ön nagy ra ér té kelt

mű fa ja. Több sé gük szer te ága zó mun kás sá gá -

nak kö zös jel lem ző je ta nul má nya ik és kri ti ká ik

min den ed di gi nél ma ga sabb szak mai szín vo na -

la, iro da lom el mé le ti meg ala po zott sá ga és nyi -

tott sá ga. Úgy szin tén dön tő több sé gük re jel lem -

ző, hogy tu do má nyos ér dek lő dé sük hom lok te -

ré ben nem el ső sor ban vagy nem ki zá ró lag a

szlo vá ki ai ma gyar (és úgy szin tén nem ki zá ró -

lag a ma gyar) iro da lom áll.” (Csanda 2006)

Filep Ta más Gusz táv ész re vé tel éhez meg -

jegy zen dő, hogy azért az iro da lom ered mé nye -

it re giszt rá ló szak iro da lom nem ma radt tel je sen

adós szin té zis jel le gű mun kák kal; csak a leg fon -

to sab bak ra szo rít koz va: meg je lent Sző ke Jó -

zsef bib li og rá fia-so ro za tá nak to váb bi két kö te -

te: A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom vá lo ga -
tott bib li og rá fi á ja (IV/1.) és (IV/2.) 1981–1985
(1992), B. Ná dor Or so lya bib li og rá fi á ja: A
cseh szlo vá ki ai ma gyar nyel vű könyv ki adás bib -
li og rá fi á ja (1967–1988) (1992), Végh Lász ló

két kö te tes bib li og rá fi á ja: A Bib lio the ca Hun -
gar i ca (cse h)s zlováki ai ma gyar könyv gyűj te -
mé nyé nek bib li og rá fi á ja (1918–2000) (2000),

va la mint a szin tén ugyanő ös  sze ál lí tot ta A Bib -
lio the ca Hun gar i ca (cse h)s zlováki ai ma gyar
fo lyó irat-gyűj te mé nyé nek ka ta ló gu sa (1918–

2002) (2002), Bereck Annamária: Kalligram.
Repertórium 1992–2002 (2003).

Mind eköz ben an nak tisz tá zat lan sá ga, hogy

mi is az ér té kes iro da lom (az iro da lom mű ve -

lői, ol va sói és tá mo ga tói ré szé ről), újabb ke le -

tű, de is me rős gon do kat is fel vet: „Saj nos, a na -

gyobb ki adói, a ked ve zőbb és a cen zú rá tól im -

már nem há bor ga tott pub li ká ci ós le he tő sé gek

új ra ter mel ték a di let tan tiz must.” (Grendel

2004, 448)

6.2. „Kü szöb” és „ha tár”, vi szo nyí tá si pon tok

A dol go zat a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom 1989

és 2006 kö zöt ti jel lem ző it kí ván ja meg ra gad ni

az iro da lom tu do mány és -kri ti ka te rü le tén, ösz  -

sze fog lal va az iro da lom tu do mány és -történet

je len ség ér té kű vál to zá sa it (vagy ép pen foly to -

nos sá gát) a ko ráb bi ak hoz ké pest. Csak a ran -

gos nak vélt mű vek re össz pon to sít, szer ke ze té -

ből és jel le gé ből adó dó an nem ter jed het ki ar ra

a szá mot te vő recen zen si-kri tikusi mű hely mun -

ká ra, mely nek kép vi se lői je len tő sen ki ve szik

ré szü ket az iro da lom tu do mány és -kri ti ka mai,

ko ráb ban so ha nem ta pasz talt nép sze rű ség ében

és sú lyá ban (el ső sor ban Né meth Zol tán, H.

Nagy Pé ter, Csehy Zol tán, Ke se rű Jó zsef kri ti -

ká i ra és ér tel me zé se i re le het itt fel hív ni a fi -

gyel met; a sor hos  szan foly tat ha tó, ezt egye bek

közt e kö tet lí rát és pró zát tag la ló ré sze i nek hi -

vat ko zá sai is iga zol hat ják).

Saj nos, 1989 „au to ma ti ku san” még csak a

mű vek re cep ci ó já nak szám sze rű fel len dü lé sét

sem hoz ta, el len ke ző leg, a ki lenc ve nes évek

de re ká ra a szak ma „az el mé le ti és kri ti kai ref le -

xió el né mu lá sá”-t (Grendel 1997a, 44) kény te -

len kons ta tál ni. Ilyen ér te lem ben – szó sze rint –

a for du lat pil la na tá nak te kint he tő a kri ti ka mint

mű faj (de akár az idé zett Gren del-re flex ió) új -

bó li meg je le né se is.

A vál to zás ra csak nagy já ból egy év ti zed del

az 1989-es rend szer vál tás után ke rült sor. Né -
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meth Zol tán el ső kö te té nek (A ka pus örö me a
ti zen egyes nél) meg je le né si éve (1999) akár az

iro da lom kri ti ka olyan rep re zen ta tív da rab já nak

tart ha tó, mely kö rül már ki je löl he tő a szlo vá ki -

ai ma gyar iro dal mi gon dol ko dás ban be kö vet -

ke zen dő vál to zá sok idő sza ká nak kez de te. Ha

nem e kö tet meg je le né sé hez köt jük a for du lat

kü szö bét (fi gye lem be vé ve egye bek közt a 144

ol da las könyv szö ve ge i nek he te ro ge ni tá sát, de

fi gyel men kí vül hagy va egye bek közt ép pen

en nek a mű fa ji he te ro ge ni tás nak a ho za dé ka it,

vagy azt, hogy Rá kos Pé ter 1987-ben ki adott

mű ve – Az iro da lom iga za – után ép pen ezt a

Né meth Zol tá nét tar tot ta a szak ma Ma dách-díj -

ra ér de mes nek, a köz tük le vő ti zen két év ben

egyet len iro da lom tu do má nyi kö te tet sem),

szer ző jé nek fel lé pé sét ve het jük fi gye lem be.

Né meth Zol tán út tö rő vol tát az iro da lom kri ti -

ká ban a ve le nagy já ból azo nos idő ben fel lé pők

(te hát a for du lat ban ré szü ket ki ve vők) sem vi -

tat ják: „... mond juk így, »tá jainkon« ő volt a kri -

ti ká ban az el ső, aki pró bál ko zott olyan új irány -

za tok, új ér tel me zői nyel vek, fo gal mak meg ho -

no sí tá sá val, ame lyek Ma gyar or szá gon ak kor

már nem szá mí tot tak új don ság nak, de ná lunk

igen”. (Benyovszky 2001, 127) Ugyan ak kor,

ter mé sze te sen, az eg zakt és kor sze rű meg szó la -

lás mód és nyelv nem a ’89 utá ni – bár mi ko ri –

iro da lom tu do má nyi for du lat in ven ci ó ja.

6.3. Ha gyo mány az iro da lom tör té nés ben

Az iro da lom tör té ne ti mun kák közt Rá kos Pé ter

em lí tett kö te te olyan da rab, mely (cí mé ben is

je löl ten) a szép, a jó és az igaz ka te gó ri ák nak,

va la mint az el mé let, a tör té net és a kri ti ka te rü -

le te i nek az iro da lom tu do má nyi vizs gá ló dá sok

so rán egyi de jű leg kí ván pol gár jo got biz to sí ta ni

szak ma i lag ki vá ló szin ten, amint er ről a mű re -

cep ci ó ja sem hagy két sé get. Filep Ta más Gusz -

táv és G. Ko vács Lász ló Rá kos Pé ter-mo nog rá -

fi á ja Az iro da lom iga zá nak tíz is mer te té sét-kri -

ti ká ját tart ja szá mon. (Filep–G. Ko vács 2005,

330) A ta nul mány gyűj te mény súly pont ja it

vers ta ni, iro da lom el mé le ti és iro da lom tör té ne ti

dol go za tok ké pe zik, ez utób bi ak a ma gyar iro -

da lom tárgy kö ré ből; „egy ha to da cseh szlo vá ki ai

ma gyar vo nat ko zá sú” (Filep–G. Ko vács 2005,

127). Szer ke ze té ben és szö veg ér tel me zői,

-elem zői alap ál lá sá ban leg kö ze lebb Rá kos Pé -

ter so ron kö vet ke ző kö te te (Prá gai őr já rat,
1995) áll hoz zá, míg az utol só val (Nem ze ti jel -
leg – a mi énk és a má so ké. Ön csa lás ok és elő í -
té le tek mint tör té ne lem for má ló té nye zők, 2000)

– en nek a szo ro san vett iro da lom tu do mány tól

el haj ló val – az iro dal mi szö veg re vo nat koz ta -

tott sá ga kap csol ja ös  sze. Rá kos Pé ter nek a 19.

és 20. szá zad el ső fe le ma gyar iro dal má ra vo -

nat ko zó ol va sa tai és rész ér tel me zé sei (Ady tól

Márai ig, a Bánk bán tól a Kad dis ...-ig) a szó ban

for gó szer zők és mű vek iro da lom el mé le ti-vers -

ta ni és ha tás tör té ne ti vizs gá la tá hoz nél kü löz he -

tet le nek, s a szak ma hi vat ko zá si alap ként vi -

szo nyul hoz zá juk.

A „klas  szi kus” (ré gi és ka no ni zált) ma gyar

iro da lom mal va ló szem be né zés ha tás tör té ne ti

igé nye (és az ok ta tói gya kor lat ból ere dez tet he -

tő rá kér de zés ku ta tó kény sze re) fű zi Rá kos hoz

Tő zsér Ár pá dot, aki nek Ré gi köl tők  – mai ta -
nul sá gok (1984) kö te te mint egy a cí mét is ak -

tu a li zál va 1995-ben új ra meg je lent (Egy dió fa
és kör nyé ke) – ben ne a ko ráb bi a kat (Szenci

Mol nár ról, Amade Lász ló ról és Baróti Sza bó -

ról) egy Ba las si-ta nul mán  nyal told va meg. Az

iro da lom tu dós Tő zsért – aki Rá kos hoz ha son -

ló an ol va sói, ér tel me zői és for dí tói szin ten több

(el ső sor ban ma gyar, cseh és szlo vák) is ko lá nak

és ér tel me ző kö zös ség nek nem csak a nyel vét,

ha nem a mű velt sé gét, a mű vek hez va ló vi szo -

nyát is ér zé ke li – és a tő zsé ri ha tás tör té ne ti

vizs gá ló dást az kü lön böz te ti meg prá gai pá -

holy tár sá é tól, hogy ez ke vés bé a fel té te le zett

ol va sói, sok kal in kább a ma ga (és köl té sze te)

szem pont ja it szem előtt tart va vi szo nyul az

adott kor pusz hoz. Az az tárgy vá lasz tá sá ban és

mód sze re it te kint ve sza ba dabb, kö vet kez te té se -

i ben kö töt tebb Rá kos Pé ter mun ká i nál – lásd

el ső sor ban Tő zsér Esco r i al Kö zép-Eu ró pá ban
(1992), va la mint Az iro da lom ról, ve gyes mű faj -
ban al cí mű, A nem lé te ző tárgy ta nul má nyo zá -
sa (1999) kö te tét. Ez utób bi hoz fel épí té sé ben

és tar tal má ban ha son ló (rész ben en nek vál to za -

ta) a Ta nul má nyok, kri ti kák, jegy ze tek al cí mű

Mi lé to szi ku misz (2004) kö te te. Az op ti ká ja elé

ke rü lő szö veg uni ver zum ból ezek ben ér te lem -

sze rű en a 20. szá za di kor pu szok ke rül nek túl -
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súly ba, va la mint a je len ko ri ak, de po é ti ka i lag

és to po grá fi a i lag bár mily szé les re nyí lik is ez a

tő zsé ri len cse (Ham vas tól Holanig, Zbig niew

Her bert től Hizs nyai Zol tá nig vagy Tomas

Transtörmerig), kö zel hoz za-tart ja az ol va sót a

szer ző nek a tárgy irán ti ér zé keny sé gé hez (sze -

mé lyes von zal má hoz) és egy eh hez konst ru ált,

egy re sa já tabb nak mond ha tó iro da lom tu do má -

nyos-fi lo zó fi ai nyelv hez. S vé gül még egy

szem pont vagy meg kü lön böz te tő jegy: ez pe dig

a kor társ szlo vá ki ai ma gyar iro da lom „ha tár ta -

lan” (tő zsé ri ér tel me zés ben: vi lág ra, ol va sás ra

nyi tott) mű vei irán ti fo gé kony sá ga (mely alól

ta lán csak a Tala m on-műveknek si ke rült ma gu -

kat fel tű nő en ki von ni uk). Kü lön pub li ká ci ó ban

ad ja köz re – re cep ció esz té ti kai ta pasz ta la to kat

is hasz no sít va – a Cselény i- és Gren del-élet mű

fon tos nak té te le zett da rab ja i ról szó ló elem zé se -

it (Az iro da lom ha tá rai. Cselényi Lász ló és
Gren del La jos mű vei s a ha tá ron tú li ma gyar
iro da lom kér dés kö re, 1998).

Az iro da lom hoz mint elem zen dő-ér tel me -

zen dő elő kép hez, ha gyo mány hoz va ló vi szo -

nyu lás Gren del La jos élet mű vé ben is jel lem ző -

nek té te lez he tő. Fi gye lem re mél tó a kö zép is ko -

lai szin tet ma gas ra eme lő és pá rat la nul él mény -

sze rű iro dal mi ös  sze fog la ló ja a 20. szá zad má -

so dik fe lé nek ma gyar iro dal má ról (Grendel

1997b, 9–99), va la mint az Iro dal mi Szem le ha -

sáb ja in je len leg is foly ta tá sok ban meg je le nő

ma gyar iro da lom tör té ne te. (Ma gyar lí ra és epi -
ka a 20. szá zad ban. A so ro zat el ső ré sze a lap

2005/10. szám ban je lent meg, a 2006/10. a ti -

ze dik.) Köny ve, a Mé szöly Mik lós idős ko ri pró -
zá ja al cí mű A té nyek má gi á ja (2002) fi nom át -

me net az ér te ke zés és az is me ret ter jesz tés kö -

zött, pon to sab ban: tár gya lát szó la gos tu do má -

nyos sá gá hoz-el vont sá gá hoz (a Meg bo csá tás és

a Csa lád ára dás elem zé sé hez re cep ció tör té ne ti

ki te kin tés is tar to zik) szem lé le te sen ér ve lő, ol -

vas má nyos elő adás mó dot vá lasz tott. Al ka lom -

sze rű kri ti kus dol go za tai (egye bek közt: Gren -

del 1992 és Gren del 1997a) a szlo vá ki ai ma -

gyar iro dal mi élet ről és vis  szás sá ga i ról – csak -

úgy, mint ko ráb ban – a vizs gált idő szak ban is

nagy vissz han got vál tot tak ki.

Göröz di Ju dit Han gya sí rás, csil lag mo raj -
lás. Elhall gatásalakza tok Mé szöly Mik lós írás -

mű vé sze té ben (2006) cí mű kö te te nem csak

tárgy vá lasz tá sá ban so rol ha tó ide, ha nem azért

is, aho gyan a mé szö lyi po é ti ka sa já tos sá ga it a

Mé szöly-szö ve gek szö ve gen kí vü li ér tel me zé si

pont ja i nak – eg zakt mó don csak nem meg ra -

gad ha tat lan nak té te le zett – já té ká ra ve ze ti visz  -

sza. Szi ge ti Lász ló Pár be széd kí sér le té vel

(1999) együtt a Mé szöly-mű vek ol va sói ér zé -

keny ség re gya ko rolt ha tá sá ra irá nyít ja rá a fi -

gyel met, nem kü lön ben a Mé szöly-ku ta tás

(szlo vá ki ai ma gyar iro dal mi rész ről tör té nő)

irá nya i nak ki tá gí tá sá ra.

Vaj da Bar na bás kö te te (Sigmund Fre ud és a
XX. szá zad ele ji ma gyar iro da lom. Ta nul má -
nyok ma gyar írók és a fre u di pszi cho a na lí zis
kap cso la tá ról, 2005) kul túr tör té ne ti ada lé kul

szol gál a cí mé ben je lölt tárgy kör höz; is mer te tő

ér té ke lé se rá irá nyít ja a fi gyel met a mun ka „im -

po ná ló an szé les” kö rű ku ta tá sa i ra (vö. a ta nul -

mány egé szé vel: H. Nagy 2006, 118–127).

N. Tóth Ani kó ta nul mány gyűj te mé nyé nek

(Kí sér let meg szó la lás ra és el né mu lás ra. Ol va -
sói ka lan dok a 20. szá zad ma gyar pró zá já ban,
1999) da rab jai vá lasz tott tár gyuk hoz kö ze lít ve

haj la mo sak azok stí lu sát fel ven ni, mint egy így

is be le he lyez ked ve a tár gyuk ba. Ezek kel a

„pas tiche-in ter pretá ciók”-kal „a mű vek au ten -

ti kus, re cep ci ós lét mód ja idé ző dik meg”

(Benyovszky 2001, 162). Beny ovszky Krisz ti -

án hív ja fel a fi gyel met ar ra is, hogy e ta nul má -

nyok egy fe lől ugyan ter mé sze te sen szer zői íz -

lés és ká non men tén íród tak, más fe lől azon ban

kö tet be ren de ződ ve fel kí nál nak az ol va só nak

egy me ta fo ri kus nak ne vez he tő, re gé nyes tör té -

ne ti ol va sa tot (Benyovszky 2001, 153). En nek

to váb bi fej le mé nye i hez lásd a szer ző leg újabb

kö te tét: Szö veg ván dor. Kö ze lí té sek Mé szöly
Mik lós pró zá já hoz (2006), mely a Mé szöly-re -

gé nyek ben rög zü lő el be szé lő tu dat fo lya má nak

vál to zá sa it, az élet mű vön be lü li szö veg kö zi já -

té kok le ír ha tó sá gát vizs gál ja, va la mint a mé -

szö lyi pró za po é ti kai örök ség to vább ha gyo má -

nyo zó dá sát a kor társ ma gyar iro da lom ban.

Beny ovszky Krisz ti án fent idé zett kö te te

(Rács must ra. Re gé nyes ol va só nap ló Kaff ka
Mar git tól Bo dor Ádá mig, 2001) nem csak al -

cím ében rí mel N. Tóth Ani kó köny vé re: szö ve -

gé ben ki fe je zet ten is a me ta fo ri kus iro da lom -
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tör té net-írás el já rá sa it hasz no sít ja, öt vöz ve a

befo gadáselmélet és az alak tan mód szer ta ni el -

ve i vel. Hang sú lyos sá té te tik az ol va sói ta pasz -

ta lat mint em lé ke zés, mint olyan aktu al izá ció,

mely „ké pes »most tá« va rá zsol ni a va la mi ko ri

ol va sói él ményt” (Ke se rű 2003, 72), s amely

el ső pil lan tás ra egy más tól tá vol eső szö ve gek

köl csö nös ér tel me zés re is al kal mas. „Olyan

tex tuális te rep ez – mond ja a szer ző az ol va só -

nap ló kap csán, de köny vé re is ér vé nye sen –,

amely ma xi má lis mó don en ge di ér vé nye sül ni a

vé let len po é ti ká ját.” (Rács must ra, 18) Már kü -

lön fe je zet ben kap nak te ret a po pu lá ris iro da -

lom tér fe lé re ve ze tő de tek tív tör té ne ti (de tek tív -

re gény-ol va sá si) ta pasz ta la tai – en nek (a mű faj

ma gyar, cseh és szlo vák kép vi se lő i nek s el mé -

le ti hát te ré nek) nyújt ja mo nog ra fi kus fel dol go -

zá sát má so dik kö te te (A je lek sze rint. A de tek -
tív tör té net és kö zép-eu ró pai em lék nyo mai,
2003). A szer ző szer te ága zó ku ta tá si te rü le tei

közt em lí ten dő a szláv struk tu ra liz mus és

neostruk tu ral iz mus, va la mint a kor társ szlo vák

és cseh pró za.

Nincs is mert ha gyo má nya a szlo vá ki ai ma -

gya ro ké ra szű kí tett iro da lom tu do mány ban sem

Csehy Zol tán, sem pe dig Pol gár Ani kó iro da -

lom tör té né szi te vé keny sé gé nek, me lyek hez ez -

ál tal szin tén az in no vá ció ta pasz ta la ta ren del he -

tő, s alig ha csak az iro da lom e le szű kí tett tar to -

má nyá ban. (A Beny ovszky Krisz ti án Rács -
must rája utá ni két év ben előbb Csehy Zol tán

kö te te, majd Pol gár Ani kóé kap Ma dách-dí jat.)

Csehy Zol tán ér dek lő dé si-ku ta tá si te rü le te: „a

(ki vált a XV. szá za di) neo la tin köl té szet alak -

vál to za tai. Az eu ró pai és itá li ai hu ma nis ta iro -

dal mi ha gyo mány. Az ero ti kus és a pri apikus

köl té sze ti tra dí ció. Az ero tográ fia kul túr tör té -

ne ti ha gyo má nyai. Szer zői ön rep re zen tá ció és

hu ma nis ta énfor málás. Az an tik vi tás to vább élé -

sé nek nyo mai.” (Csehy Zol tán ön meg ha tá ro zá -

sai a www.kalligram. com hon la pon) Kö te té ben

– A szö veg her maph ro di tuszi tes te. Ta nul má -
nyok a hu ma niz mus, az an tik vi tás és az ero -
tográ fia kö ré ből (2002) – „egy fe lől meg ma rad

mél tá nyos ol va só nak, más fe lől tel je sít mé nye –

ma gyar vi szony lat ban – az adott kor sza kot

vizs gá ló fi lo ló gi ai gon dol ko dás meg újí tá sa -

ként, ho ri zont já nak szé le sí té se ként ér té kel he -

tő.” (H. Nagy 2006, 23) „Csehy Zol tán iz gal -

mas elem zé se i nek kö ve té se kor az ér dek lő dő

kény te len ész re ven ni, hogy ami kor az ő szö ve -

gét ol vas sa, egy ben a dol got ma gát szó lal tat ja

meg” – mu tat rá a kö tet egyik elem ző je, ar ra is

rá irá nyít va a fi gyel met, hogy „fi lo ló gus tól szo -

kat lan, jó ér te lem ben vett bur ján zó, szisz te ma -

ti kus ér te ke zői nyel ve mint ha ma ga is él ve zet -

kons tel lá ci ó ként, sőt test ként vi sel ked ne.” (H.

Nagy 2006, 24–25) Csehy Zol tán mű for dí tói és

iro da lom tu do má nyi te vé keny sé gé nek el vá -

laszt ha tat lan sá ga em lí ten dő még (ez Pol gár

Ani kó, Tő zsér Ár pád és Zeman Lász ló mun -

kás sá gá val ro ko nít ja), amint ezt a Hár man az
ágy ban. Gö rög és la tin ero ti kus ver sek (2000)

kö te té nek pá rat la nul gaz dag, ava tott és el is me -

rő vissz hang ja is ki eme li, de H. Nagy Pé ter fent

már idé zett kö vet kez te té sei er re a kor pusz ra is

ér vé nye sek nek te kint he tők.

Pol gár Ani kó ha tás tör té ne ti ol va sa tai

(Catullus nos ter. Cat ul lus-olvasatok a 20. szá -
za di ma gyar köl té szet ben, 2003) a hu sza dik

szá za di ma gyar mű for dí tás és köl té szet Cat ul -

lus-képét vizs gál ják inter tex tuális alak za tok

nyo mán. „A cat ul lusi kor pus  szal nem csak

emblematikus je lö lők ál tal pár be széd be lé pett

szö ve gek ről van szó, ha nem olyan me rész

több let je len té sek, il let ve ér tel me zé si stra té gi ák

ki mun ká lá sá ról is, me lyek min den képp le gi ti -

mál ják a mai ol va só kér dés fel ve té se i nek jo gos -

sá gát” – je lö li ki ku ta tó fi gyel mé nek po zí ci ó ját

a ta nul mány kö tet ben a szer ző; idé zi H. Nagy

Pé ter is (H. Nagy 2006, 56), hang sú lyo zot tan

utal va a szer ző nyi tott (mond juk így: nyá jas)

ol va sói po zí ci ó já ra: „Pol gár Ani kó fi lo ló gus -

ként, ös  sze ha son lí tó iro da lom tör té nész ként és

te o re ti kus ként egy aránt pél da mu ta tó mun kát

vé gez, pon to sab ban eme ol va sói ma ga tar tás for -

mák pro duk tív le he tő sé ge it ki ak náz va be szél te -

ti a ha gyo mányt.” (Uo., 55)

H. Nagy Pé ter ván dor iro dal már ként va ló

ön meg ha tá ro zá sa a te kin tet ben le het itt je len té -

ses, hogy utal a szer ző te vé keny sé gi te rü le te i -

nek spekt ru má ra is, és ezek sza bad át jár ha tó sá -

gá ra (egye bek közt ok ta tó, szer kesz tő, kri ti kus,

„Ady köl té sze té nek egyik leg ki vá lóbb is me rő -

je” – ez utób bi Kál mán C. Györ gy ér ték íté le te

H. Nagy Pé ter Ady-kol lázs [2003] cí mű kö te té -
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nek bo rí tó ján). Ko he rens mun kás sá gá ban stí lu -

sá nak és szem lé le té nek egye di sé ge a szak mán

be lül is min den eset ben ki emelt is mérv: „írá sa -

it szé les kö rű tá jé ko zó dás, el mé le ti meg ala po -

zott ság és fel ké szült ség jel lem zi. Sok eset ben

pél da ér té kű az a szi gor, kö vet ke ze tes ség és nyi -

tott ság, mel  lyel pár be szé det foly tat és nyo mon

kö ve ti az elem zett köny vek elő fel te vés-rend -

sze rét, ar gu men tá ci ó ját, ér te ke ző nyel vét, az

ön ref le xi ó ra, -ko r rek cióra va ló haj la mot.”

(Sán ta 2006) Ha son ló an Fried Ist ván is hang sú -

lyoz za a szer ző írá sai „be szé lő je” dialogikus

vol tát: „Így nem csak a mű, ha nem a ró la szó ló

be szá mo ló vagy bí rá lat is »ny i tot t« lesz” (Fried

1999). Az ál ta la (is) jegy zett iro da lom tan könyv

(Eisemann György–H. Nagy Péter–Kulcsár-

Szabó Zol tán: Iro da lom. Tan könyv 16–17 éve -
sek nek. Ko ro na Ki adó, Bu da pest, 1999) is ezt a

Sán ta Szi lárd ész re vé te lez te ho ri zon to kat nyi tó,

pár be széd re in vi tá ló alap ál lást kép vi se li,

amennyi ben a „tan könyv szem mel lát ha tó an

tel jes újí tás ra vál lal ko zik, az utób bi év ti zed ben

az iro da lom tu do mány ban le zaj lott for du lat ha -

tá sa erő tel je sen ér vé nye sül né ző pont já ban [a

ma gam ré szé ről a szó töb bes szá mú al kal ma zá -

sát tar ta nám he lyes nek – Cs. G.], kér dés fel te -

vé se i ben, mód szer ta ni kul tú rá já ban, nyel ve ze -

té ben stb.” (Czetter 2002, 67) A már em lí tett

Ady-kö te te előz mé nye it lásd rész ben az Ady-
ér tel me zé sek cí mű négy szer zős mun ká ban (H.

Nagy Péter–Lőrincz Cson gor–Pal kó Gábor–

Tö rök La jos; Is ko la kul tú ra, Pécs, 2002), rész -

ben pe dig a Ká no nok in ter ak ci ó ja (Fi a tal Írók

Szö vet sé ge, Bu da pest, 1999) ta nul mány kö te té -

ben. Fon to sak újabb gyűj te mé nyes kri ti ka- és

ta nul mány kö te tei (a szlo vá ki ai ma gyar pro duk -

ci ó ra vo nat ko zó an is): Fé reg já ra tok (2005),

Pa ra zi ták (2006)  – ez utób bi nak ma gá nak is

ta nul mány kö te tek és mo nog rá fi ák a tár gyai. A

Pa ra zi ták tudományköziségére, tu do mány kö zi

pár be szé dé re vo nat ko zó an lásd egye bek közt

L. Var ga Pé ter ér té ke lé sét (L. Var ga 2006), a

Fé reg já ra tok sok irá nyú sá gá ra, a szer ző pe rem -

mű faj ok irán ti fo gé kony sá gá ra Rácz I. Pé te rét

(Rácz I. 2005).

Né meth Zol tán iro da lom tu do má nyi és -kri -

tikai sze re pe az 1989 utá ni iro da lom tör té nés

szlo vá ki ai ma gyar te rem té sé re ve zet he tő visz  -

sza; a te remt szó nak a „mű vé szi (képzelő)erőv -

el (meg)alkot” je len té sé ben, va la mint a tő zsé ri

(alább kö vet ke ző) meg ha tá ro zá sok ér tel mé ben.

Po zí ci ó ja nem kü lön ben ter mé ke nyí tő: 2006 lá -

tó szö gé ből min de nek előtt mun ká i nak ka ta li zá -

ló ha tá sa a leg szem be tű nőbb – írá sai vi szo nyí -

tá si alap ként szol gál nak, füg get le nül at tól,

hogy az ál ta luk ger jesz tett ér tel me zői stra té gia

to vább gon do lá sa meg erő sí te ni, kor ri gál ni

avagy cá fol ni szán dé ko zik ezt a vi szo nyí tá si

ala pot. Csehy Zol tán ös  sze fog la ló ja a kri ti kus

és iro da lom tör té nész Né meth Zol tán lé nye gi

jel lem ző it ve ti fel: „Kri ti kus ként a kor társ ma -

gyar iro da lom ra fó ku szál, el mé le ti alap ál lá sát a

kor társ el mé le ti is ko lák mód sze re i nek szin te ti -

kus al kal ma zá sa ha tá roz za meg. Ol va sás ero ti -
ka c. ta nul mány kö te te fon tos ha tár kő sa já tos

ér te ke zői nyel vé nek ki ala kí tá sá ban, mely be a

né ző pont-vál to ga tó, to vább író, par o dis ztikus

ér tel me zés kí sér le tei épp úgy be le fér nek, mint a

kri ti ka írás ál ta lá nos kér dé se i nek, a szö veg ér tel -

me zés pa ra dig má i nak el mé lyült el mé le ti tag la -

lá sa. Tala m on Al fonz ról önál ló mo nog rá fi át írt,

mely egy szer smind a ki sebb sé gi iro da lom fo -

gal mát is át struk tu rál ta. Lá tás mód ja ere den dő -

en mű- és szö veg köz pon tú. Szin te mo nog ra fi -

kus igén  nyel tér ké pez te föl a fi a tal kor társ ma -

gyar iro da lom ho ri zont ját, je len tő sek fi a tal iro -

da lom kri ti ku sok kal ké szí tett be szél ge té sei,

mély in ter júi.” (Csehy 2004, 305–306) Ezt a

Né meth Zol tán-ké pet Tő zsér Ár pád vé le mé nye

a kö vet ke ző en ár nyal hat ja: „Ve le nem csak egy

új tí pu sú kri ti kus, ha nem egy új tí pu sú gon dol -

ko dó is je lent ke zik tá ja in kon. (...) Is mét lem te -

hát: Né meth Zol tán (...) el ső sor ban és min de -

nek előtt gon dol ko dá sá nak a mi nő sé gé vel kü -

lön bö zik az ed di gi szlo vá ki ai ma gyar kri ti kai

gya kor lat tól. (...) sze rin te (...) a kri ti kus nem

iro da lom ról gon dol ko dik, ha nem iro dal mat

gon dol. (...) Szá má ra a kri ti ka írás ép pen úgy

iro da lom te rem tés, mint pél dá ul a vers szer zés.”

(Nem csak Né meth Zol tán „iro da lom te rem tés”-

re vo nat ko zó an: Tő zsér 1995, 149–153) Két

fent em lí tett köny vén (Ol va sás ero ti ka. Es  szék,
kri ti kák, ta nul má nyok – az él ve zet szö ve gei
[2000]; Tala m on Al fonz [2001]) kí vül fon to sak

még: A szét tar tás alak za tai. Be ve ze tés a „fi a tal
iro da lom” ol va sá sá ba (2004), A be vé gez he tet -
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len fel adat. Be ve ze tés a „szlo vá ki ai ma gyar”
iro da lom ol va sá sá ba (2005). Leg újabb kö te te,

a Par ti Nagy-mo no grá fia (Par ti Nagy La jos,
2006) nem csak a tár gyát (a Par ti Nagy La jos

név alá von ha tó iden ti tás- és nyelv já té kok,

kon tex tu sok tö me gét) gon dol ja új ra, ha nem ön -

ma ga mű fa ját és az ol va sás lin ear itását is. Szer -

ke ze té ben ez leg in kább az ol da lak meg osz tott -

sá gá ban szem mel lát ha tó: a pá ros ol da lak a mű -

vek és re cep ci ó juk fő irá nya it kö ve tik, a pá rat -

la nok át fo gó jel le gű ér tel me zé se ket ad nak.

6.4. Iro da lom tör té nés a ha gyo mány ban

Az iro da lom tör té ne ti vizs gá la tok ’89 utá ni

egyik pozí cióvesztese a két há bo rú kö zöt ti

„szloven szkói” iro da lom te rü le te. A vál to zás

2006-ból tű nik fel vesz te ség nek, hi szen 1989

előtt és köz vet len utá na e te rü let ku ta tá sa még

fény ko rát él te. Má ra a szó ban for gó idő szak

vizs gá la ta ki ke rült a szak ma ér dek lő dé sé nek

hom lok te ré ből, az egy-két rész te rü let és ta nul -

mány (egye bek közt: Fried 2003 és Bár czi

2004) ki vé tel nek szá mít; a tu do má nyos ság he -

lyét a ha gyo mány ápo ló is me ret ter jesz tő (iro -

dalom)pub li ciszti ka töl ti ki. Tur czel La jos

mikro filoló giai ada lé kok ban gaz dag ta nul má -

nyai, port réi és vis  sza em lé ke zé sei (ek la táns

pél dái: Ta nul má nyok és em lé ke zé sek [1987],

Vis  sza te kin té sek ki sebb sé gi éle tünk el ső sza ka -
szá ra [1995], Arc ké pek és em lé ke zé sek [1997],

Iro dal mi hó do lá sok és sze re tet nyil vá ní tá sok
[2000]) az iro da lom tör té net ez irá nyú fi gyel -

mé nek ed dig utol só ered mé nyei, utó rez gé sei.

Fónod Zol tán Fábry- mono grá fiá ja (Meg moz -
dult vi lág ban [1987]; át dol go zott új ra ki adá sa:

Per ben a tör té ne lem mel. Fábry Zol tán éle te és
mun kás sá ga [1993]), va la mint a nagy ha szon -

nal for gat ha tó, a kor szak egyet len át fo gó igé -

nyű ös  sze fog la lá sát nyúj tó Üze net. A cseh szlo -
vá ki ai ma gyar iro da lom 1918–1945 (1993;

2002 – 2. ki adás) meg ke rül he tet len for rá sok a

tárgy és kor szak – vél he tő en új ra é le dő – ku ta -

tá sai szá má ra. Fónod Zol tán a ko ráb bi idő szak

meg ha tá ro zó kri ti kus iro da lom tör té né szei kö -

zül egye dü li ként fog lal ko zik má ig rend sze re -

sen a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom tör té ne ti kér -

dé se i vel, e tárgy ban több kö te tet pub li kált.

Le zárt nak tűn nek azok az 1989-es rend szer -

vál tás tá ján kez dő dő iro da lom tu do má nyi (és

az zal ha tá ros) ku ta tó mun kák, me lyek a hagy o -

mány(is meret) és a foly to nos ság fe hér folt jai

el tün te té sé nek igé nyé vel for dí tot ták a szak ma

és a szé le sebb ol va só kö zön ség fi gyel mét a ko -

ráb ban nem hoz zá fér he tő, nem pub likus nak

mi nő sí tett vagy egy sze rű en nem is mert iro da -

lom tör té ne ti rész te rü le tek re. (Ter mé sze te sen

fel tá ró-ada to ló jel le gük ből adó dó an ezek a ku -

ta tá sok so sem te kint he tők be fe je zett nek.) Ki -

eme len dő Tóth Lász ló sze re pe, aki nek e té ren

szer zett el évül he tet len ér de mei mel lett hely -

szű ke mi att itt most csak az ál ta la írt, gon do zott

és ös  sze ál lí tott kö te tek hos  szú so ra vol na fel -

hoz ha tó ér vé ként. Egye bek közt két ta nul -

mány kö te te: Pár hu za mok, ki té rők (1991) és El -
fe le dett évek (1993), to váb bá a Filep Ta más

Gusz táv val kö zö sen há rom kö tet ben meg je len -

te tett vá lo ga tá sa Peéry Re zső élet mű vé ből

(Gon do la tok a te her va gon ban... [1993], A vég -
zet báb já té ka... [1994], Eu ró pa ön vé del me
[1996]), va la mint az ál ta la és a Filep Ta más

Gusz táv ál tal szer kesz tett A (cse h)s zlováki ai
ma gyar mű ve lő dés tör té ne te 1918–1998 (1998,

1998, 1999, 2000) cí mű négy kö te tes ta nul -

mány gyűj te mény. Ide tartozik a Filep Ta más

Gusz táv és G. Ko vács Ist ván vá lo gat ta és szer -

kesz tet te A vál to zás él mé nye (1994) cí mű

Szvatkó Pál-kö tet is. E helyt meg em lí ten dő

még a Pró ba fel vé te lek a (cse h)s zlováki ai ma -
gyar iro da lom ról 1918–1995 (1995) cí mű

Filep Ta más Gusz táv és Tóth Lász ló sze rez te

kö tet.

6.5. Fel füg gesz tett ha tás tör té nés

A tu do mány szab ta leg szi go rúbb is mér vek nek

is meg fe lel ni ké pes is me ret ter jesz tő igé nyű iro -

da lom tu do mány és -kri tika olyan kö te tek be is

ren de ző dött ’89 után, me lyek akár a meg ké sett -

ség ta pasz ta la tá val is szem be sít he tik mai ol va -

só ju kat. Zal abai Zsig mond Vers tör té né se

(1995) ilyen ér te lem ben vé ve tű nik túl írt nak:

ter je del mét-szer ke ze tét és a ben ne fog lalt ré -

szek meg írá sá nak ide jét te kint ve, nem kü lön ben

a Vers tör té nés tör té né sé nek tem a ti zálásá val is.

Ez ugyan ak kor egy ben a kö tet ok fej té se it is rö -
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vid re (ma guk ba) zár ja, az ol va só „tör té né sei”

he lyét rend re ki olt ják a szer ző tör té né sei. Vizs -

gált tár gya (vagy tár gya i nak je len tő sebb ré sze)

a könyv meg je le né sé nek ide jé re be hoz ha tat lan

előny re tett szert. A hos  szú al cí mű mun ká ban

(A szlo vá ki ai ma gyar lí ra újabb nem ze dé kei
1970–1988 [Fo lya mat raj zok, pá lya ké pek, port -
rék, ada lé kok]) a szer zői szán dék – „szé le sebb

ol va só kö zön ség nek szán t, esszé isztikus könyv”

(Zalabai 1995, 317) – túl tel je sül; al ma nach sze -

rű sé gé ből ki fo lyó lag nem csak lí ra-, ha nem

kultúr- és kor tör té ne ti szin té zis kí sér let ként is

ol vas ha tó. Két ség te len iro da lom tör té ne ti hasz -

nát (me lyet re cep ci ó ja is alá tá maszt) prob le ma -

ti kus sá te he ti az elem zett szö ve gek hez (vagy

egy je len té sük höz) ren delt szo ci o ló gi ai-köz éle -

ti kon tex tus, va la mint a mű köd te tett nyelv és

re to ri kai tér már em lí tett zárt sá ga, ön ma gá ra

irá nyult sá ga.

A re cep ció hi ány a pár be széd ké pes ség eset -

le ges hi á nyá ra utal hat Konc sol Lász ló Tör me -
lék (1992) és Vá lo ga tott kri ti kai dol go za tok
(1995) cí mű köny vei ese té ben. Bár ez ös  sze -

függ het a kor társ kri ti ka már em lí tett alul kon di -

ci o nált sá gá val, az iro da lom tör té net – szin tén

em lí tett – fá zis ké sé sé vel (itt utal ha tunk ar ra,

hogy A cseh/szlo vá ki ai ma gyar iro da lom le xi -
ko na 1918–2004 [2004] cí mű könyv pél dá ul

nem jegy zi a Konc sol Lász ló ról szó ló iro da -

lom ban Kocur Lász ló 2001-es Konc sol- mono -

grá fiáját). A ko ráb ban cen zu rá lis okok ból ki ha -

gyott dol go za tok hoz és ta nul má nyok hoz, no ha

nyil ván va ló an ár nyal ják a kri ti kus sok szí nű pá -

lya ké pét (a má sik kö tet pe dig en nek ke reszt -

met szet ét nyújt ja), az új ra meg je le nés ük óta el -

telt idő táv la tá ból úgy tű nik, ez ide ig nem ren -

del he tő ha tás té nye zői je len tő ség.

Dusza Ist ván (posz tu musz) kri ti ka- és ta -

nul mány kö te te (A pa pír part ján, 2003) alig ha

szer ző jé nek ha lá la okán tű nik le zárt nak – hi -

szen a már em lí tett szer zők kö zül Rá kos Pé ter

és Zal abai Zsig mond sem él már. Ar ról le het

szó, hogy a ben ne fog lal tak (több sé gük a

nyolc va nas évek de re kán je lent meg, s csak -

nem ki zá ró lag a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom al -

ko tá sa i ra vo nat ko zik), de még in kább ta lán

ezek meg ér té si-ér tel me zői stra té gi á ja ma nem

ta lál po tens ol va sat ra.

Fel tű nő az 1989 óta meg je lent mo nog rá fi ák

(szá muk hoz ké pest) cse kély mér té kű pár be -

széd be vo ná sa, prob lema tizálása. A ki vé te lek

közt em lít he tő a Gren del La jos ról (Szirák Pé -

ter, 1995), a Tő zsér Ár pád ról (Pé csi Györ gyi,

1995), a Tala m on Al fonz ról (Né meth Zol tán,

2001) és a Cselényi Lász ló ról (Bohár And rás: A
meg ír ha tat lan köl te mény, 2005) szó ló. Vaj da

Bar na bá sé Mono szlóy De zső ről (2006) an  nyi ra

fris s, hogy e helyt még nem el he lyez he tő. „Si -

ke rük” tit ka ko ránt sem hi bát lan sá guk ban rej lik,

ha nem el len ke ző leg: eset le ges té ve dé se ik és ér -

ve lé sük he lyen kén ti eset le ges sé ge is to vább ír -

ha tó sá gu kat sza va tol hat ja. Nyi tott sá guk, iro da -

lom el mé le ti-in terp re tá ci ós ho ri zont juk tá gas sá -

ga (s nyil ván tár gyuk sú lya és szer ző jük fel ké -

szült sé ge) olyan jel lem ző ik, me lyek szá mos új

ér tel me zés le he tő sé gét tart ják fenn.

A Tő zsér Ár pád szer kesz tet te-ös  sze ál lí tot ta

Kon tex tus. Ma dách-mű hely (1985, 1987, 1988

és 1989) ki vá ló ki ad vány ok nak mint kor társ

iro dal mi-iro da lom tu do má nyi an to ló gi ák egy -

faj ta (az iro da lom tu do mány ra szű kí tett) vál to -

za tá nak-foly ta ta tá sá nak te kint he tők a Somor jai
dis pu ta (1.). Az élő szlo vá ki ai ma gyar írás be li -
ség c. szim pó zi um elő adá sai (2003) és a Dis pu -
ták kö zött. Ta nul má nyok, es  szék, kri ti kák a kor -
társ (szlo vá ki ai) ma gyar iro da lom ról (2004) cí -

mű kö te tek.

6.6. Disz cip lí nák men tén

Az Üte me ző (1990) cí mű vers ta ni mun ka,

Konc sol Lász ló klas  szi ka-fi lo ló gus po é ti kai-

iro da lom tör té né szi mű he lyé nek ki vá ló da rab ja

(2. ki adá sa: 2002) meg ne ve zett cél kö zön sé gét

ere de ti leg a di á kok ban vél te meg ta lál ni (er re

utal al cí me is: Kis könyv ar ról, hogy mi lyen lá -
ba kon jár, sza lad, fo rog vagy ug ra bug rál a ver s),
ám a kö tet meg cél zott és va lós kö zön sé gé től

füg get le nül min den szem lé le tes vers tan ok vé -

gig játsz ha tat la nul gaz dag par ti tú rá ja.

A Tű nő dés a tró pu so kon (1981) cí mű Za -

labai Zsig mond-mű mint út tö rő je len tő sé gű

esz té ti ka el mé le ti mun ka 1998-ban har ma dik

ki adás ban is meg je lent. Ben ne szer ző je a kor -

társ szak iro da lom alap ján ér tel me zi, elem zi a

köl tői kép szer ke ze tét és sze re pét a lí rá ban,
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rend sze rez ve en nek szer te ága zó el mé le ti meg -

kö ze lí té se it, be le ért ve a fo ga lom kör és a ne ve -

zék tan át ren de zé sét, a tró pu sok osz tá lyo zá sá ra

tett új rend szer ja vas lat tal.

Stí lus és for dí tás (1993) cí mű ta nul mány -

gyűj te mé nyé ben Zeman Lász ló az ún. prá gai

(iro da lom tu do má nyi és nyelv ta ni; „struk tu ra -

lis ta”) is ko la, va la mint az ún. nyi trai (az iro dal -

mi mű sti lisz ti kai mo del le zé sét fel tá ró) is ko la

ta pasz ta la ta it hasz no sít va ad ja köz re pró za- és

lí ra elem ző, va la mint a mű for dí tás sal kap cso la -

tos mun ká it, köz tük olyan, már fo lyó irat be li

meg je le né sük ide jén is fo ga lom szám ba me nő

dol go za to kat, mint A lí ra von za tai, az Ada lék
Ady lí rá ja szlo vák for dí tá sa i nak kér dés kö ré hez
vagy a Szem pont ok Márai Sán dor pró zá já nak
stí lus vizs gá la tá hoz. Fran tišek Miko Od epiky k
lyrike cí mű kö te té nek ma gyar ra for dí tá sá val

(Az epi ká tól a lí rá ig. Az iro dal mi mű sti lisz ti kai
vizs gá la ta, 2000) egyút tal a funk ci o ná lis sti -

lisz ti ka ma gyar nyel vű fo ga lom- és ter mi no ló -

gi ai-ne ve zék ta ni rend sze re meg ala po zó ja ként

tart ják szá mon.

Az iro da lom tör té net és az iro da lom el mé let,

az iro da lom el mé let és az ok ta tás ügy te rü le te i -

nek szink ron vizs gá la ta, va la mint (amint ezt al -

cí me – Iro dal mi ös  sze füg gé sek vi lá gá ban – is

jel zi) a tu do mány és a mód szer tan ös  sze füg gé -

sei áll nak Alabán Fe renc köny vé nek (In terp re -
tá ció és in teg rá ció, 2002) hom lok te ré ben. A

szer zői in ten ci ók nak meg fe le lő en a disz cip lí -

ná kat az in terp re tá ció esz kö ze i nek, az ol va só

se géd tu do má nya i nak tart ja, az ok ta tást pe dig

az ol va sói szo ká sok meg erő sí tő jé nek: „Az iro -

da lom tör té net és az iro da lom el mé let a mű ér tel -

me zés ki egé szí tő je ként (...) ter mé szet sze rű en

vesz részt az ol va só vá ne ve lés fo lya ma tá ban” –

idé zi H. Nagy Pé ter is (H. Nagy 2006. 98).

A drá ma egye dül Laczkóné Er dé lyi Mar git

tu do mány te rü le te, ezen be lül vagy ez zel pár hu -

za mo san a drá ma el mé let és az iro da lom mód -

szer ta na. El ső e tár gyú kö te te, A gro teszk vizs -
gá la ta (1994) iro da lom pe da gó gi ai szem pon to -

kat ér vé nye sít ve (már szö ve gé nek fel üté sé ben

is – „Esztézis és didax is...”) iro da lom és ok ta -

tás ha tár te rü le tén szab ja meg moz gá si te rü le tét.

En nek leg in kább kör be járt ré sze az Ör kény-

drá mák vizs gá la ta – leg utóbb kö tet ben: A gro -
teszk re lá ci ói drá mák ban. Ör kény-drá mák in -
terp re tá ci ó ja (2002).

Az 1826-ban Kas sán ki adott Com pendi um
aes thet i cae, Michael Gre guss, az az Gre guss

Mi hály esz té ti ka tan köny ve Pol gár Ani kó for dí -

tá sá ban je lent meg (Az esz té ti ka ké zi köny ve,
2000). A kö tet az el ső ma gyar szö veg vál to zat -

tal pár hu za mo san ad ja köz re az ere de ti la tin

szö ve get, Mé szá ros And rás ta nul mány ér té kű

utó sza vá val.

A fi lo zó fus Mé szá ros And rás ki ter jedt iro -

da lom tör té né szi mun kás sá ga a fi lo zó fia és az

iro da lom mezs gyé jén (de ezen kí vül is) fon tos

kö te tek so rá val gya ra pí tot ta az iro da lom tu do -

mány má ra pá rat la nul gaz dag gá és el mé lyült té

lett re gisz te re it. Iro da lom tör té ne ti von zal mai

(mond juk így: sze rel mes vi szo nyai) el ső kö te -

té től fog va (Arisz to te lész ese te Phyl lis szel. Elő -
adá sok a sze re lem fi lo zó fia kö ré ből, 1993) rend -

re ked velt ha tár te rü le te i re ve zér lik vis  sza, így

le nyű gö ző tör té ne ti-fi lo zó fi ai hát te rű, szen ve -

dé lyes „elő adá sai” szem pont já ból ke vés bé lé -

nye ges, hogy adott eset ben az iro da lom, avagy

a fi lo zó fia hí vó sza vá nak en ge del mes ke dik-e.

Ér te lem sze rű en ek ként az is kön  nyen vis  sza -

iga zol ha tó, hogy a „tisz tán” fi lo zó fi a i nak tar -

tott vagy jel zett kö te tei (vö: A mar gin al itás sze -
líd bá ja. Arc ké pek a re form ko ri ma gyar fi lo zó -
fi á ból, 1994) sem men te sek az iro da lom és az

esz té ti ka kon ta mi ná ci ó já tól. Lásd még eh hez A
transz cen den cia le he le te (2001) köny vét! Iro -

da lom és fi lo zó fia kom bi na to ri kus já ték te ré vé

ala kul A fi lo zó fia ha tár vi dé kén (1996) cí mű kö -

te te, míg a sor rend ben leg újab ban (Moz gó hal -
ha tat lan ság, 2006) a disz cip lí nák ha tár vo na lán

vá lik ket té; de a szer zői „von zal mak” ben ne

nem kü lö nül nek el, in kább csak el mo zog nak.

Beke Zsolt „Jel”-en lét (2004) kö te te a jel

ha gyo má nyos struk tú rá ját kér dő je le zi meg, s a

kor társ fi lo zó fia jel el mé le te it to vább gon dol va

meg győ ző ér ve lés sel pró bál ja el tün tet ni iro da -

lom ér té sünk hi á nyos sá ga it – a vi zu á lis köl té -

szet ből vett iz gal mas pél dák kal vi lá gít va meg

azt a fo lya ma tot, ami kor a je len lét „jel”-en lét -

té vá lik.
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6.7. Az iro da lom tu do mány ha tár hely ze tek -

ben

Már mint hogy med dig tu do mány az iro da lom.

(A zá ró fe je zet cím vá lasz tá sa önironiku san a

ma ga és szer ző je szo rult sá gá ra is utal.) A kér -

dés meg vá la szo lá sa és a szi go rú an ér tel me zett

iro da lom tu do mány ki je lö lé se he lyett az ös  sze -

fog la ló ön ma gá hoz lesz szi go rú: e helyt a fe je -

zet gyors le zá rá sa és lek erekítetlen sége in do -

kolt nak és cél sze rű nek tű nik. A köz hasz nú, iro -

da lom- és iro da lom tör té net-nép sze rű sí tő köny -

vek kö zül a leg is mer tebb ről, a Fónod Zol tán

fő szer kesz té sé ben meg je lent A cseh/szlo vá ki ai
ma gyar iro da lom le xi ko na... mind két ki adá sá -

ról a dol go zat el ső fe je ze té ben esett már szó.

Emel lett Sze berényi Zol tán két kö tet ben meg -

je len tett port ré es  széi em lí ten dők: Ma gyar iro -
da lom Szlo vá ki á ban (19451–1999) I., (2000)

és Ma gyar iro da lom Szlo vá ki á ban (1945–

1999) II. (2001). Az „ala po zó és alap fon tos sá -

gú” (Tő zsér Ár pád jel lem zé se) iro da lom tör té -

ne ti ös  sze fog la ló az ol va sás ra buz dí tás cél já val

ké szült. Eb ben kö ze li ro ko na a ma gát ok ta tá si

se géd let ként is meg ha tá ro zó Bod nár Gyu -

la–Tóth Lász ló ös  sze ál lí tot ta Nyom ke re ső. A
má so dik vi lág há bo rú utá ni (cse h)s zlováki ai
ma gyar iro da lom kis tük re (1994). Ide tar toz nak

Cselényi Lász ló ha tal mas ol va sói anya got moz -

ga tó is me ret ter jesz tő ol va só nap lói, egye bek

közt: A nél kü löz he tet len 100 könyv (1998) és a

Sok ágú síp (2001) s ta lán leg in kább az iro da -

lom ol va sást a szen ve dé lyes ség és pro vo ká ció

ha tár vo na lán tag la ló Negyed virágzás avagy
van-e (volt-e, lesz-e) hát cse h/s zlováki ai-
felvidé ki ma gyar iro da lom (2005). Ez utób bi

Hizs nyai Zol tán Mű faj ta lan ko dás. Ví zi lo vak és
egyéb szel le mi in gó sá gok (1996) köny vé hez

fűz he tő, mely szin tén az iro da lom tör té ne ti

meg tisz tu lást szor gal maz za. A ki hí vást (kis

kez dő be tűs) cí mé ben is ben ne fog lal tan vál la ló

egyé tek (2004) Ardam i ca Zo rán (ref le xi ók, re -
ak ci ók, kü lön vé le mé nyek al cí mű) he te ro gén kö -

te te, mely utó lag kom men tált kri ti ká it és re cen -

zi ó it tar tal maz za, szép iro dal mi és az zal ha tá ros,

iro da lom tör té ne ti és an nak ál cá zott szö ve gek -

kel.
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Ta nul má nyom cél ja a cseh szlo vá ki ai rend szer -

vál to zás és Szlo vá kia Eu ró pai Uni ó hoz va ló

csat la ko zá sa kö zöt ti más fél év ti zed ma gyar

kép ző mű vé sze ti tel je sít mé nye i nek értékelése.

46

Ez a pe ri ó dus mind or szá gos szin ten, mind a

(cse h)s zlováki ai ma gyar kép ző mű vé szek

szem szö gé ből át me ne ti idő szak nak ne vez he tő.

A ko ráb bi év ti ze dek zárt sá gát, ide o ló gi ai és po -

li ti kai meg kö tött sé gét egy sza bad tár sa dal mi és

mű vé sze ti kö zeg vál tot ta fel, amely az egyén és

mű vész moz gá sát il le tő en már 2004-et meg elő -

ző en is fo ko za to san ha tár ta lan ná vált. A sza bad

uta zás, köl tö zés, a kül föl di mű vé sze ti ta nul má -

nyok és ösz tön dí jak, ki ál lí tá sok le he tő sé ge, a

nem zet kö zi mű vé sze ti há ló za tok meg erő sö dé se

stb., pár év alatt új ra te rem tet ték azt a mi li őt,

ami a kö zép-eu ró pai ré gió sa ját ja volt, pl. a két

vi lág há bo rú kö zöt ti kor szak ban. Elem zé sem és

mű vé szet szem lé le tem meg ha tá ro zó ele me az

egye te mes mű vé sze ti kon tex tus, amely le he tő -

sé get nyújt ar ra, hogy a pa ra dig mák és main -

streamek szem szög ből tár gyal jam az egye te -

mes és nem ze ti/pro vin ci á lis, a köz pont és pe ri -

fé ria, az epi gon iz mus és ere de ti ség, a nyi tott ság

és be zár kó zás kér dé se it egy olyan té ma ke re té -

ben, amely re ez ed dig nem volt jel lem ző.

Ugyan ak kor nem ke rü lik el fi gyel me met a ta -

gad ha tat lan re gi o ná lis sa já tos sá gok sem, va la -

mint a lé te ző poszt mo dern mű vé sze ti dis kur -

zus, il let ve a kul tu rá lis ant ro po ló gi á ban ér vé -

nye sí tett ol va sa tok sem, ame lyek ki tű nő al kal -

mat nyúj ta nak olyan vá la szok ke re sé sé re, mint

a (cse h)s zlováki ai ma gyar mű vé szet önál ló mű -

vé sze ti ka te gó ri a ként va ló tár gyal ha tó sá ga, il -

let ve an nak vizs gá la tá ra, hogy ér vé nye sít he tő-e

az iro dal mi „mi nor iro dal mak” dis kur zu sa ezen

kép ző mű vé sze ti anyag tár gya lá sá ban. Meg le -

het ugyan is, hogy ép pen a mű vé sze ti élet glo -

bal izá ció ja, a sza bad moz gás és uta zás le he tő -

sé ge, va la mint az uni ós ál lam pol gár ság ból ere -

dő le he tő sé gek mi att ez az utol só pil la nat, hogy

vis  sza te kint sünk ar ra, amit egye sek „ki sebb sé -

gi mű vé szet nek” ne vez nek. A kö vet ke ző évek

fel té te lez he tő en fel szá mol ják ezt a se géd ka te -

gó ri át, s azok nak ad nak iga zat, akik már a kom -

mu niz mus éve i ben, majd a rend szer vál tást kö -

ve tő en is tud ták, hogy mű vé szet csak egy van –

az egye te mes mű vé szet. Ám az sem ki zárt,

hogy a „ki sebb sé gi mű vé szet” és „ki sebb sé gi

kul tú ra” fo gal mak je len té se meg vál to zik, s az

ama tőr mű vé sze ti te vé keny ség és tel je sít mény

szi no ni má já vá vál nak a kö vet ke ző évek ben. Ez

a fo ga lom hasz ná lat is jel zi, hogy az or szá gos és

egye te mes mű vé szet től el té rő kon tex tus ban és

hi e rar chi á ban lé te zett és lé te zik a ma gyar

képzőművész(et) (Cseh)szlovákiában. E ket -

tős ség jel le mez te az 1989 előt ti hét év ti ze det,

majd az új tör té nel mi hely zet ben, a bár so nyos

for ra dal mat kö ve tő en is két stra té gi át fo gal -

maz tak meg a (cse h)s zlováki ai ma gyar mű vé -

szek. Az el ső az egye te mes kor társ mű vé sze ti

élet kon tex tu sát vál lal ta fel, a má sik, egy ben

né pe sebb mű vész tá bor, a mű vé szet kül de té sét

to vább ra is ex pan zív tár sa dal mi, il let ve tár sa -

da lom for má ló kül de tés sel ru ház ta fel. Ez utób -

bi a lé te zett szo ci a liz mus éve i ben ki je lölt mű -

vé sze ti ös vé nyek, az aka dé mi kus, re a lisz ti kus

for ma nyelv pro lon gá lá sát, va la mint a klas  szi -
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kus mű vé sze ti mű faj ok és tech ni kák egyed ural -

mát ered mé nyez te. A ma gyar kép ző mű vé sze ket

en nek kö vet kez té ben bi po lá ris mű vé szet szem lé -
let oszt ja meg, éle sen el kü lö nül egy más tól az

ak tu á lis mű vé sze ti kér dé sek re, ak tu á lis kép ző -

mű vé sze ti esz köz tár ral re a gá ló kor társ és a ma

tör té né se i vel, a mű vé szet im ma nens fej lő dé sé -

vel szem ben am bi va lens je len ko ri mű vé szek tá -

bo ra. Ez utób bi mű vé szet szem lé let ha tá roz za

meg a ma gyar kö zön ség je len tős ré szé nek mű -

vé szet irán ti el vá rá sát, így a kor társ mű vé szet és

a kö zön ség kö zött sok kal mé lyebb sza ka dék tá -

tong, mint or szá gos szin ten. Az ös  sze kö tő fo na -

lat a je len ko ri mű vé szet je len ti, amely az 1960-

as és 1970-es évek ben meg kez dett kon zer va tív

kom mu ni ká ci ót foly tat ja a kö zön ség gel. Ám

mi e lőtt a kép ző mű vé szet té má já ra tér nék, el en -

ged he tet len nek tar tom a tá gabb kul tu rá lis és

mű vé sze ti kon tex tus, il let ve a lé te ző dis kur zu -

sok is mer te té sét, hogy az ol va só szá má ra ért he -

tőb bé vál ja nak a (cse h)s zlováki ai ma gyar mű -

vé szek és tel je sít mé nye ik alap kér dé sei.

1. A MA GYAR KUL TÚ RA KÉ T AL TER -

NA TÍ VÁ JA SZLO VÁ KI Á BAN

Ta gad ha tat lan, hogy a szlo vá ki ai ma gyar kö -

zös ség ön azo nos sá gá nak és meg kü lön böz tet he -

tő sé gé nek egyik leg je len tő sebb is mér ve a kul -

tú ra. A fo ga lom tá gabb ér tel me zé se ese tén ide

so rol ha tó mind a nyelv, az in téz mé nyek, a

könyv-, lap- és fo lyó irat-ki adás, a mű vé sze tek

(iro da lom, épí té szet, kép ző mű vé szet, fo to grá -

fia, ze ne, tánc, szín ház, film, az új mé dia mű vé -

szet stb.), a mű ked ve lő ama tőr mű vé sze ti te vé -

keny ség, mind a né pi ha gyo má nyok és a nép -

mű vé szet, va la mint a ré gi, csak nem ki múlt és

új ko ri rí tu sa ink is – és a kör nye ze tün ket tel jes

mér ték ben meg ha tá ro zó vi zu á lis kul tú ra (kör -

nye ze tünk ur ba nisz ti kai ki kép zé se, ter mé sze ti

adott sá gai, tör té nel mi és po li ti kai kon tex tu sai,

a képiség szám ta lan for má ja, mint pl. a rek lám,

a fo lyó irat-kul tú ra, a mé di ák ké pi vi lá ga és kli -

séi stb.). Az el múlt nyolc és fél év ti zed ben nem

ez a tá gabb ér tel me zés ér vé nye sült a (cse h) -

szlováki ai ma gyar kul tú rát tár gya ló köz be széd -

ben. He lyet te egy re duk tív kul tú ra szem lé let ke -

re ke dett felül, amely sza kral izál ta az anya nyel -

vet, a kul tú ra és mű vé szet tár sa dal mi funk ci ó -

ját, sőt eze ket a po li ti ka és az ide o ló gia szol gá -

la tá ba ál lí tot ta, ami nek kö vet kez té ben az iro da -

lom, az ama tőr szín mű vé szet és a nép mű vé szet

tar to má nyá ra zsu go ro dott mind az, amit a kul tú -

ra fo ga lom alatt ér tet tünk és ér tünk. E re duk ció

jel leg ze tes vo ná sa a re gi o ná lis kri té ri um rend -

szer ér vé nye sí té se, amely a köz vet len és ter mé -

sze tes ma gyar és (cse h)s zlovák kö zeg ből ki sza -

kít va ér tel mez te és ér tel me zi a kul tú ra és a mű -

vé szet je len sé ge it, tel je sít mé nye it. Az így ke let -

ke zett ér ték pro vin ci a liz mus sú lyos kö vet kez -

mé nye, hogy a kul tú ra és a mű vé szet egyen lő -

vé vált az ama tőr mű vé sze ti te vé keny ség gel.

Az or szá gos je len tő sé gű mű vé szet (cse h)s zlo -

váki ai ma gyar mű ve lői (ki vé ve az iro dal má ro -

kat) ki es tek a (cse h)s zlováki ai ma gyar lá tó kör -

ből. En nek sú lyos kö vet kez mé nye az a ká non -

ná emel ke dett meg győ ző dés, mely sze rint az a

nem ze ti sé gi kö zös ség szá má ra szá mon tart ha tó

kul tu rá lis és mű vé sze ti tel je sít mény, amely a

szű keb ben ér tel me zett kul tú ra és mű vé szet ke -

re té ben szü le tett. Mind a mai na pig csak a ma -

gyar kö zeg hez szo ro san kö tő dő kul tu rá lis és

mű vé sze ti pro duk ci ó kat tart juk kul tu rá lis és

mű vé sze ti élet nek, a más nyel ven, pl. szlo vá kul

és cse hül, il let ve más nem ze ti kö zeg ben ké szült

(akár ma gyar) pro duk ci ó kat ki zár juk eb ből a

kör ből, mint ha a po zso nyi vagy a kas sai fil har -

mó nia, szín tár su lat (ma gyar sze rep lők kel, re -

per to ár ral) vagy kép tár (ma gyar al ko tók mű ve -

i vel) ren dez vé nyei nem já rul ná nak hoz zá a

Szlo vá ki á ban élő ma gya rok kul tu rá lis és mű vé -

sze ti éle té hez. A re duk ció ered mé nye a be zár -

kó zás, amely a köl dök né zés csap dá já ba ve zet,

le mond va a va ló di or szá gos és nem zet kö zi ran -

gú tel je sít mé nye ink ről (ki vé ve az iro dal mat).

Mi ala kul ki ez zel el len tét ben? Egy ha mis, a

más sá got és sok szí nű sé get mind a sa ját kö zös -

sé gen be lül, mind azon kí vül egy aránt el uta sí -

tó, in to le ráns ön kép és nem ze ti ön tu dat. Mi vel

az ilyen kul tú ra és a mű vé szet ki zá ró lag az

ama tőr és mű ked ve lő te vé keny ség gel van azo -

no sít va, ezért szer ke ze tét te kint ve nem ta golt,

nem fo gad ja be az ún. ma gas mű vé szet tel je sít -

mé nye it, ki zá ró lag a he lyi kul tú rát pre fe rál ja.

En nek köz vet len kö vet kez mé nye, hogy az or -

szá gos je len tő sé gű al ko tók a szem lé let ben hoz -
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zá juk sok kal kö ze lebb ál ló kö zeg be – leg több -

ször a több sé gi be – ta go zód nak be. A ma gyar

kul tu rá lis és mű vé sze ti kö zeg ből va ló tu da tos

ki lé pés re szám ta lan pél da hoz ha tó fel az el múlt

85 évünk ből, a kép ző mű vé szet te rü le tén pl.

Tilkovszky Bé la, Reichen tal Fe renc, Wein er

Im re, Ne mes End re, Gwerk Ödön, Szó bel Gé -

za, Kudlák La jos, Jako by Gyu la, Bar tusz

Györ gy, Ró nai Pé ter, Né meth Ilo na, Var ga

Emő ke, Csu dai Iván, Szent pétery Ádám, Far -

kas Rol nad, Baffi Dá vid, Šille Erik, a fo tó mű -

vé szet ben Honty Ti bor, Blüh Irén, Hu szár Ti -

bor, Csáder Ju dit, Ko pasz Vik tor, stb. hogy

csak né hány ne vet em lít sek, ter mé sze te sen nem

a tel jes ség igé nyé vel. E gaz dag név sor lát tán

azon ban le kell szö gez ni, hogy ezek nek a mű -

vé szek nek a dön té se – egy-két ki vé tel től el te -

kint ve (pl. Gwerk, Wein er, Tilkovszky) – nem a

nem ze ti sé gi ho va tar to zás fel adá sa mi att tör tént

vagy ah hoz ve ze tett vol na.

Az ez red for du ló el ső év ti zed ének fe lén túl

jár va le szö gez he tő, hogy stra té gi ai szem pont -

ból egy ra di ká lis szem lé let vál tás szük sé gel te -

tik, amely egy mo dern kö zös ség ben gon dol -

kod va a kor nak meg fe le lő, az egy sé ge sü lő eu -

ró pai kul tu rá lis és mű vé sze ti te ret fel vál lal va

fo gal maz za meg a kul tú ra jö vő jét. A kul tú rát és

mű vé sze tet két szí nű fú ga ként kel le ne ér tel mez -

ni, amely ben he lye van mind a ma gas, mind a

he lyi kul tú rá nak és mű vé szet nek, s egyik sem

he lyet te sít he ti a má si kat, bár me lyik pre fe rá lá sa

ön cson kí tás hoz, a csak ama tőr te vé keny ség el -

is me ré se mo der ni zá ci ós sza ka dék ba ve zet.

2. A „KI SEBB SÉ GI MŰ VÉ SZET” ÉS A

„(C SE H)S ZLOVÁKI AI MA GYAR MŰ VÉ -

SZET” FO GAL MÁ NAK ÉR TEL ME ZÉ SI

AL TER NA TÍ VÁI ÉS A „KI SEBB SÉ GI

MŰ VÉ SZE TI” ÉR TÉ KE LÉ SÉ NEK STRA -

TÉ GI ÁI

A fo gal mak és je len té sük szün te le nül vis  sza té -

rő kér dé sek a (cse h)s zlováki ai ma gyar kul tú rá -

ban és mű vé szet ben. Va ló igaz, hogy a tár sa dal -

mi vál to zá sok nak meg fe le lő en 10-15 éven ként

bú vó pa tak ként fel tö rő vi tá kat ger jesztenek

mind az iro da lom ban, mind a kép ző mű vé szet -

ben. Egy biz to san ál lít ha tó, hogy ezek a vi ták

so ha sem ki zá ró lag mű vé szet köz pon tú ak, a hát -

tér ben két mar káns tár sa dal mi szem lé let fe szül

egy más nak. A két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak -

ban már 1925-ben el kez dő dött a cseh szlo vá ki ai

ma gyar kul tú rá ról, iro da lom ról fo lyó vi ta, s ezt

kö vet te 1926 és 1927 mezs gyé jén az el ső azo -

nos té má jú kép ző mű vé sze ti vi ta Flache Gyu la

és Nyíressy Tichy Kál mán közöt t.

47

E vi ta le -

egy sze rű sít he tő a mo dern és a 19. szá za di mű -

vé szet szem lé let kö zöt ti konf lik tus ra, vagy a

kon zer va tív Tichy ré szé ről az egy sé ges ma gyar

kul tú ra és mű vé szet vé del mé re, il let ve Flache

ol da lá ról a sa já tos szloven szkóisá gra, ám az

egye te mes ség re va ló te kin tet tel. Ez utób bi el -

uta sí tot ta azt a ko ra be li ma gyar kul túr po li ti kát,

amely az 1920-as évek ben Ma gyar or szá gon ér -

vé nye sült. Mély re ha tóbb és több szem pon tot is

meg nyil vá nul ni en ge dő vi tát kez de mé nye zett a

po zso nyi FO RUM mű vé sze ti fo lyó irat, amely -

nek szlovern szkói ma gyar fes tő mű vé szet ről

szó ló an két já ra a szloven szkói ma gyar mű vé -

szek (Weiner Im re, Er dé lyi Bé la) mel lett szlo -

vák kép ző mű vé szek (Ľudo Ful la, Gustáv Malý,

Mikuláš Galan da), szlo vák mű tör té nész (Vla di -

mír Wag ner) és bu da pes ti mű vé szet tör té né szek,

kri ti ku sok (Elek Ar túr, Far kas Zol tán, Kál lai

Er nő) is válas zoltak.

48

En nek a té má nak cik li -

ku san min dig el jön az újabb nál újabb vál to za -

ta, így volt ez a má so dik vi lág há bo rú évei alat t,

majd a sztá li niz mus éve i ben is, de meg is mét lő -

dött mind ez az 1960-as és 1970-es évek mezs -

gyé jén, az 1980-as évek vé ge fe lé, s az új tár sa -

dal mi hely zet nek meg fe le lő en a rend szer vál to -

zás után is, az zal a kü lönb ség gel, hogy ezek a
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fel ve té sek im már két év ti ze de fo lya ma to san

na pi ren den van nak. A kér dé sek re adott vá la -

szok ból azon ban nem le het nem ki ol vas ni azt a

pa ra do xont, hogy a je len le gi kons tel lá ci ó ban

ép pen a je len ko ri és rész ben kon zer va tív mű vé -

sze ti at ti tű döt fel vál la ló al ko tók és kri ti ku sok

azok, akik egy ki sebb sé gi sa já tos sá got fo gal -

maz nak meg, amit egy egye di kri té ri um rend -

szer is kö vet. Hogy bi zo nyít sam is ezt a tényt,

ér de mes be le ol vas ni Szik lay Fe renc több mint

nyolc év ti zed del ez előtt meg je lent írá sá ba,

amely ben el ső ként ve ti fel a szloven szkói ma -

gyar szel lem lé té nek vagy nem lé té nek kér dé -

sét. Ker te lés nél kül ki mond ja, hogy „kü lön

szloven szkói ma gyar szel lem ma ninc s, mint

ahogy van pél dá ul er dé lyi ma gyar szel lem.

Nincs azért, mert az ilyen egy ség be fo gó, kö zös

ér zés- és gon do lat vi lág ki ala ku lá sá hoz nem

volt meg ed dig sem a tör té ne ti, sem a ter mé sze -

ti adottság”

49

. Ám már ek kor jel zi a jár ha tó utat,

hogy „fenn ma ra dá sunk ér de ké ben cél tu da tos,

rend sze res mun ká val si et tet nünk kel le ne en nek

az egy sé ges, szloven szkói ma gyar szel lem nek

a kialakulását”

50

. Már ek kor mű vé sze ten kí vül

funk ci ó val lett fel ru ház va az iro da lom, a mű vé -

szet, már ek kor je len van a cseh szlo vá ki ai ma -

gyar kon zer va tív gon dol ko dás ban a kol lek ti -

viz mus esz mé je, hi szen is mét Szik lay sza va i val

mond va a cél az „egy sé ges gon dol ko dás mód

ki fej lesz té se”, ami az „ide gen gon dol ko dá sú ak

ér zés vi lá gát a ma gyar sá gé hoz assz im ilál ná”

51

.

Az egy neműsítés prog ram ja mind a mai na pig

tart – má ra di lem mák nél kül –, ez a kon zer va -

tív mű vé szek és kri ti ku sok egyet len fo gódz ko -

dó ja. Ám van még is csak egy lé nye ges kü lönb -

ség, amit Szik lay 1925-ben még nem lát ha tott

elő re, még pe dig a mű vé sze ti ama tőr te vé keny -

ség pi e desz tál ra eme lé se, ami lé nye gé ben má ra

az egy sé ges nem ze ti gon do lat leg né pe sebb le -

té te mé nye se, pl. a szlo vá ki ai ma gyar kép ző mű -

vé sze ti élet ben.

Ám igaz ság ta lan len nék, ha ezt az ál ta lá no -

sí tást csak Szlo vá ki á ra al kal maz nám, mert ép -

pen a sok te kin tet ben pél da kép nek vagy ép pen

mo dell hely zet nek is be il lő er dé lyi tör té né sek is

fi gyel mez tet nek e kon zer va ti viz mus to vább élé -

sé re. En nek egyik vi tat ha tat lan pél dá ja, hogy

még min dig Vá sár he lyi Z. Emil „mű vé szet szo -

ci o ló gi ai szem pon to kat” is fi gye lem be ve vő

1934-es za va ró an le író mo nog rá fi á ját ál lít ják

pél daképül.

52

(Csak zá ró jel ben jegy zem meg,

hogy Kas sán há rom év vel ko ráb ban, 1931-ben

egy sok kal kor sze rűbb szem lé le tű és nyel ve ze -

tű mo no grá fia je lent meg Fes tő mű vé szet
Szloven szkón cím mel, amit az ak kor csu pán 26

esz ten dős po zso nyi mű vé sze ti szak író és kri ti -

kus Bro gyányi Kál mán jegy zett.) 

2.1. Mí tosz és szo ci o ló gi ai szem pont ok – a je -

len lét mű vé sze te

Ép pen ez a szo ci o ló gia szem pont vált a má so -

dik vi lág há bo rút kö ve tő kor szak ban meg ha tá -

ro zó té nye ző vé a szlo vá ki ai és ál ta lá ban a ha tá -

ron tú li ma gyar iro da lom és mű vé szet ér té ke lé -

sé ben. A szlo vá ki ai iro da lom tu dós Né meth

Zol tán is ugyan eb ben, a „szo ci og ra fi kus di -

men zi ó ban” vél te meg lel ni a nagy előd, Zal a -

bai Zsig mond mí tosz te rem té si kí sér le té nek lé -

nye gét, amely a Bo ris Groys ál tal is ha tal mi nak

ne ve zett vál to za tot kí ván ta meg valósí tani.

53

Né meth több mint 10 al ter na tí vát kí nál a „szlo -

vá ki ai ma gyar iro da lom” meg kö ze lí té sé re, ám

egyi ket sem tart ja ma ra dék ta la nul precíznek

54

.

Sze rin te az így de fi ni ált iro da lom ra, az az szem -

pon tunk ból mű vé szet re, az esz té ti ká nak nincs

szük sé ge, de „az iden ti tás nak ta lán igen”.

55

Jo -

gos a kér dés, ak kor mi ért ez a szem lé let ural ko -

dik to vább ra is? A vá lasz nem is olyan ös  sze -

tett, a ma gyar or szá gi kul tú rá hoz ha son ló an a

ha tá ron tú li ma gyar kul tú ra is iro da lom köz pon -

tú, az iro da lom kri ti ka és az iro dal mi ká non
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nyom ja rá bé lye gét, a leg fi a ta labb kri ti kus nem -

ze dé ket le szá mít va, az elő ző ek a párt ál la mi

struk tú rák ból ke rül tek ki, akik nek min dig is

egy egy neműsített köz be széd volt a cél juk. Ez

alól leg in kább a ze ne és a kép ző mű vé szet sza -

ba dult ki, ezért a mű vé sze ti ágak hoz nem ér tő,

in kább szép író pub li cis ták fog lal ták le a kri ti kai

ro va to kat az el múlt fél év szá zad ban, a szak em -

be rek szlo vák és cseh la pok ban pub li kál tak.

Így te rem tő dött meg a ki sebb sé gi kul tú ra mel -

lett a ki sebb sé gi iro da lom és a ki sebb sé gi mű -

vé szet kul tu sza is, ám míg az iro da lom ban a

kor társ ma gyar or szá gi mű vé sze ti ká non ér vé -

nye sül, a kép ző mű vé szet te rü le tén min den ne -

mű ká non te rem té si kí sér let, vagy ér ték kö vet ke -

ze tes ség el len sé ge sen van fo gad va. En nek kö -

vet kez té ben a szlo vá ki ai ma gyar kép ző mű vé -

szet a lég üres tér ben le beg, hi szen mi ért is kon -

tex tu al izálód na akár a ma gyar, akár a szlo vák

kor társ mű vé szet tel. Mű vé sze ti abszur dis ztán

ez a ja vá ból!

De tér jünk vis  sza a fi a tal Né met Zol tán kí -

sér le té re, hogy meg vá la szol ja a kér dést: ki is a

szlo vá ki ai ma gyar író? Egyet len he lyes vá lasz

sem lé te zik, de az ál ta la fel kí nál ta kat – egyet

ki vé ve, amely a ma gyar nyelv sa já tos sá gá ra

épít – a kép ző mű vé szet re transz for mál hat juk:

ki is a szlo vá ki ai ma gyar kép ző mű vész?

a) Egy tág ér tel me zés je gyé ben min den

szlo vá ki ai ma gyar kép ző mű vész és min den to -

váb bi al ko tó, aki kap cso lat ba ke rült a szlo vá ki -

ai ma gyar kép ző mű vé szek kel (te hát az egye te -

mes kép ző mű vé szet al ko tói is!).

b) Azok a mű vé szek, akik spe ci fi ku san a

szlo vá ki ai ma gya rok sor sá val fog lal koz tak, il -

let ve fog lal koz nak. Ez zel azon ban a mű vé szet

té ma kör ét egyet len re kor lá toz nánk, s ki zár nánk

mind azo kat, akik más té má kat pre fe rál nak.

c) A Szlo vá ki á ban élő, ma gyar nem ze ti sé gű

kép ző mű vé szek cso port ja, ám ez zel vi szont ki -

zár nánk azo kat, akik itt szü let tek, itt al kot tak,

éle tük egy ré sze ide kö ti őket, de már tá voz tak

a mai Szlo vá kia te rü le té ről (pl. Kas sák La jos,

Rud nay Gyu la, Szo bel Gé za, Reichen tál Fe -

renc, Tal lós Pro hász ka Ist ván, Luzsi ca La jos

stb.), il let ve azo kat is, akik pl. Ma gyar or szá gon

szü let tek, majd is ko lás ként vagy már fel nőtt

fej jel ke rül tek vég leg (Cseh)szlovákiába, s

mind a mai na pig Ma gyar or szág ál lam pol gá ra -

ként él nek a szlo vá ki ai te le pü lé se ken (pl. Ró nai

Pé ter). 

d) A szlo vá ki ai ma gyar kép ző mű vé szet

kon tex tu sá ba so rol ha tó ha zai ma gyar és kül föl -

di al ko tók és kri ti ku sok (pl. csak a kri ti ku sok

kö zül: Beke Lász ló, Lóska La jos, Néray Ka ta -

lin, Po gány Gá bor, Sza bó Lil la, Szepes Hé di,

Ta tai Er zsé bet, Tí már Ka ta lin, stb.)

e)  A ki zá ró lag a szlo vá ki ai ma gyar mű vé -

sze ti kö zeg ben mű kö dő és a Kár pát-me den cé -

ben ezt a kö ze get kép vi se lő mű vé szek. Ám ez -

zel ki zár juk a leg je len tő sebb or szá gos kö zeg -

ben ér vé nye sü lő al ko tó in kat, mint pl. Bar tusz

Györ gy, Né meth Ilo na, Ró nai Pé ter, és a csak -

nem ki zá ró lag kül föld ön tény ke dő ket, pl. Far -

kas Ro lan dot és Ju hász R. Jó zse fet.

f) Azon szlo vá ki ai ma gyar mű vé szek, akik

to vább vi szik a szlo vá ki ai ma gyar mű vé sze ti

ha gyo mányt (ha egy ál ta lán lé te zik ilyen, de is -

mét re duk ci ót kö ve tünk el, mert le vá laszt juk az

egye te mes ha gyo mányt, il let ve a kor társ mű vé -

sze tet pre fe rá ló kat).

g) Azok a mű vé szek, akik szlo vá ki ai ma -

gyar ként szo ci a li zá lód tak. Ám ez sem uni ver -

zá lis kri té ri um, hi szen töb ben Prá gá ban

(Bartusz Gyu la, Sza bó Gyu la), Bu da pes ten

(Né met Ilo na), Lon don ban (Tég lás At ti la), il -

let ve szám ta lan kül föl di rész kép zés út ján (Far -

kas Ro land, Csil lag And rás, Baffi Dá vid, Pál Il -

di kó, stb.) vál tak mű vé szek ké.

h) Azo kat is „szo kás szlo vá ki ai ma gyar

szer zők nek ne vez ni, aki nem tud ják meg ha lad -

ni a region al itást (...) a ho ni iro da lom má sod- és

har mad osz tá lyát” – ír ja Né met Zol tán. Ám eb -

ben az eset ben e fo ga lom a pro vin ci a liz mus

szi no ni má já vá vá lik, a je len tős al ko tók az

egye te mes, il let ve a nem zet kö zi mű vé sze ti

kánon(ok) ré szé vé vál nak.

i) A „li be rá lis” fel fo gást kö vet ve: az a szlo -

vá ki ai ma gyar kép ző mű vész, aki an nak vall ja

ma gát, szár ma zá sá tól függetlenül.

56

E ki lenc al ter na tí va is jel zi, hogy nincs

egyet len, min den szem pont ból tö ké le tes és he -
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lyes vá lasz, mert vagy párt ta lan ná vá lik meg -

kö ze lí té sünk vagy meg en ged he tet len re duk ci ót

kö ve tünk el. Mind ez bi zo nyít ja azt is, hogy ez

a szo ci o ló gi ai, il let ve de mog rá fi ai szem pont

nem ve zet ered mény re, a szlo vá ki ai ma gyar

mű vé szet fo ga lom mind ös  sze se géd fo ga lom.

Ám az esz té ti kai és mű vé sze ti meg kö ze lí tés

sem tá maszt ja alá e fo ga lom hasz ná lat he lyes sé -

gét, hi szen nincs egye di szlo vá ki ai ma gyar

kép ző mű vé sze ti for ma nyelv. E fo ga lom a ma ga

pon tat lan sá ga és kön  nyű szer rel tör té nő meg -

kér dő je le zé se el le né re je len tős bo nyo dal ma kat

tud okoz ni, ér vé nyes ez a fő kép pen mű vé sze ten

kí vü li szem pont ok ból szü le tett ös  szeg zé sek re,

„ér té ke lé sek re”, ame lyek ben „ket tős köny ve -

lés” (Csehy Zol tán) vagy el len ke ző eset ben

„ön cson kí tás” (Csehy Zol tán) folyik.

57

Va ló ban

nem csak a kép ző mű vé szet és az iro da lom, ha -

nem a ma gyar tu do má nyos ság ese té ben is –

amint azt Csehy bí rá la ta is tar tal maz za – sok -

szor ká osz ural ko dik a mű faj te kin te té ben is,

nem tud juk meg ál la pí ta ni, hogy ta nul mányt,

bib li og rá fi át vagy adat tá rat ol va sunk tu do má -

nyos ér te ke zés gyanán t.

58

De vis  sza tér ve a mű -

vé szet vi lá gá ra, en nek is me re té ben to vább bő -

vít he tő ano má li á ink so ra, hi szen a ha tá ron tú li

ma gyar iro da lom-, szín ház- és kép ző mű vé szet-

tör té ne tek az is me ret len al ko tók mű vé szet tör té -

ne tei, Né meth nem hi á ba gon dol ko dik el afe lett,

ami egy ben mi nő sí tés is ré szé ről, hogy „egy

szlo vá ki ai ma gyar iro da lom tör té net nek mi ért

kell szin te több  ne vet tar tal maz nia, mint egy

mag yarországi nak/össz mag yarnak. Har mad ran -

gú, se hol sem is mert szer zők és mű vek vég nél -

kü li lajstro mo zosásából egyet len tény de rül het

ki: en nek az iro da lom nak a szá má ra nem az ér -

ték a fon tos, ha nem a jelen lét.”

59

Lát hat juk,

hogy még a ha tá ron tú li kul tú ra és nem ze ti ön -

azo nos ság és meg ma ra dás szem pont já ból

kulcs fon tos sá gú nak tar tott és egy ben leg szen -

tebb iro da lom ban is ko moly ké te lyek fo gal ma -

zód nak meg a ki sebb sé gi szem lé let tel szem ben,

s amint a ze ne vagy a kép ző mű vé szet te rü le té re

lé pünk, ak kor mind ez még hat vá nyo zó dik. Ter -

mé sze tes, s az igaz ság hoz tar to zik, hogy Szlo -

vá ki á ban nem csak az imént fel vá zolt és al kal -

ma zott, Né meth Zol tán tól és Csehy Zol tán tól

szár ma zó szem lé let lé te zik. Ők kép vi se lik azt a

mi nő sé gi for du la tot, ami re az iro dal mon, il let ve

az iro da lom el mé le ten és -kri tikán kí vül nincs

na gyon pél da a szlo vá ki ai ma gyar kul tu rá lis és

tu do má nyos kö zeg ben. A ré gi szem lé let szó szó -

lói to vább ra is je len van nak, s min dent meg tesz -

nek azért, hogy pro lon gál ják a „je len lét”-sze rű

szem lé le tet, sőt mí to szo kat akar nak te rem te ni.

Az egyik min den kép pen Dúdor Ist ván, az 1987-

ben tra gi kus kö rül mé nyek kö ze pet te el hunyt

kép ző mű vész mí to sza, aki nek csak re gi o ná lis

ki su gár zá sa volt, ám a tra gi kus ha lál ko moly

nyo mot ha gyott a ré gió kor társ és je len ko ri ma -

gyar mű vé sze i ben. A Far kas Ve ro ni ka ál tal ke -

zelt élet mű azon ban ki fu tot ta ma gát, nem épült

be sem a ma gyar or szá gi, sem a szlo vá ki ai mű -

vé sze ti ká non ba. Mí tosz ként az iro dal má rok kö -

ré ben él, en nek kö vet kez té ben a pro vin ci á lis

saj tó ter mé kek ben és fo lyó irat ok ban ta lál to -

vább élé si le he tő sé get. Sok kal újabb és szak ma -

i lag elő ké szí tet tebb a né hány éve el hunyt

nagym egy eri rajz pe da gó gus Jani ga Jó zsef mí to -

sza. A lé te zett szo ci a liz mus ide jén az SZLKP KB

lap ja az Új Szó kí sér te fi gye lem mel mun kás sá -

gát, s a kom mu nis ta kul túr po li ti ka el ve i nek

meg fe le lő en a be csü le tes rajz pe da gó gus mű vé -

sze tét avan zsál ták elit mű vé szet té. Ez a szem lé -

let meg ma radt, s ha lá lát kö ve tő en Po gány Gá -

bor írt be ve ze tő ta nul mányt a 2005-ben meg je -

lent Jani ga-al bumhoz, amely ben már a szent -

end rei mű vé szet tel ro ko nít ja a mű vész tel jesít -

ményét.

60

E mí tosz te rem tés és pro vin ci a liz mus

men tén el tö kélt ká non te rem tés ide ig-órá ig ered -

mé nyes le het, hi szen a ki sebb sé gi kö zeg ve vő

er re, ám már re gi o ná lis szin ten is meg mo so -

lyog ta tó egy olyan al ko tó ese té ben, aki, ha szlo -

vák nem ze ti sé gű vagy ma gyar or szá gi mű vész

len ne, ne vét se hol nem je gyez nék a mű tör té net -

ben. Po gány Gá bor ez zel el len tét ben, egy meg -
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ren de lés nek ele get té ve mű tör té ne ti kre á ci ót

pro du kált, ami nek szak mai szem pont ból sem mi

alap ja sinc s. A mí tosz en nek el le né re épül és iz -

mo so dik, Jani ga Jó zsef nek 2006-ban mell szob -

rot ál lí ta nak Nagym egy eren és a he lyi mű vé sze -

ti ok ta tá si in téz mény fel ve szi a rajz ta nár ne vét.

Szlo vá kia te rü le tén ed dig csak Fer enczy Ist ván -

nak (Ri ma szom bat), Csontváry Koszt ka Ti va -

dar nak (Igló), Med nyán szky Lász ló nak (Nagy -

őr), Krón Je nő nek, Csor dák La jos nak, Halász-

Hradil Elem ér nek (Kas sa), Kas sák La jos nak

(Ér sek új vár) lep lez tek le szob rot vagy em lék -

táb lát. Az 1918 után szü le tet tek kö zül em lék táb -

lá kat a fen tebb em lí tett mí tosz je gyé ben Dúdor

Ist ván ér de melt ki, s mind ös  sze egyet len szlo -

vá ki ai ma gyar kép ző mű vész ka pott köz té ri al -

ko tást, még pe dig az a Jako by Gyu la, aki a cseh -

szlo vá ki ai újfig u ra tiv itás kép vi se lő je, az 1960-

as és 1970-es évek szlo vá ki ai mű vé sze té nek

leg je le sebb sze mé lyi sé ge volt.

61

2.2. Mű ér tel me zé si stra té gi ák – a poszt mo -

dern ad ta le he tő sé gek

Ez zel a mí tosz te rem tés sel át lé pünk a mű ér tel -

me zés stra té gi á já hoz. A szo ci o ló gi ai meg kö ze -

lí tés sel már nem fog lal ko zom, mi vel fen tebb

már ki de rült, hogy ez az út bár lé te ző al ter na tí -

va, még sem ve zet cél ba. Sok kal iz gal ma sabb

kér dés, hogy az 1980-as évek től a nem zet kö zi

ká nont gaz da gí tó poszt mo dern stra té gi ák mi ért

nem ér vé nye sül tek a kár pát-me den cei ha tá ron

tú li ma gyar mű vé sze ti köz be széd ben. Mint lát -

hat tuk fen tebb, csak szo ci o ló gi ai és po li ti kai

kon tex tus te rem tő dött, ám a poszt mo dern el -

mé le ti meg kö ze lí té sek is me re te nél kül. Na gyon

ins pi rá ló ilyen szem pont ból a cseh mű vé szet -

tör té net-írás, amely már az 1980-as évek ben

fel vál lal ta a poszt mo dern je gyé ben a cseh mű -

tör té net re ha bi li tá ci ó ját. En nek kö vet kez té ben

ke rült is mét a szak ma köz tu da tá ba a mo der nis -

ta ká no non kí vül re kedt két vi lág há bo rú kö zöt -

ti neo klas  szi cis ta és civilista mű vé szet, va la -

mint a cseh és prá gai kul tú rát mé lyen meg ha tá -

ro zó és azt gaz da gí tó né met és zsi dó kul tu rá lis

és mű vé sze ti po ten ci ál. Hana Rousová cseh

mű tör té nész sze rint míg a prá gai iro da lom az

eu ró pai iro da lom tör té net egyik ked venc té má -

ja, fő kép pen Franz Kaf ka és Egon Erwin Kisch

jó vol tá ból, ad dig a kép ző mű vé szet az ér dek lő -

dés pe ri fé ri á ján ma radt. A „né met és zsi dó mű -

vé szet nem vált a cseh- és mor va or szá gi kul tú -

ra ki mu tat ha tó értékévé”

62

. En nek okát ab ban

vé li fel fe dez ni, hogy a „cseh mű vé szet a mo -

dern iz mus fel lé pé sé vel prog ram sze rű en Pá rizs

fe lé fi gyelt, (...) a gaz dag sze mé lyes kap cso la -

tok el le né re mind vé gig re gi o ná lis po zí ci ó ban

maradt”

63

a mű vé szet ezen nem zet kö zi köz -

pont já val szem ben. A Cseh or szág te rü le tén élő

és al ko tó zsi dó-né met kép ző mű vé szek ez zel el -

len tét ben to vább ra is a né met és oszt rák mű vé -

sze ti pa ra dig má ra fi gyel tek, ami vel két szem -

pont ból is a pro vin ci a liz mus há ló já ba ve tet ték

ma gu kat. Az el ső a kül ső kon tex tus, le sza kad -

tak a cseh mű vé szet ről, ki hul lot tak a cseh or szá -

gi mű vé sze ti élet ből, il let ve a bel ső kon tex tus

szem pont já ból egy pro vin ci á lis mű vé sze ti kö -

ze get erő sí tet tek, ami a fo ko za tos le épü lés hez

ve ze tett. Itt kell meg je gyez ni, hogy a cseh or -

szá gi né met és zsi dó mű vé szet szem lé let be li

mo dern iz mus – tradi cional iz mus bi po la ri tás

en nél sok kal ös  sze tet tebb, mint azt Rousová

fel ve ti, hi szen olyan ne ves né met, oszt rák és

zsi dó mű vé szek is mű köd tek ek kor Cseh or szág

te rü le tén, mint pl. Oskar Kokoschka, Egon

Schiele vagy Max Oppen heimer, ám ők a nem -

zet kö zi ká non ba tar toz tak már az 1910-es évek -

től. A cseh mű tör té nész ér té ke lé se erő sen em lé -

kez tet a Né meth Zol tán ál tal ké szí tett ti po ló gia

azon ele mé re, amely a ki sebb sé gi mű vé szet ről

mind má sod- és har mad ren dű mi nő sé gi tel je sít -

mény ről ér te ke zik.

Ez az el ső kí sér let azon ban egy év ti zed el -

tel té vel új ra a cseh or szá gi mű vé sze ti köz be széd

kö zép pont já ba ke rült, még pe dig a fe mi nis ta

mű vé szet tel fog lal ko zó Mart ina Pach manová
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ré vén. A két vi lág há bo rú kö zöt ti mo dern cseh

kép ző mű vé szet ről ké szí tett, re ve lá ci ó val fel érő

elemzése

64

ugyan is Rusovára hi vat koz va kí sér -

le tet tesz an nak ki mon dá sá ra, il let ve bi zo nyí tá -

sá ra, hogy az ál ta la tár gyal kor szak ban nem

csak női mi vol tuk, ha nem nem ze ti sé gük mi att

is (mert né me tek vol tak) hát rányt szen ved tek a

mű vé szek. Fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy Prá -

ga nem csak mű vé sze ti szem pont ok mi att sza -

kí tot ta meg év szá za dos kap cso la tát a bé csi mű -

vé szet tel, a nem ze ti gon do lat is nagy mér ték -

ben hoz zá já rult eh hez, s ezek után nem meg le -

pő, ha Pach manová ol va sa tá ra hi vat koz va a

fér fi as mo dern iz mus sal szem ben Bécs és a

cseh or szá gi né me tek és zsi dók mű vé sze te in -

kább fe mi nin nek volt bé lye gez ve a mű vé szet -

ide o ló gia két vi lág há bo rú kö zöt ti cseh or szá gi

front ján. Ez az ál lí tás konk rét mű tör té ne ti hi -

vat ko zás sal is alá tá maszt ha tó, hi szen az Eu ró pa

szer te is mert cseh avant gárd moz ga lom a

Devět sil be ve he tet len fel leg vár nak bi zo nyult

még a cseh bal ol da li gon dol ko dá sú mo der nis ta

höl gyek szá má ra is, hogy a né me tek ről most

in kább ne is beszéljünk.

65

De te te gyük fel a

kér dést, hogy mű kö dő ké pes-e ez a konst ruk ció,

il let ve meg kö ze lí té si stra té gia a szlo vá ki ai ma -

gyar nem ze ti sé gű mű vé szek és tel je sít mé nye ik

szem pont já ból? Má ra egy ér tel mű vé vált, hogy

a mo dern iz mus fér fi as sá gá ra va ló hi vat ko zás, s

an nak nem ze ti sa já tos ság ként tör té nő fel mu ta -

tá sa té ves konst ruk ció. Ép pen ma ga a cseh mű -

vé szet bi zo nyít ja, hogy olyan al ko tók, mint Jan

Zrzavý, Jozef Krem lička, az 1918 utá ni Otto

Gut tfre und, stb. a mo dern iz mus „női” neo -

klasszi cis ta vál to za tát pre fe rál ták – nagy nem -

zet kö zi si ker rel és el is me rés sel. A má sik kér -

dés, hogy egy be ve he tő-e a cseh- és mor va or -

szá gi né me tek, zsi dók és a szlo vá ki ai ma gya -

rok hely ze te, pon to sab ban a mű vé szet ben el -

fog lalt, il let ve ki har colt po zí ci ó juk. Eb ben ta -

lál ha tó alap ve tő kü lönb ség, hi szen a ma gyar

mű vé sze ti kö zeg már az utód ál lam meg ala ku lá -

sa kor (rész ben) szer ve zett, il let ve új ra szer ve -

zett volt Cseh szlo vá ki á ban, s a mo dern iz mus

kép vi se lő a ko ra be li kas sai mű vé szet ben ép pen

a nem-szlo vá kok vol tak, így pl. Schil ler Gé za,

Jaszusch An tal, Kudlák La jos, rész ben Krón Je -

nő, stb. te hát ez a szem pont sem iga zán ér vé -

nye sít he tő a két vi lág há bo rú kö zöt ti kor szak ér -

té ke lé sé re. De ugyan ez ér vé nyes az ezt kö ve tő

pe ri ó du sok ra is, hi szen Jako by Gyu la mű vé sze -

te, majd Bar tusz Györ gyé, Sza bó Gyu láé az

1960-as évek ben és a to váb bi két év ti zed ben is

ar ról győz nek meg, hogy a Rousová, il let ve

Pach manová ál tal ál ta lá no sí tott pa ra dig ma

Szlo vá ki á ban nem ér vé nye sült a mű vé sze ti

élet ben. Más lap ra tar to zik, ám et től még tény,

hogy az 1940-es évek től az 1980-as évek kö ze -

pé ig egy nem ze ti pre kon cep ció ér vé nye sült a

mo dern mű vé szet szlo vá ki ai ér té ke lé sé ben. De

nem ke rül he tő meg az a kér dés sem, hogy a

Pach manová ál tal al kal ma zott gen der-elmélet

át ül tet he tő-e a nem ze ti ki sebb sé gek mű vé sze te

ér té ke lé sé re? Pach manová a fe mi nis ta mű tör té -

net-írás alap té te le it al kal maz za, ame lyek sze -

rint a mű vé szet tör té net és ál ta lá ban a tu do mány

maszkulin ha gyo mányt kö vet és min den te rü le -

ten a fér fi ér ték rend ke re ke dik a női ér ték rend

fö lé, ez zel ma gya ráz ha tó vé le mé nye sze rint,

hogy a tör té ne ti disz cip lí nák, így a mű tör té net

is fér fi szer zők nek és a fér fi né zők nek ked -

veznek.

66

Ál lí tá sa, hogy ezen szte re o tí pi ák és

dichotómia mi att „a fér fi ak a tör té ne lem ke re ké -

nek moz ga tói, a nő pe dig mind ös  sze a meg fi gye -

lés tár gya”

67

bár ne he zen, de rész ben al kal maz ha -

tó a több ség és ki sebb ség vi szo nyá ra. Er re utal a

mű tör té net-írás esz té ti kai vagy nem ze ti ká non ja,

a „más ság” esz té ti kai-mű vé sze ti vagy nem ze ti

okok ból tör té nő ki re kesz té se. Ám már ez zel a

gon do lat tal is el is mer nénk azt a po la ri tást, hogy a

több sé gi a fér fi, a ki sebb sé gi a női sze rep kör gya -

kor ló ja kul tú ránk ban, de jól tud juk, hogy éle tünk

nem er re az egyet len di men zi ó ra re du ká ló dik,

szám ta lan más szo ci o ló gi ai, tár sa dal mi, po li ti kai

és kul tu rá lis po zí ci ó ban ez a vi szony meg for dul.

Pach manová esz me fut ta tá sá ból min den kép pen
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meg szív le len dő, hogy „mi ként ír junk más kép pen

tör té nel met és köz ben ne vál junk rab já vá a más -

ság ról szó ló mi ti kus szte re o tí pi ák nak, va la mint

an nak az ide a li zá ló alap fel ve tés nek, hogy a más -

sal va ló azo no su lás ré vén meg sza ba dul ha tunk a

ha ta lom el nyo mói rend sze re i től? Il let ve más kép -

pen mond va, ho gyan le het más kép pen tör té nel -

met ír ni, de az egyik ki zá ró la gos rend szert nem

egy má sik kal helyettesítve”

68

, s ez a lé nye ge a fi -

a tal cseh mű tör té nész egész köny vé nek. Egyet -

len szem pon tot sem le het ad absur dum ve zet ni,

mert az re duk ci ók hoz, il let ve ön cson kí tás hoz ve -

zet ne. Mi ért hí vom fel er re ilyen eré lye sen a fi -

gyel met? Fő kép pen ab ból az ok ból, hogy im már

há rom év ti ze de ke zünk ügyé ben van egy el mé le -

ti mu ní ció a ki sebb sé gi, az az minor iro da lom té -

ma kör ében. Gilles Deleuze és Fé lix Guat tari

Franz Kaf ka mű vé sze té ről szó ló könyvben

69

fej -

tik ki azt a meg győ ző dé sü ket, hogy a Kaf ka ál tal

mű ve i ben al kal ma zott prá gai né met nyelv, mi vel

el nyo más ban lé te ző nyelv ről volt szó: 1. deter ri -

to ri al izált nyelv, 2. min den po li ti kai ben ne, 3.

min den kol lek tív ér ték kel bír benne.

70

Te hát Prá -

gá ban más né met nyel ven le he tet len volt meg -

szó lal ni. Ez a bril liáns elem zés egy cso dá lat ra

mél tó Kaf ka-ol va sat tal gaz da gí tot ta mind a

kafkaológiát, mind az iro da lom tör té ne tet, ám

más szer ző iro dal mi al ko tá sá ra, más iro dal mi

élet mű re vagy más mű vé sze ti ága zat al ko tá sá ra

már nem al kal maz ha tó. Ami Kaf ka élet mű ve

ese tén mű kö dő ké pes elem zés, il let ve meta -

szöveg, az a kép ző mű vé szet ben már a re duk ció

leg ke gyet le nebb al ter na tí vá ját ered mé nyez né.

3. KÉT MŰ VÉ SZE TI STRA TÉ GIA ÉR VÉ -

NYE SÜ LÉ SE AZ EL MÚLT MÁS FÉL ÉV -

TI ZED BEN

Az or szá gos és nem zet kö zi mű vé sze ti élet 1989

no vem be ré vel min den ki szá má ra el ér he tő vé,

nyílt tá vált, meg szűnt a párt ál tal in téz mé nye sí -

tett cen zú ra. Eb ben az új tör té nel mi hely zet ben

a Cseh szlo vá ki á ban élő ma gyar mű vé szek két

stra té gi át fo gal maz tak meg, az el ső az egye te -

mes kor társ mű vé sze ti élet kon tex tu sát vál lal ta

fel, im már meg tor lá sok és az el hall ga tás ve szé -

lye nél kül. Ez zel szem ben a má sik és né pe sebb

mű vész tá bor a mű vé szet kül de té sét to vább ra is

szol gá lat ként ér tel mez te, a mű vé sze ti al ko tá so -

kat ex pan zív kül de tés sel ru ház ta fel. Ez az al -

ko tói ma ga tar tás ha gyo mán  nyá avan zsál ta a re -

a lisz ti kus for ma nyel vet, a klas  szi kus mű vé sze -

ti mű fa jo kat és tech ni ká kat. Ez imp li kál ta a kö -

zön ség je len tős ré szé nek mű vé szet irán ti el vá -

rá sát, ami a lé te zett szo ci a liz mus éve i ben ki je -

lölt mű vé sze ti ös vé nyek (iro da lom, szín ját szás,

nép mű vé szet, mű ked ve lő mű vé sze ti te vé keny -

sé ge) és az aka dé mi kus, re a lisz ti kus for ma -

nyelv pro lon gá lá sát ered mé nyez te a kö vet ke ző

más fél év ti zed ben. A Szlo vá ki á ban al ko tó ma -

gyar kép ző mű vé sze ket en nek kö vet kez té ben

bi po lá ris mű vé szet szem lé let oszt ja meg, éle sen

el kü lö nül egy más tól az ak tu á lis mű vé sze ti kér -

dé sek re re a gá ló kor társ és a ma tör té né sei, a

mű vé szet im ma nens fej lő dé sé vel szem ben am -

bi va lens je len ko ri mű vé szek tá bo ra.

3.1. Az or szá gos és nem zet kö zi kor társ mű -

vé sze ti köz be széd ré sze sei

A kor társ mű vé sze ti köz be szé det egy vagy akár

több év ti ze de fel vál la ló al ko tók, mint Bar tusz
Györ gy és Ró nai Pé ter 1989-et kö ve tő en a cseh -

szlo vá ki ai kép ző mű vé szet meg ha tá ro zó sze mé -

lyi sé ge i vé vál tak. Bar tusz még az 1980-as évek

ele jén kö te lez te el ma gát az új szub jek ti vi tás, a

poszt mo dern mű vé sze ti pa ra dig ma mel lett. Ró -

nai már ek kor az inter me di al itás plat form ján al -

kot ta a kép-képiség prob lé má ját pert rak tá ló mű -

ve it. A rend szer vál to zás hó nap ja i ra pe dig ál ta lá -

nos sá vált a kon cep tu al ista ta pasz ta lat ra épí tő

ins tal lá ció mű fa ja, amely az 1990-es évek re az

egyik meg ha tá ro zó mű faj já nőt te ki ma gát. Az

imént em lí tett két ma gyar mű vész je len volt a
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leg ran go sabb ha zai és kül föl di (pl. Esslin gen,

Krem s, No va ra) cso por tos ki ál lí tá so kon. Bar tusz

Györ gy gyűj te mé nyes ki ál lí tá sát a Szlo vák Nem -

ze ti Ga lé ria ren dez te meg 1991-ben. Ró nai Pé ter

a video plasztikák, videop er for man szok, szá mí tó -

gé pes mű vé szet kép ző mű vé sze ti fel hasz ná lá sá -

ban, a poszt fo to grá fia és a neokon cep tu laiz mus

te rü le tén nem zet kö zi ran got ví vott ki ma gá nak,

en nek kö szön he tő en ál lí tott ki a cseh és szlo vá ki -

ai mű vé szet mün che ni (1992), aa che ni (1993) és

karl sruhei (1993) tár la tán, majd a ber li ni Der
Riss im Raum (1994) és a sheffiel di Admis sion of
Iden ti ty (1998) ki ál lí tá so kon. Mű ve i vel je len le -

he tett a kor szak két meg ha tá ro zó nem zet kö zi ki -

ál lí tá sán is a bé csi Muse um Mo der nen Kunst

Stiftung Lud wig Aspek ten & Posi tio nen (1999)

és a stock hol mi Mod er na Museet After the Wall
(1999) ku rá to ri tár la tán.

Az 1987-ben ala pí tott Stu dio erté is meg ta -

lál ta he lyét az új kö rül mé nyek kö zött, az 1990-

es évek fo lya mán nem csak (Cseh)szlovákia,

ha nem a kö zép-eu ró pai tér ség egyik leg je len tő -

sebb al ter na tív, ex pe ri men tá lis, inter mediális

fesz ti vál já vá vált. Ju hász R. Jó zsef és Mé szá ros
Ot tó, az ér sek új vá ri fesz ti vá lok szer ve zői és ak -

tív per formerei, az or szá gos és nem zet kö zi mű -

vé sze ti kör for gás ba ke rül tek, Bar tusszal és Ró -

na i val együtt je len vol tak a ko má ro mi VI. bás -

tyá ban és a bu da pes ti Mű csar nok ban meg ren de -

ze tett Osz cil lá ció ki ál lí tá son (1991), majd Mé -

szá rost ki vé ve mind nyá jan le he tő ség hez ju tot -

tak a prá gai Mánes ben, il let ve a zsol nai Vág

Men ti Ga lé ri á ban (PGU) be mu ta tott Ak ció mű -
vé szet ki ál lí tá son (1991). Nem csak ezek a fel -

ké ré sek je lez ték a kor társ ma gyar mű vé szek

szín vo na lát a haj dan volt Cseh szlo vá ki á ban, ha -

nem a mű tör té net írás dena cional izálása kö vet -

kez té ben mind a 19. és 20. szá zad for du ló já nak,

mind a há bo rúk kö zöt ti és az 1945 utá ni pe ri ó -

dus ha zai ma gyar mű vé szei is az or szá gos mo -

dern mű vé szet tör té ne ti ká non ré szé vé vál tak.

3.1.1. Bar tusz Györ gy (1933): Konst ruk ti -

viz mus – kon cept – exp res  szi vi tás – el kö te le -

zett ség

Bar tusz Györ gy szob rász mű vész és egye te mi

ta nár im már négy és fél év ti ze de van je len há -

rom nem zet – a ma gyar, a szlo vák és a cseh –

mű vé sze ti élet ben. A dél-szlo vá ki ai szü le té sű

ma gyar mű vész az egy ko ri Cseh szlo vá kia fő -

vá ro sá ban, Prá gá ban ré sze sült 1950–1961 kö -

zött kö zép- és fel ső fo kú mű vé sze ti kép zés ben.

Pá lyá já nak kez de te az exp res  szív abszt rak ci ó -

tól a di na mi kus konk rét iz mu son át a min i mal

és land artig (1962/64–1969/72) ha ladt, de köz -

ben kon cep tu al ista meg va ló sít ha tat lan pro jek -

te ket ké szí tett, va la mint a moz gás (a tu do mány

és tech ni ka) von zá sá ban – a min i mal art tól a

tér idő-plasz ti ká kig ju tott 1970/72 és 1979/80

kö zött. An nak el le né re, hogy a mi ni ma liz mus

ré vén vált már pá lyá ja kez de tén or szá go san és

a nem zet kö zi po ron don is is mert té, mű vé sze té -

ben az exp res  szi vi tás min dig is tet ten ér he tő

volt egy- e gy szo li ter al ko tás ban, il let ve a szub -

jek tív mű vé sze ti elő adás mód az ak ció mű vé sze -

ti ak ti vi tá sa i ban nyil vá nul ha tott meg. En nek jó -

vol tá ból volt ké pes ki lép ni a neoa vant gárd zárt

kö ré ből és a poszt mo dern ten den ci ák és stra té -

gi ák fe lé kö ze lí te ni még a párt ál lam ide jé ben.

Az 1980-as év ti zed el ső fe lé ben már kap cso lat -

ba ke rül az új ek lek ti ka, ra di ká lis ek lek ti ka, új

szen zi bi li tás ma gyar or szá gi kép vi se lő i vel, s a

ma gyar szak iro da lom, va la mint He gyi Ló ránd

elő adá sai ré vén ide je ko rán meg is mer ke dett az

olasz transa van guardia, a né met heftige

malerei, stb. stra té gi á já val, 1987-ben pe dig

részt ve vő je a Di a ló gus IV. cí mű ki ál lí tás nak a

bu da pes ti Fé szek Ga lé ri á ban. Húsz év táv la tá -

ból már ki mond ha tó, hogy a prá gai Tvr dohlaví
cso port 1987-es és a po zso nyi fi a tal tran sza -

vant gardis ták 1987/88-as fel lé pést meg elő ző en

ép pen Bar tusz Györ gy volt az el ső tu da tos új

szub jek ti vi tást fel vál la ló és hir de tő kép ző mű -

vész a haj da ni Cseh szlo vá ki á ban. Már a bu da -

pes ti lá to ga tá sai előtt meg al kot ta azt az egye di

plasz ti ka-so ro za tát (A szá ra dó gipsz be do bott
tég la, 1980), amely ben a tér idő-plasz ti kák

moz gás ta nul má nyo zá sát az idő és a pil la nat fi -

zi ká lis meg ra ga dá sa, va la mint a mű vé szi kéz -

jegy új fent meg je le né se jel le mez te. A Bu da -

pest tel ki ala kult szo ro sabb kap cso lat tar tás éve -

i ben pe dig el kezd te má sod per ces ecset raj za it

(1982-től) és há rom re li ef ere jé ig az idő ki fe je -

zé sét gipsz ben is meg örö kí tet te erős gesz tu sok

for má já ban (Idő in ter val lum: 1, 5, 9 sec., 1983).
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Al ko tá sa i nak nagy mér té kű szub jek tivizáló -

dása az 1980-as évek el ső har ma dá ban az egyik

leg ké zen fek vőbb bi zo nyí té ka a ma gyar or szá gi

és a cseh szlo vá ki ai nem hi va ta los mű vé sze ti

kap cso la tok nak. Bar tusz az 1980-as évek kö ze -

pén a má sod per ces fest mé nye ket kon ceptes

ala pon to vább al kot ta. Él ve a kép ző mű vé szet és

fo tó kö zöt ti mezs gye át jár ha tó sá gá val, a fo tog -

rá fi át im már nem mint a do ku men tá lás esz kö -

zét, ha nem, mint a kép ző mű vé sze ti al ko tás szü -

le té sé nek im ma nens fá zi sát, szer ke ze ti ele mét

hasz nál ta fel. Az így szü le tett fe ke te-fe hér fény  -

ké pe ket is mét so ro zat ba ren dez ve ak ci ók ke re -

té ben az idő in ter val lum szo rí tá sa alá he lyez ve –

má sod per ces gesz tu sok kal egé szí tet te ki. Az idő
meg ra ga dá sa, az ön ki fe je zés, vol tak a meg ha tá -

ro zó ele mei an nak a pe ri ó dus nak, amely ben a

posztkon cep tu al iz mus fe lé ha ladt. Már az Ar -
che o ló gia-so ro zat is je lez te, hogy a poszt mo -

dern gon dol ko dás Bar tusznál is fel szín re hoz ta

az egyé ni és cso por tos em lé ke ze tett, il let ve az

irán ta va ló szen zi bi li tást. Bi zo nyít ja ezt, pl. a

Kő vel tö rés I–III. (1986), va la mint po zso nyi

Vödric-ka pu em lé ke ze te (1984) c. ak ci ó ja is.

Ezek az üté sek fel vál tot ták az ecse tet, ám nem a

kéz írás új fent sem le ge sí té se, ha nem az ele mi

ösz tö nös ség még drasz ti ku sabb ki fe je zé se ér de -

ké ben. Mind ez 1985–1986 kö rül kö vet ke zik be,

ami kor lé cek kel, üté sek kel al kot ja fe ke te-fe hér

tus fest mé nye it me rí tett pa pír ra (Fe ke te ütés,
1985), majd ezt az el já rás mó dot a vá szon ra is

át vi szi, s a tá vol ból akár a kas sai avant gárd

Jaszusch An tal fest mé nye i nek ör vény lé sét is

fel idé ző (Dan te egyik kö re, 1988, Tá ma dás,
1988) ha tal mas vász na it üté sek ez re i vel ala kít ja

ki (Ős ele mek, 1987, La vi na, 1987). 

A kö vet ke ző év ti zed már a mí to szok, a tör -

té nel mi em lé ke zet és öko ló gi ai tu dat és az új

mé di u mok vi lá gá ba ve zet tek ben nün ket

1988/89 és 1999 kö zött. E fo lya mat 1988/89

mezs gyé jén az ins tal lá ci ós ele mek al kal ma zá -

sá ig (pl. a tőketerebe si egyé ni ki ál lí tás 1988 jú -

li u sá ban) és az envi ron ment mű fa já ig (Kas sa,

1989) jut tat ta el Bar tusz Györ gyöt, amit a rend -

szer vál to zás hoz ta le he tő sé gek meg sok szo roz -

tak. A nagy mé re tű fest mé nyek pre zen tá lá sát

tér be li ele mek al kal ma zá sá val, leg gyak rab ban

a múl tat idé ző ter mé sze ti tár gyak kal egé szí tet -

te ki. A leg ko he ren sebb meg ol dást az 1989-ben

be mu ta tott Túl élés – envi ron ment ered mé nyez -

te, amely a kas sai vá ro si kiál lítóterem min den

ele mét a be mu ta tott mű kon tex tu sá nak meg fe -

le lő en szer kesz tett át. Az em be ri em lé ke zet, a

ter mé sze ti né pek örök sé gé nek, va la mint a ter -

mé szet és az em be ri élet rej tel me i nek ki fe je zé -

sé re ho mo kot, fát és vász nat hasz nált fel, ami -

hez az elő ző évek ben ki mun kált üté ses fes tés -

mó dot tár sí tot ta a vi lág egye tem, a boly gók és

ter mé sze ti erők, ős ele mek ki fe je zé sé re. A tu da -

to san anti-esztétikus ele me ket al kal ma zó és az

ön cé lú tö kélyt mel lő ző ins tal lá ció im ma nens

el len pont ját a gipsz ből ki vi te le zett an ti ki zá ló

fér fi fi gu rá ja al kot ta. Ezt egy szer re le he tett a

hó dí tó és fel fe de ző, a múlt és je len meg tes te sí -

tő je ként ér tel mez ni, aki vég ér vé nye sen el sza -

kad a tör té ne lem előt ti pe ri ó dus tól. Bar tusz

nem csak eb ben az envi ron men tjében mű köd te -

ti az em be ri lét, a tör té ne lem, a kul tu rá lis örök -

ség kód ja it, ha nem to váb bi al ko tá sa i ban is.

Ezek az új tör té nel mi hely zet ben im már a 70-es

és 80-as évek al ko tá sa i ban fel lel he tő am bi va -

len cia nél kül köz lik a tár sa dal mi, tör té nel mi és

öko ló gi ai üze ne te ket. Ez utób bi kö ré cso por to -

sít ha tó több ins tal lá ci ó ja és ak ci ó ja, ame lyek a

kör nye zet és a szel le mi ér té kek vé del mét ál lí -

tot ták kö zép pont ba, a fo gyasz tói tár sa da lom ér -

ték rend jé vel és gát lás ta lan sá gá val szem ben, a

Sovinecben és Bárt fán be mu ta tott Öko-szend -
vics (1991), az Osz cil lá ció (Bu da pest) ki ál lí tás -

ra ké szí tett ins tal lá ció, az SZNG-beli önál ló ki -

ál lí tá son is be mu ta tott Stig mák (1991) im már

öko ló gi ai gon dol ko dás mód tárgy kö ré be so rol -

ha tók. A kát rány pa pírt, kö vet, fát és fé met al -

kal ma zó ins tal lá ci ók, objek tek (A kő kor szak
ben nünk la ko zik, 1990) a ter mé szet gát lás ta lan

ki fosz tá sát és an nak kö vet kez mé nye it jel ké pez -

ték egy szofisztikált köz lés mó dot vál lal va. E

gon do lat kör egyik leg na gyobb, egy ér tel mű en

mo nu men tá lis mé re tű ins tal lá ci ói a sovineci

Noé bár ká ja (1991), va la mint a zsol nai Öko-s -
zo ci oló giai ins tal lá ció (1994) vol tak. E mű vek -

hez csak nem min den egyes eset ben per for man -

sz is tár sult, így pl. az Öko-szend vics (1991,
Sovinec, SZNG), vagy az Öko-út (1992, Zsol -
na), de köz vet ve ide so rol ha tó a FIT fesz ti vá lon

pro du kált Kon zum iz mus (1991) és az 1994-es
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Jó na pot Bar tusz úr! – Ta lál ko zunk a sze mét -
dom bon per for man sz is. Míg Bar tusz mű vé sze -

té ben a 60-as és 70-es évek ben a tár sa dal mi

gyö ke rek, kö tő dé sek csak át té te lek kel je len tek

meg mű vé sze té ben, ad dig a 80-as évek ben a

kul túr kör éhez kö ze li Ma gyar or szá got fe dez te

fel ma gá nak, egy év ti zed del ké sőbb pe dig, a

már em lí tett hang sú lyos té mák mel lett, egy re

több te ret adott a ma gán tör té ne lem nek, fő kép -

pen a má so dik vi lág há bo rú éve i ből. A rend szer -

vál to zás évé ben, 1990-ben már a po zso nyi

Kép ző mű vé sze ti Fő is ko la ta ná ra ként ak tív

részt ve vő je a Rossz szel lem ki űze té se cso por tos

per for man sz nak, a há bo rús in di vi du á lis em lé -

ke ket az 1992-es zsol nai egyé ni ki ál lí tá sán a

Marschieren Marsch (1992, Kla tovy ban –
1995), 1997-ben az átHIDalás nem zet kö zi

szim pó zi u mon (ame lyet Bar tusz kez de mé nye -

zett) a Meg seb zett híd és Som or ján az At Home

Gallery ben az Úton cí mű (Né meth Ilo ná val kö -

zö sen) per for mansszal egy be kö tött ins tal lá ci ó i -

ban dol goz ta fel. Ugyan csak per for man sz, il let -

ve per for man sz és ins tal lá ció ke re té ben tem a -

tizál ta a ho lo ca us tot, így pl. a prá gai pal movkai

zsi na gó gá ban (Cím nél kül, 1994), vagy a vi de -

ót is esz köz tá rá ba eme lő Em lé ke ze tem ben ke re -
sem osz tály tár sam, Sá ra Rosen blum ar cát
(1995). A fi a tal mű vész ge ne rá ció ok ta tá sá ban

részt ve vő Bar tusz az év ti zed vé ge fe lé a mé dia

és a kor társ vi zu á lis dik tá tum kri ti ká ját is té ma -

re gisz te ré be so rol ta, el ső ként az Elekt ro ni kus
an gyal (1998) cí mű TV-ins tal lá ci ó já val, majd

egy re át té te le sebb for má ban, akár a mű tör té ne -

ti idé ze tek al kal ma zá sa ré vén is (pl. Va kí tó
Male vic s, 1999), ám az ez red for du ló hoz kö ze -

led ve kon temp lá ció, csen de sebb köz lés mód

kez di ural ni ins tal lá ci ó it. 

Pá lyá já nak leg utób bi éve i re a fi lo zó fi ai gon -

do la tok, az egye te mes er köl csi ér ték rend és a le -

he tő leg ben ső sé ge sebb kon tem pla tiv itás a jel -

lem ző. Meg ha tá ro zó ele me a Kvá zi-te rek
(2000), az az a fém ru dak ból ki vi te le zett min i -

mal ista tér szer ke zet ből te re me tett ins tal lá ció,

amely a men tá lis és a fi zi ká lis tér kap cso la tát, az

egyén és kö zös ség egy más ra utalt sá gát fe je zi ki,

Pierre Tiel hard de Chardin gon do la ta i val tár sít -

va. A po zso nyi pre mi ert kö ve tő en, Mis kol con és

Rzes zow ban e kvá zi-te rek már a fo gyasz tói tár -

sa da lom kor lát lan he do niz mu sát is a bí rá lat tár -

gyá vá tet ték. Ám né hány hó nap pal ké sőbb a Ko -

má ro mi LI MES Ga lé ri á ban és a Mün chen mel -

let ti Pal men Galerieben (2001) a mé dia vir tu á lis

vi lá gá nak har sány je len lé te, de zo ri en tá ló és ma -

ni pu lá ló ha tá sa vált a kri ti ka cél pont já vá, és a

fém kvá zi-te rek hez az au to nóm gon dol ko dás ra

buz dí tó kö zép ko ri la bi rin tus mo tí vu ma tár sult. E

fo ko za to san hang sú lyos sá vá ló dis tan cia jel lem -

zi Bar tusz leg utób bi mun ká it. Az a mű vész, aki

részt ve vő je volt az Al bum 1976 pro jekt nek, a ve -

len cei bi en ná le füg get le nek be mu ta tó ján, most

is mét szel le mi au to nó mi á já ról ta nú bi zony sá got

té ve tet te köz zé má so dik Köz jegy zői hi te le sí tés
c. pro jekt jét a NO WAR-t, amely ben töb bed ma -

gá val til ta ko zott az ér tel met len és va ló di in do ko -

kat el hall ga tó háború(k) el len. E ma ga tar tás hoz

szo ro san kö tő dik a 2003 vé gén be mu ta tott La bi -
li tás hang ins tal lá ci ó ja, amely is mét az anyag -

hasz ná lat konf ron tá ci ó já ból me rí tett, egyik ol da -

lon a tet sze tős, esz té ti zá ló, me sés vi lág, a má si -

kon pe dig a dur va va ló ság, a má sok gaz dag sá gá -

nak kö vet kez mé nye. Bar tusz így re a gál ko runk

új ci vi li zá ci ós konf lik tu sa i ra leg újabb nagy -

szom ba ti és kas sai tár la tán is. Bar tusz mű vé szet -

pe da gó gi ai te vé keny sé ge ré vén is ki emel ke dik,

a po zso nyi Kép ző mű vé sze ti Fő is ko la után is ko -

lát te rem tett Kas sán is, ahol a mű vész kép zés

szak fe le lő se je len leg is.

3.1.2. Ró nai Pé ter (1953) – Videoan toló gia:

Ön arc kép mint kö vet ke ze tes élet mű-kon cept

A bu da pes ti szü le té sű Ró nai Pé ter alig is mert a

szlo vá ki ai ma gyar köz vé le mény előt t. Az

1970-es évek től (Cseh)szlovákiában élő kép ző -

mű vész már pá lyá ja kez de tén a neoa vant gárd

irány za tok mel lé sze gő dött. Kép-tár gyai, kon -

cep t jei, ins tal lá ci ói, ak ci ói a ha zai mű vé szet

ilyen irá nyult sá gú mű fa jai szem pont já ból meg -

ha tá ro zó nak mi nő sít he tő ek. Ér vé nyes ez a

videoművésze tre is, amel  lyel már az 1980-as

évek kö ze pe óta tu da to san, majd az 1990-es

évek től, a tech ni kai hát tér meg le lé sét kö ve tő en,

prog ram sze rű en fog lal ko zik. Ró nai Pé ter a

szlo vá ki ai videoművészet kez de mé nye ző je! Az

el múlt más fél év ti zed ben ak tív mű vé szet pe da -

gó gi ai te vé keny sé get is foly tat, előbb a nyi trai
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Pe da gó gi ai Kar rajz tan szék ének és a brün ni

Kép ző mű vé sze ti Kar kon cep tu á lis irány za tok

mű ter mé nek do cen se, majd pro fes  szo ra, de elő -

a dott a besz ter ce bá nyai Mű vé sze ti Aka dé mi án,

a Nagy szom ba ti Egye te men is töb bek közt. 

A rend szer vál tást kö ve tő en csak nem min -

den je len tős nyu gat-eu ró pai cso por tos ki ál lí tá -

son kép vi sel te a kor társ (cse h)s zlováki ai mű vé -

sze tet, mű vei je len van nak az ös  szes or szá gos

és szá mos kül föl di kor társ mű vé sze ti gyűj te -

mény ben.. Nem utol só sor ban rend sze res részt -

ve vő je az ér sek új vá ri Stú dió erté fesz ti vá lok -

nak. Ró nai ed di gi leg je len tő sebb élet mű tár la ta -

i ra egy év ti zed del ez előtt, 1996-ban, Videoan -
toló gia cím mel ke rült sor a zsol nai Vág Men ti

Mű vé sze ti Ga lé ri á ban (Považská ga lé ria ume -

ni a), majd 2003-ban egy- e gy ke reszt met szet

ere jé ig a Szlo vák Ta ka rék pénz tár po zso nyi ga -

lé ri á já ban és a Po zso nyi Vá ro si Ga lé ri á ban mu -

tat ko zott be. Ezek a tár la tok le he tő vé tet ték,

hogy ins tal lá ci ói, objek t jei, video plasztikái,

videoin stal lá ciói, poszt ins tal lá ci ói ös  sze füg gé -

se ik ben vál ja nak lát ha tó vá, hogy a Ró nai-fé le

ins tal lá ció mű fa já nak es  szen ci á ját is meg is -

mer hes sük. Ró nai Pé ter ese té ben hal lat la nul

cél tu da tos mű vé szi prog ram ról be szél he tünk,

ame lyet kő ke mé nyen, sok eset ben komp ro -

misszu mok nél kül va ló sí tott, il let ve va ló sít

meg. Mű vé szet szem lé le té re leg in kább a

duchampi más kre a ti vi tás és a neo dadista plat -

form a leg jel lem zőbb, s eb ből adó dik a mű fa ji

sok ré tű ség is. E te kin tet ben kü lön fi gyel met ér -

de mel az 1993-as Alter Ego poszt in tal lá ció,

amely ben a Duchamp-Rónai át ala ku ló arck ép -

pár, a ré sen meg te kint he tő frag men tu mok ép -

pen az posztkon cep tu al ista ins tal lá ció es  szen ci -

á ját tár ja fel. Ez az Alter Ego egyéb ként az

egész „Videoantológia” ve zér mo tí vu ma, er re

épül nek, il let ve eb ből a négy év vel ez előt ti mű -

ből me rí te nek, ám a Can ni bale ante por tas
(1996-97), a Cam era obscur na (1992-95) és az

Elasz ti kus re a li tás (1997) cí mű mű vek egy ben

a videoművészet és a szá mí tó gé pes ke ze lés

egy re mé lyebb is me re té ről, an nak mű vé szet -

ben, az ins tal lá ci ók vi lá gá ban al kal maz ha tó

esz köz tá rá nak el sa já tí tá sá ról és in ven ci ó zus

fel hasz ná lá sá ról ta nús kod nak. Ró nai mun kái

kö vet ke ze tes és cél tu da tos mű vé sze ti kon -

ceptek lánc sze mei, ame lyek nem csak ko ráb bi

ins tal lá ci ók ta pasz ta la ta it, ha nem akár per for -

man szok, te hát más mé di u mok ele me it is tar -

tal maz hat ják (Slovak Vir tu al Real i ty, 1996-97).

Két to váb bi al ko tá sa a Deo-Deco (1993) és a

Cog i to er go Kunst (1994) gon do la ti sá guk kal, a

mű vé szet- és kul túr tör té net, a sa ját mű vé szet

idé zé sé nek al ko tói mód szer ként va ló fel hasz -

ná lá sa ként tűn nek ki. Ezt egé szí ti ki a vi zu á lis

mű vé szet el mé le ti-mű vé sze ti prob lé má i nak

fel ve té se és a kör nye ze tünk ben do mi náns po zí -

ci ót ki ví vott rek lám és giccs ne ga tív kö vet kez -

mé nye i nek pel len gér re ál lí tá sa. Az autoReverse
(1997) cí mű mű ve, amely több as pek tus ból is

fel vil lant ja a Ró na i ra jel lem ző, ám csak is ko -

mo lyan ve he tő „já té kot” a mű vé szet tör té net tel,

hi szen a Duan Han son-idézet kön  nyen meg fejt -

he tő, ám eh hez tár sul Ró nai szar kaz mu sa, de

egy ben iro ni kus hang ne me is. Nagy je len tő sé -

gű a FRAG MEN TUM cí mű videoin stal lá ció,

mi vel az íze lí tőt kí nál az 1997-ik évi Ve len cei

Bi en ná lé ra szánt Katarí na Rus náková – Ró nai

Pé ter ter ve zet ből. Az ere de ti leg per for man sz,

hang- és videoin stal lá ció öt vö ze tét al ko tó pro -

jekt nem nyer te el a kul tu rá lis tár ca ve ze tő jé nek

tet szés, így nem Ró nai kép vi sel het te Szlo vá ki -

át az öreg kon ti nens egyik leg szá mot te vőbb

kép ző mű vé sze ti ren dez vé nyén. Pe dig a Zsol -

nán ki vi te le zett frag men tum bi zo nyít ja, hogy

Ró nai a mű vi de ó ra épü lő ré szé ben is nem zet -

kö zi szin tű, ver seny ké pes al ko tást ho zott lét re.

Ró nai ezen pá lyá za ti ku dar ca el le né re is az

egyik leg fon to sabb mű vész sze mé lyi ség Szlo -

vá ki á ban.

Élet mű vé nek van egy-két sa já tos sá ga, ami -

re ér de mes fel hív ni a fi gyel met. Az egyik a szü -

lő vá ro sá nak, Bu da pest mi li ő je irán ti szün te len

vá gya ko zó dá sa-von zó dá sa, a ma gyar kul tú ra

rend sze res be épí té se az ak tu á lis mű vé sze ti kér -

dé sek meg ol dá sá ba. Nem vé let len, hogy több

kul tú rá ban pár hu za mo san él ve a nyel vi já té kok

vég te len tár há zát nyújt ja mind vi de ó i ban, mind

ins tal lá ci ó ban vagy vi zu á lis köl té sze té ben. Az

élet mű má sik sa já tos ság csak más fél év ti ze des

táv lat ból raj zo ló dik ki éles kon tú rok kal. Ez az

ön arc kép, amely vé gig kí sé ri ed di gi mű vész pá -

lyá ját, s az új mé di um, a video és a PC ad ta le -

he tő sé gek ré vén egy re cél tu da to sab ban fó ku -
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szál er re a té má ra, ami ből az iró nia, a szar kaz -

mus most sem hi ány zik. Vis  sza té rő ready

made- je a pes ti Mo soly Al bu ma fo to grá fia

1963-ból (Call Boy, 1963), te hát a 10 éve sen

áb rá zolt mű vész port ré ja. Ki sa já tít ja sze mé lyes

élet tör té net ét, s er re épül – is mét hang sú lyos

kon cept ke re té ben – a Moscow Da da 1986-ból

és an nak több va ri á ci ó ja, hogy az 1990-es évek

videoin stal lá cióiban már egy in di vi du á lis mi to -

ló gi át te remt ve, il let ve a sa ját múlt ból és a sa ját

mű vé szet ből szün te le nül idéz ve ál lít sa ös  sze

szün te le nül vil lo gó kép so ra it. Ez zel el ér te,

hogy a hí res warholi stra té gi á ja, mely sze rint

min den a mű vé szet tár gyá vá, té má já vá vál hat,

mint ahogy min den ki ből le het hí res mű vész,

sa ját éle té re és mű vé sze té re is vo nat koz zon.

Köz ben az 1990-es évek ele jén két irány ba ha -

lad port ré-stra té gi á ja, az egyik a ki sa já tí tás új

le he tő sé ge it is me ri fel, s az Audry Flack fest -

mé nyé ről, va la mint a Duane Han son szob ra i ról

ké szült fo tó i ban je len nek meg Ró nai ak tu á lis

exp res  sz iga zol vány ké pei. Mind két eset ben lé -

te ző mű al ko tás ok rep ro duk ci ó ját sa já tít ja ki, de

a mű tör té net sem jár job ban, hi szen a mű cím,

amely 1+1=3 (1991), jel zi, hogy ins pi rá ci ó ja

Szergej Ejzen stein mon tázsleméletében ta lált.

A má sik utat a szá mí tás tech ni ká ban fel lel he tő

tech ni kai vív má nyok kre a tív ki ak ná zá sa jel -

lem zi, ek kor kez di el port réi vég te len tor zí tá sát

(Me ta mor fó zi sok, 1991), ezek videoin stal lá ció -

ba tör té nő be épí té sét (Camera Obscur na,
1992). Köz ben a tör té ne lem me ne te is köz be -

szól, a füg get len Szlo vá kia és a ko ra be li ano má -

li ák el ké szít te tik ve le a Szlo vák vir tu á lis va ló -
ság (1994, ill. 1997) és a New Slo vak Dream
(1994) so ro za to kat. Ám ezek kőzé éke lő dik,

egy az el ső pil la nat ra fu ra Mar i lyn Mon roe fo -

tó-ki sa já tí tás (New Real i ty, 1994), ami nek sú -

lyos kö vet kez mé nyei lesz nek a kö vet ke ző ket te -

kint ve, hi szen az a dest ru á lás ob jek tu má vá vá lik

(Neokubizmus, 1995), mint ahogy sa ját 3D Ön -
arc ké pe (1997) is, s a szá mí tó gé pes ma ni pu lá -

ció jó vol tá ból e két utób bi mű a Slo vak Mafia
(2000) kép ben ta lál ko zik. Ám Ró nai Pé ter kül -

de té sé nek a kom mu ni ká ci ót te kin ti, er ről a né ha

re mény te len küz de lem ről szól az In Medias Res
1998-as ak ci ó ja, amely egye sí tet te a mű vész te -

kin te tét és a be fo ga dó tár lat lá to ga tó moz gá sát.

E mű sta ti kus vál to za ta mind a mai na pig „a né -

ző vég re nézz már a mű vész sze mé vel” vá gyat

fo gal maz za meg, el len ke ző eset ben még az ön -

arc kép is olyan dest ruk ci ó nak van ki té ve, mint a

3D autoRportrait 2003-ból.

3.1.3. A Stú dió erté (1987–2002) ex pe ri men -

tá lis mű vé sze ti fesz ti vál je len tő sé ge és Ju -

hász R. Jó zsef (1963) per former

Amen  nyi ben lé te zik nagy be tű vel írt Pa ra dig ma -

vál tás a (cse h)s zlováki ai ma gya rok kul tú rá ról és

mű vé szet ről val lott né ze te i ben, ak kor a Stú dió

erté pon to san ezt ez tes te sí ti meg. Az 1983-tól

mű kö dött IRÓDIA, a fi a tal (cse h)s zlováki ai ma -

gyar írók, köl tők, iro da lom kri ti ku sok, iro da lom -

tör té né szek fó ru ma ke re té ben szer ve ző dött. A fi -

a tal írók kez de mé nye zé se ugyan is fel ölel te az

ex pe ri men tá lis és vi zu á lis köl té sze tet is, va la -

mint bá zi sát ké pez te azon iro dal mi sze mé lyi sé -

gek te vé keny sé gé nek, akik a ko ráb bi ha gyo má -

nyok kal el len tét ben nem a ré gió, il let ve a „ki -

sebb sé gi lét” múlt já ból szár ma zó elő ké pe ket,

ha gyo má nyo kat, mű vé szi tel je sít mé nye ket tar -

tot ták kö ve ten dő nek, ha nem az iro da lom ese té -

ben az egye te mes ma gyar, a vi zu á lis mű vé szet

te rü le tén pe dig az euro-amerikai kon tex tus ban

ke res ték a „gyö ke re ket”. Vi tat ha tat lan, hogy ezt

a fo lya ma tot elő se gí tet te az egy ko ri Ju go szlá via

te rü le tén te vé keny ke dő, a több sé gi kö zös ség gel

ter mé sze tes mű vé sze ti kap cso la to kat fenn tar tó

ma gyar al ko tók pél dá ja is. Az egy ko ri szo ci a lis -

ta blokk ál la mai kö zül ugyan is itt te rem tő dött

meg a leg na gyobb al ko tói sza bad ság, s ez ké zen -

fek vő en meg nyil vá nult az ott élő ma gyar nem -

ze ti sé gű al ko tók szem lé le té ben is. Nem a ha gyo -

má nyos Bu da pest re vagy Ma gyar or szág ra fi gye -

lés jel le mez te mű vé sze tü ket, hi szen az 1970-es,

1980-as évek ma gyar or szá gi mű vé szet nél sok -

kal fris sebb, eu ró pa ibb volt a szá muk ra ha za i nak

mi nő sít he tő ju go szlá vi ai mű vé szet, amely ter -

mé sze tes kap cso la to kat tar tott fenn a nyu gat-eu -

ró pai mű vé sze ti élet tel és re a gált a leg újabb mű -

vé sze ti ten den ci ák ra. En nek kö vet kez té ben, már

az 1970-es évek től mű kö dő Bosch+Bosch sza -

bad kai-új vi dé ki cso port, az 1969-től meg je le nő

Új Sym po sion fo lyó irat stb. szem lé le té ben ér vé -

nye sült az egye te mes ség re, a mű vé szet prob lé -
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má i ra, s nem a „ki sebb sé gi lét”, mű vé szet szem -

pont já ból ál prob lé má i ra va ló oda fi gye lés. Ek kor

jött lét re 1987-ben Ju hász R. Jó zsef, Mé szá ros

Ot tó, Si mon At ti la és Né meth Ilo na szer ve zé sé -

ben a Stú dió erté, mint az ex pe ri men tá lis mű vé -

szet szlo vá ki ai nép sze rű sí tő je. Koc ká zat nél kül

ál lít ha tó, hogy a Stú dió erté meg ala ku lá sa, nem -

csak a te vé keny ség ke re te it je len tő mű faj ok

szem pont já ból volt je len tős, ha nem egy mű vé -

sze ti gon dol ko dás mó dot, ér ték szem lé le tet is

köz ve tí tett ez ál tal mind a több sé gi, mind az or -

szág ban élő ma gyar kö zös ség fe lé. Mind a mai

na pig ez az egye dü li olyan cseh/szlo vá ki ai ma -

gyar ber kek ből ere dő mű vé sze ti kez de mé nye -

zés, amely or szá gos je len tő ség re tett szert, és az

1990-es évek má so dik fe lé ben már nem zet kö zi

szin ten is el is me rést ér de melt ki.

A Stú dió erté, mű kö dé sé nek el ső há rom

évé ben, az ak ko ri Cseh szlo vá kia egye dü li szer -

ve zett fesz ti vál-fó ru mát je len tet te a több mű faj

mezs gyé jén moz gó ex pe ri men tá lis köl té szet és

per for mance, a mail art, az új ze nei for mák, az

inter me di al itás és mul ti me di al itás szá má ra.

Több szem pont ból is el sőbb ség re tart hat

igényt, hi szen ezen ke re tek kö zött szer vez tek

elő ször Cseh szlo vá ki á ban mail art ak ci ót, ak -

ció mű vé sze ti fesz ti vált, va la mint a prá gai

Rock fest tel pár hu za mo san te rem tet tek kö zös

plat for mot a kü lön bö ző mű vé sze ti ágak nem

hi va ta los be mu ta tói szá má ra. Vé ge ze tül pe dig,

csak né hány hó nap el té rés sel je gyez ték be,

mint az ugyan csak prá gai „12/15“ és Tvr -

dohlaví cso por to kat, ám míg ez utób bi csak

1987 de cem be ré ben tet te le név jegy ét, ad dig az

ér sek új vá ri Stú dió erté már 1987 ok tó be ré től

fej tett ki mér he tő te vé keny sé get. A vissz hang

fő ként mű vész ber kek ben, va la mint a ha tá ron

tú li – fő ként ma gyar or szá gi – saj tó ter mé kek ben

volt je len té keny. Az 1989-es for du lat után

rend kí vü li le he tő sé gek kí nál koz tak, fő ként

a ko ráb bi ak ban csak ki zá ró lag kö zép-eu ró pai

kon tex tus bő ví té se nyu gat fe lé, majd egyéb

föld ré szek és kul tú rák irá nyá ba is. Eh hez hoz -

zá já rult az ad di gi két fesz ti vál mi nő sé ge,

amely nek kö szön he tő en az új vá ri „erté“ Kö -

zép-Eu ró pa leg je len tő sebb ak ció mű vé sze ti

fesz ti vál já vá nőt te ki ma gát, amely ösz tön ző

ha tást gya ko rolt a ré gió azo nos mű fa jú ak ti vi -

tá sa i ra, s pél dá já ra to váb bi per for mance-fesz -

tiválok szü let tek. Mind ezt alá tá masz tot ta a Stú -

dió erté új fel ál lá sa, amely a meg vál to zott tár -

sa dal mi és tör té nel mi hely zet ben nem zet kö zi

egye sü let ként kér te be je gyez te té sét.

Míg a fesz ti vál és az „erté“ 1990 utá ni pe ri -

ó du sá ban az el ső két év fo lyam a ránk sza kadt

sza bad ság, a bol dog szó ki mon dás, oda mon do -

ga tás, sok té ma detabuizálása je gyé ben telt el,

ad dig 1992-től azt ve het tük ész re, hogy a részt -

ve vők el sőd le ge sen a mű vé sze ti kér dé sek re kez -

de nek össz pon to sí ta ni. Eb ben a sor ban em lít he -

tő Ju hász R. Jó zsef, Ró nai Pé ter, va la mint a ja -

pán Seiji Shi moda, to váb bá Rody Hunter, Bar -
tolomeo Fer ran do, Szom bat hy Bá lint és Slavko
Matkovič, Kil-y oung Yoo, Ko vács Ist ván, Japp
Blonk, Michal Mu rin, Dan és Lia Per jovschi,
Monty Cantsin, stb. A ze nei elő adók kö zül min -

den kép pen Szem ző Ti bor, a 180-as cso port,
a Lois Tun dravoice, Markus Eichen berg er, Trio
Voice Crack, stb. em lít he tő meg. Rend kí vü li

moz za nat ként ér té kel he tő a szlo vá ki ai fe mi nis ta

egye sü let, az ASPEKT je len lé te a fesz ti vá lon, hi -

szen ép pen az ő fel lé pé se ik já rul tak hoz zá a mi -

nő ség hang sú lyo zá sá hoz (An na Daučíková,
Cristi na Della Giusti na, Muda Math is, Karin
Jost, Re gu la J. Kopp, stb.), va la mint a fesz ti vál

min den ko ri más ság irán ti fo gé kony sá gá nak

újabb ak tu a li zá lás hoz. Az „erté” 15. év for du ló -

já ra 2002-ben nagy bú csú fesz ti vál lett ren dez ve,

az ala pí tók sa ját pá lyát kezd tek épí te ni. Ju hász
R. Jó zsef azon túl, hogy az „erté” fesz ti vá lok

meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge, im már két év ti ze de

az egyik leg je len tő sebb szlo vá ki ai per former -

művész. Ak ci ó it a vi lág leg je len tő sebb fesz ti vál -

ja in ad ta elő, az utób bi évek ben a K2IC – Kas -
sák Inter mediális Köz pon tot ve ze ti, nem zet kö zi

mul ti mediális pro jek te ket va ló sít meg.
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3.2. Új kor társ mű vé sze ti nem ze dék

Az 1990-es évek je len tik az ins tal lá ció a

neokon cep t, a per for man sz és az új mé di ák mű -

vé sze té nek év ti zed ét, Bar tusz és Ró nai mel lé

ek kor csat la ko zik Né meth Ilo na, aki 1990.

szep tem be ri Fel jegy zé sek a la bi rin tus ból cí mű

ki ál lí tá sá val az új szlo vá ki ai mű vész nem ze dék

egyik meg ha tá ro zó tag já vá vált, a to váb bi

évek ben a zsol nai Vág Men ti Ga lé ria és a po -

zso nyi SCCA égi sze alatt meg ren de zett je len -

tős cso por tos ki ál lí tá sa in rend sze re sen si ker rel

sze re pelt. Az ins tal lá ció, a poszt fe mi niz mus,

majd a ma gán és a nyil vá nos szfé ra konf ron tá -

ci ó já nak mű ve lő je szám ta lan ha zai és kül föl di

önál ló ki ál lí tás ré vén 1998-ban el nyer te Az év
fi a tal szlo vá ki ai kép ző mű vé sze dí jat (SCCA),

majd 2001-ben ő kép vi sel te Szlo vá ki át a Ve len -

cei Bi en ná lén, és még ugyan eb ben az év ben

Bu da pes ten át ve het te a Mun kácsy dí jat is. Né -

meth Ilo na je len le he tett a ber li ni Kün stler haus

Bethanien Cross female (2000), a Casi no Lu -

xem bourg Sous les Ponts… (2001), a lu zer ni

Kun st mu se um Anoth er World – Twelve Bed -
room Sto ries (2002), a 2. Va len ci ai Bi en ná le
Ide á lis vá ros (2003) és a 2. Bu ka res ti Bi en ná le
(2006) nem zet kö zi cso por tos ki ál lí tá so kon. Né -

meth és Ró nai je len le het tek a bé csi Muse um

Mo der nen Kunst Stiftung Lud wig Aspek ten &
Posi tio nen (1999) és a stock hol mi Mod er na

Museet After the Wall (1999) nagy nem zet kö zi

vissz han got ki vál tott cso por tos tár la ta in. E két

mű vész, to váb bá Bar tusz, va la mint az 1990-es

évek kö ze pén raj to ló Var ga Emő ke (aki egy év -

vel Né meth Ilo na után el nyer te az or szá gos

TONAL dí jat), kö zö sen részt vet tek a szlo vák

pa vi lon ku rá to ri pro jekt jén az 1999. évi Ve len -

cei Bi en ná lén.

3.2.1. Né meth Ilo na (1963): Ér zé ki ség –

poszt  fe mi niz mus – köz-tér

Né meth Ilo na a rend szer vál to zás utá ni szlo vá -

ki ai kép ző mű vé szet egyik leg fon to sabb egyé -

ni sé ge. Pá lyá já nak po zi tív ala ku lá sá hoz hoz zá -

já rult az 1990-es Fel jegy zé sek a la bi rin tus ból
(C. Majerník kiál lítóterem, Po zsony) cí mű el ső

önál ló ki ál lí tá sa, ami kor elő ször vál lal ta fel az

ins tal lá ció mű fa ját, ami vel egy új mé di um esz -

köz tá rát kezd te el meg is mer ni és hasz nál ni,

már a kez det kez de tén a mul ti me di al itás je gyé -

ben. Ezt a sors dön tő egyé ni tár la tot to váb bi je -

len tős mun kák kö vet ték, mint pl. a Ves  sző fu tás
(1994), amel  lyel And rá si Gá bor Víz pró ba II.
pro jekt jén vett részt (Óbu dai Tár sas kör, Bu da -

pest), s ez zel nem csak meg ve tet te lá bát a ma -

gyar or szá gi mű vé sze ti élet ben és má ig tar tó

együtt mű kö dés vet te kez de tét, ha nem az in ter -

ak ti vi tás fe lé is meg tet te az el ső je len tős lé pést.

Ez után be mu ta tott mű vei már a ma gyar or szá gi

mű vé szet kri ti ka – fő kép pen And rás Edit, Tí már

Ka ta lin és Ta tai Er zsé bet ré vén – meg kü lön -

böz te tett fi gyel mé nek ör vend tek. A poszt fem i -

nista mű vé sze ti stra té gi át ér vé nye sí tő objek t jei,

ins tal lá ci ói, mint a Több funk ci ós nő (az SCCA

éves ki ál lí tá sa, 1996) és a Ma gán ren de lő (Stú -

dió Ga lé ria, 1997), ame lyek a meg fe le lő idő ben

a meg fe le lő hely szí nen let tek pre zen tál va, a

szlo vák és a cseh mel lett a ma gyar or szá gi ak tu -

á lis mű vé sze ti köz be széd ré szé vé is vál tak. Ta -

gad ha tat lan, hogy Né meth szlo vá ki ai el is mert -

sé gé nek – mű vé szi kva li tá sai mel lett – egyik

meg ha tá ro zó té nye ző je volt a je len tős ma gyar -

or szá gi ki ál lí tá so kon va ló rész vé tel, va la mint

ne vé nek és al ko tá sa i nak be so ro lá sa a kor társ

ma gyar mű vé sze tet ér té ke lő bi en ná lés ta nul -

má nyok ba (And rás Edit, Ta tai Er zsé bet), va la -

mint And rá si Gá bor és Zwickl And rás ré vén a

20. szá za di ma gyar mű vé sze tet tár gya ló mo -

nog rá fi á ba. A kri ti kai és el mé le ti ref le xi ó val

pár hu za mo san to vább ala kult együtt mű kö dé se

a ma gyar or szá gi ku rá to rok kal, ga lé ri ák kal, a Ta -

tai Er zsé bet ál tal ve ze tett Bar tók 32 Ga lé ri á ban

be mu tat ta a Ná das ins tal lá ci ót (1995), majd a

Stú dió Ga lé ri á ban részt vett a Gallery by night
pro jek ten (1997). Az év ez red vé gé ig to váb bi há -

rom egyé ni bu da pes ti ki ál lí tá son nyúj tott be te -

kin tést Pad ló-so ro za tá ba, és a Tra fó Ga lé ria

kon cep ci ó já ban is meg je lent ins tal lá ci ó já val. Az

in ten zív ki ál lí tá si je len lét, a tel je sít mény rend -

sze res kri ti kai fo gad ta tá sa (Új Mű vé szet, Bal -

kon, Mű ér tő) is hoz zá já rult ah hoz a dön tés hez,

hogy mű ve it meg vá sá rol ta a Kor társ Mű vé sze ti

Mú ze um – Lud wig Mú ze um Bu da pest. Ép pen

en nek a je len tős nem zet kö zi kap cso lat rend szer -

rel mű kö dő in téz mény igaz ga tó já nak, Néray Ka -
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ta lin nak, és He gyi Ló ránd nak, a bé csi Mo dern

Mű vé sze ti Mú ze um – Lud wig Stiftung ak ko ri

ve ze tő jé nek szo ros együtt mű kö dé se se gí tet te

Né meth Ilo na kö zép-eu ró pai ré gi ót is meg ha la -

dó mű vé szi ered mé nyes sé gét. Köz vet len ered -

mény ként em lít he tő pél dá ul a dunasz er da he lyi

kép ző mű vész meg hí vá sa a 2. Va len ci ai Bi en ná -

le (2003) Solares ki ál lí tá sá ra, va la mint He gyi to -

váb bi, im már mint a Saint Etei en ne-i  Le Musée

d´Art Mod erne igaz ga tó já nak fel ké ré se az EU új

tag ál la ma i nak mű vé sze tét be mu ta tó Pas sage
d´Europe (2004) cso por tos tár lat ara.

Ter mé sze te sen túl zás nak mi nő sül ne Né meth

Ilo na és a ma gyar mű vé sze ti élet sa ját sá gos

kap cso lat rend sze ré nek a nem zet kö zi si ker

egye dü li té nye ző je ként va ló be ál lí tá sa, mert eh -

hez azo nos mér ték ben já rul tak hoz zá a szlo vá -

ki ai és cseh or szá gi ak ti vi tá sai is. Ezek kö zé so -

rol ha tó a Katarí na Rus náková ve zet te zsol nai

Vág Men ti Mű vé sze ti Ga lé ria (PGU) ins tal lá ci -

ó ra és a gen der-kérdésekre ori en tált ki ál lí tá sai

(The Par a digm of Wom an, 1996; Between a
Man and a Wom an, 1997) és azok szak mai fo -

gad ta tá sa. Meg ha tá ro zó té nye ző nek bi zo nyul -

tak a po zso nyi So ros Kor társ Mű vé sze ti Ala pít -

vány (SCCA) éves ki ál lí tá sai, ösz tön díj rend sze -

re és nem zet kö zi há ló za ta, ame lyek több igé -

nyes és költ sé ges mű lét re ho zá sát tet ték le he tő -

vé Né meth Ilo na szá má ra (Több funk ci ós nő,
1996; Part / Rész let, 2000, stb.). A mű vész pá lya

ala ku lá sa szem pont já ból kulcs fon tos sá gú ak nak

bi zo nyul tak még Jana Geržová (Art of the Au ra,
1996) és Zora Rusi nová (Pars pro toto, 1995)

ku rá to ri ki ál lí tá sai. Né meth az ak tu á lis gen der-

kérdés fel ve té sé nek kö szön he tő en ke rült az

1990-es évek kö ze pén a cseh or szá gi szak ma lá -

tó kö ré be, ek kor vett részt a Mart ina Pach -

manová kon cep ci ó já ban ki vi te le zett tár la to kon

a pal movkai zsi na gó gá ban (Imaginace bolesti,
1995; Bá bel, 1996). Az imént fel so rolt té nye zők

kö zö sen já rul tak hoz zá, hogy Né meth 2001-ben

a ve len cei bi en ná lén kép vi sel het te Szlo vá ki át.

Az el múlt egy-más fél év ti zed alatt ép pen

Né meth Ilo na mű vé sze té nek szlo vá ki ai, ma -

gyar or szá gi, cseh or szá gi stb., fo gad ta tá sa bi zo -

nyít ja, hogy a több köz pon tú kö zép-eu ró pai mű -

vé sze ti kö zeg ben egy szer re több kö tő dés is ér -

vé nye sül het, azo nos ered mé nyes ség gel le het

je len egy mű vész pél dá ul Bu da pes ten, Po -

zsony ban és Prá gá ban. A si ker tit kát el ső sor ban

a kor társ mű vé sze ti for ma nyelv, a mű vé szet

mo der nis ta szem lé le tét im már meg ha la dó lá -

tás mód fel vál la lá sa je len tet te ese té ben. Ép pen

Né meth Ilo na pél dá ja bi zo nyít ja, hogy az eu ró -

pai mo bi li tás már több mint egy év ti ze de lé te ző

en ti tás, de azt is, hogy a si ker nek és si ker te len -

ség nek nincs nem ze ti sé ge. 

Né meth mű ve i ben az ins tal lá ció mű fa já nak,

a tér fel hasz ná lá sá nak több al ter na tí vá ját is mer -

het jük fel. Az esz kö zök tár há za is kor szak ról

kor szak ra mó do sul, min dig az ak tu á lis kér dés -

fel ve tés nek meg fe le lő en. Né meth Ilo na az

1990-es évek ele jén az em ber ben rej lő és lap -

pan gó ket tős ség (sze líd ség és vad ság) ki fe je zé -

se ér de ké ben a ter mé sze ti anya go kat és mes ter -

sé ges tár gya kat konf ron tál ta, majd az év ti zed

kö ze pé hez kö ze led ve egy re gyak rab ban vet te

igény be a tech ni ka vív má nya it, hogy mű vei ne

csak fel szó lít sák a né ző ket az ak tí vabb kom mu -

ni ká ci ó ra, ha nem be von ják őket a mű be, a kö -

zös tér be, ér vé nye sít ve az in ter ak ti vi tás el vét. E

gon dol ko dás mód át hat ja mind a poszt fem i nista

al ko tá so kat, mind a ké sőb bi la kás ins tal lá ci ó -

kat, a ma gán szfé ra köz tér be tör té nő ki he lye zé -

sét, va la mint a leg utób bi al ko tá sa it is, ame lyek

a hang té nye ző jét ál lít ják kö zép pont ba. Több

mér föld kő is ki je löl he tő eb ben az élet mű ben,

az el ső a Fel jegy zé sek a la bi rin tus ból (1990),
amely az ins tal lá ció el fo ga dá sát je len tet te a

mű vész ré szé ről, a má so dik a Ves  sző fu tás
(1994), amely a nem zet kö zi mű vé sze ti élet be

je len tett be lé pőt. Eze ket kö vet ték har ma dik ként,

az egy cso por tot al ko tó, a gen der-kérdést fel vál -

la ló al ko tá sok, ame lyek im már a kö zép-eu ró pai

szak ma fi gyel mét is meg ra gad ták. Az 1998-ig

da tál ha tó pe ri ó dus ban (en nek vé gén ta lál ha tó a

Né meth-ki ál lí tá sok kö zön ség si ke re az Exhi bi -
tion Room, 1998), amely ben az „ágy” és a „szé -

kek” mel lett a pad ló-so ro za té a fő sze rep, egy re

eré lye seb ben je le nik meg a poszt fem i nista po zí -

ci ót és tár sa da lom bí rá la tot meg ha la dó szem lé let.

Né met het e ten den ci á val pár hu za mo san to vább -

ra is in ten zí ven fog lal koz tat ja az egyé ni és kol -

lek tív em lé ke zet, a tár sa da lom, an nak ha tal mi

esz kö ze i nek mű kö dé si me cha niz mu sai. Is mét

hang súlyt kap az a tár sa dal mi ér zé keny ség, kri -
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ti kai ér tel mi sé gi at ti tűd, ami az 1980-as és 1990-

es évek mezs gyé jén jel le mez ték Né meth mű vé -

sze tét és tár sa dal mi ma ga tar tá sát. Ez irá nyí tot ta

fi gyel mét a ma gán szfé ra és a nyil vá nos ság kap -

cso la tá nak vizs gá la tá ra, ilyen meg fon to lás ból

ne vez he tő kö vet ke ző mér föld kő nek a Part /
Rész let (2000), amely az al ko tó dunasz er da he lyi

ott ho ná nak egy mé te res fi zi kai, vi zu á lis- és

hang rész le tét ajánl ja a lá to ga tók fi gyel mé be.

Né meth Ilo na a kri ti kai lá tás mód je gyé ben az új

tár sa dal mi je len sé gek re re a gál, mint pl. az egyén

ki szol gál ta tott sá gá ra, az igaz ság és jog ér vé nye -

sí tés út vesz tő i re és a ha ta lom ar ro gan ci á já ra –

Kód, (2001). A mé dia bí rá la tá ban is to vább lép a

par ti ku lá ris gen der-megközelítéstől, ál ta lá no -

sabb ér vé nyű, szo ci o ló gi ai, tár sa dal mi ös  sze füg -

gé se ket ér vé nye sít mű ve i ben, így a Kód után a

Reg gel (2003) cí mű videoin stal lá ció a kö vet ke -

ző mér föld kő, amely ben a ve szé lyez te tett ség

ural ja nap ja in kat, reg ge le in ket, már-már a meg -

kü lön böz tet he tet len sé gig ös  sze za var va a va lós

és a mé di ák ál tal irá nyí tott vir tu á lis vi lá got. A vi -

deó és fo tó al kal ma zá sa eb ben az eset ben ki sa já -

tí tás ként ér tel mez he tő, hi szen nem a mű vé szé a

re giszt rá ló te kin tet, még ma ga Né meth is sze re -

pel a videótörténet ben. Ugyan ez a stra té gia ér vé -

nye sül a Bor der live (2002) dia so ro zat ban, az az a

dunasz er da he lyi szü lé sze ten az élet ha tár vo na lá -

ról ké szí tett ma gán fo tó-jel le gű fel vé te lek ben is.

Ez a kri ti kai szem lé let, a ma gán és kol lek tív tör -

té ne lem ha tá roz zák meg az utób bi évek mun ká -

it, vo nat ko zik ez a Va len ci á ban és a bu da pes ti

Gra vi tá ció – Moszk va tér ki ál lí tá son be mu ta tott

pub lic artos mun ká ra a Kap szu lák ra (2003) és a

2004 ta va szán Brünnben el ső ként ki vi te le zett 27
mé ter (2004) hang ins tal lá ci ó ra. A Kap szu lák a

köz tér ki sa já tí tá sá nak új szo ci o ló gi ai-tár sa dal mi

kon tex tu sát tem atizálják, a köz tér ugyan is a

nem ze tek, nép cso port ok, or szá gok, ide o ló gi ák, a

po li ti ka és a ha ta lom rep re zen tá ci ó já nak leg fon -

to sabb meg nyil vá nu lá si hely szí ne, eb ben az

eset ben vi szont a köz hasz ná la tát szol gál ja, szo -

ci o ló gi ai-szo ci á lis ren del te tés sel van fel ru ház va.

E tá gabb mű vé sze ti szem lé let mód ered mé nyez -

te az egyik leg utób bi mér föld kő nek ne vez he tő

al ko tás lét re jöt tét, amely im már csak nem ki zá -

ró lag a hang ra re du kál ja az esz köz tá rat. A 27
mé ter ki tű nő en szem lél te ti, hogy mi ként le het új

szem szög ből meg kö ze lí te ni a Né meth ál tal az

1980-as évek vé gén még rajz so ro zat ban fel vál -

lalt em lé ke zet-prob lé mát. A szü lő vá ros 27 mé ter

hos  szú ut ca sza ka sza, köz te re min den szem lé lő -

ben más és más ér zel me ket, ta pasz ta la tot, is me -

re tet, egyé ni tör té nel met idéz fel. A fül hall ga tók

a le he tő leg in ti meb bé te szik a köz lés mód ját, a

kom mu ni ká ci ót a né ző vel. E mű egy ben a hang,

az em lé ke zet, az in ter ak ti vi tás mel lett jó pél dá ja

a kor társ mű vé szet ben ma meg ha tá ro zó „or ga ni -

kus” gon dol ko dás mód nak, hi szen min den hely -

szín re más-más szo ci á lis-kul tu rá lis kon tex tus a

jel lem ző, s ezt a mű nek – a kap cso lat te rem tés ér -

de ké ben – fi gye lem be kell ven nie, akár új va ri -

án sok ki vi te le zé sé vel. E mű ve zet te el Né meth

Ilo nát a DS – Pub lic Art pro jekt hez (2006),

amely ben Né meth Szil vi á val kö zö sen egy szo ci -

o ló gi ai le kér de zés kér dés so rát ál lí tot ták ki a vá -

ros nem ze ti sé gi ös  sze té te le szem pont já ból re le -

váns négy nyel ven: ma gya rul, szlo vá kul, ci gá -

nyul és vi et na mi ul. Min den mon dat a más ság

tisz te le té ről vagy el uta sí tá sá ról szól, így a kö zeg

re ak ci ó ja is en nek meg fe le lő en he ves volt.

3.2.2. Var ga Emő ke (1965) – az anyag bű vö -

le te, kép ben, tárgy ban, ins tal lá ci ó ban

Egye di mű vé sze ti at ti tű döt je lent Var ga Emő ke

mű vé sze te, aki a po zso nyi mű vé sze ti köz ok ta -

tás ban Ru dolf Fila szlo vák kép ző mű vész kö ze -

lé ben nőtt fel, s en nek kö vet kez té ben ipar mű vé -

sze ti af fi ni tás ra tett szert az anya gok mi nő sé ge,

tu laj don sá gai, il let ve a kép ző mű vé szet ben va ló

fel hasz ná lá suk te rén. Az 1990-es évek kö ze pén

je lent ke ző mű vész, alig né hány éves je len lét

után 1999-ben el nyer te az or szá gos TONAL dí -

jat, ugyan eb ben az év ben töb bed ma gá val je len

le he tett te to vá lá si ter ve i vel a Ve len cei Bi en ná le

szlo vák pa vi lon já nak ku rá to ri pro jekt jén. Már

eb ben az év ti zed ben egy ko ri fő is ko lá ja, a po zso -

nyi Kép ző mű vé sze ti Fő is ko la ok ta tó ja, itt te vé -

keny ke dik je len leg is. Mű vé sze té nek meg ha tá -

ro zó ele me a szofisztikált út ke re sés a kép ző mű -

vé szet ha gyo má nyos mű fa ja i ban, így ju tott el az

1990-es évek el ső fe lé ben a dema te ri al izált fes -
té szet hez (Ru dolf Fila fo gal ma), ami hez egy for -

mai és esz köz tá ri reduk tiviz mus tár sult, s en nek

kö vet kez té ben ké pei, az az „anyag fest mé nyei”
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efe mer ré vál tak. Ép pen ezért ta lá ló a cseh mű -

kri ti kus Jiří Val och azon meg fo gal ma zá sa, aki

Var ga mű vé sze te kap csán a mi ni ma liz mus mor -
fo ló gi á já ról ér te ke zett. E gon do la ti ság ve zet te el

a mű vészt a kép től a tár gyak, majd az ins tal lá ció

fe lé és mul ti me di al itáshoz. E fo lya mat szer ves

tar to zé ka volt a ha gyo má nyos ta lált és a ki egé -

szí tett tárgy redefiniálása, eh hez a ki sa já tí tás

stra té gi á ját és al ko tói tech ni ká ját hasz nál ta fel, s

te rem tet te meg mind a mai na pig leg em -

blematikus abb mű vét a Medúza/Lámpa (2000)

cínű objek tet előbb a somor jai At Home Gallery,

majd a kas sai Löf fler Bé la Mú ze um adott sá ga i -

hoz al kal maz kod va. Ek kor vá lik szá má ra ter mé -

sze tes sé a posztkon cep tu al ista gon dol ko dás mód,

az objek tet tér be li ins tal lá ci ó vá bő ví ti, s e té mát

pár hu za mo san több mű faj ban is meg kö ze lí ti át -

ala kí tott dekon struált fe mi nis ta tár gyak, fo tó so -

ro za tok, ma gán fo tog rá fi ák és PC-printek for má -

já ban. Már-már nap ló jel le get öl te nek mű vei,

ame lyek egy kö vet ke ze tes gon dol ko dást do ku -

men tál nak. Egy- e gy mű vé ben so kan a cseh Ve -

ro ni ka Bro mová al ko tá sa i ra vél nek rá is mer ni,

ám Var ga Emő ke es té ben el len ke ző esz me i ség -

gel ál lunk szem ben, hi szen tu da to san tart ja ma -

gát tá vol a fe mi nis ta ide o ló gi á tól, a kü lön bö ző

iden ti tá sok apro priálásakor sem a tes ti ség áll

mű vei kö zép pont já ban. Fi gyel mét egy ér tel mű en

a kép ző mű vé sze ti prob lé mák kö tik le, mint az

objek tek, az envi ron ment (SchönerWhonen,

2003) szín har mó ni á ja, s ez is mét vis  sza ve zet te

őt a kép tár gyak vi lá gá ba, Sea and Sea (2002) cí -

mű so ro za tá ban is mét rend ha gyó anya gok ból –

fó li á ból, akril lel – épí ti a kép fe lü le tét. 

3.3. A rend szer vál to zás után az új main -

streamhez csat la ko zó mű vé szek

A rend szer vál to zás éve i ben több ma gyar mű -

vész ki vo nult az or szá gos mű vé sze ti élet ből, s

el ső sor ban a nem ze ti sé ge mi att szám űzött sze -

re pét öl töt te ma gá ra. Ezen mű vé szek kö zül töb -

ben is ak tív sze re pet ját szot tak a nor mal izá ció

kor sza ká nak mű vé sze ti in téz mény rend sze ré -

ben, s al ko tói te vé keny sé gü ket te kint ve az

1970-es évek ben gyak ran hasz nált „angazsált

mű vé szet” a leg ki fe je zőbb ka te gó ria. Több ma -

gyar mű vész, az előbb em lí tet tek kel el len tét -

ben, si ker rel csat la ko zott a szlo vá ki ai or szá gos

me zőny höz, így pél dá ul az 1990-es évek ben je -

len tős lé pés vál tást pro du ká ló, a geo met ria for -

ma nyelv ét fel vál la ló rozs nyói fes tő mű vész

Szent pétery Ádám, a szo li ter sze re pé ben meg je -

le nő Dolán Györ gy, aki az 1980-es és 1990-es

évek mezs gyé jén a kul tu rá lis nomadiz mus

nyom do ka i ban ha ladt ré gé sze ti le le te ket apro -

priáló mű ve i ben. Az 1990-es évek má so dik fe -

lé ben, va la mint az ez red for du lón azon ban már

to váb bi ma gyar mű vé szek hív ták fel ma guk ra

or szá gos szin ten is a fi gyel met, a leg if jab bak

kö zül az új fet ső gen erá ció tag jai kö zül pl. Baffi
Dá vid, Bar toš And rea, Šille Erik és Pál Il di kó,
a szob rá szok kö zül pe dig Csil lag And rás. Az

ér sek új vá ri Stú dió erté von zá sá ban pe dig Szűcs
Eni kő per former-művész és az egy re so kol da -

lúbb, az inter me di al itás esz köz tá rát ma ga biz to -

san al kal ma zó, fő kép pen kül föld ön – Olasz or -

szág ban és Ma gyar or szá gon ki ál lí tó – Far kas
Ro land, aki több pro jekt jé ben Boráros Hen rik -
kel mű kö dött együt t. A kül föl di is ko lá zott ság

je gyé ben te vé keny ke dik Tég lás At ti la is, aki

lon do ni évei után tért vis  sza Dél-Szlo vá ki á ba.

3.3.1. Szent pétery Ádám (1956): a geo met -

riz mus me ta mor fó zi sai

Aki vis  sza te kint Szent pétery 1980-as évek ben

ki fej tett te vé keny sé gé re meg le pe tés sel tu da to -

sít ja a nagy vál tást, ami mű vé sze té ben vég be -

ment az az óta el telt más fél év ti zed ben. Az igaz -

ság hoz azon ban az is hoz zá tar to zik, hogy már

az 1980-as évek vé gén érez he tő volt a rozs nyói

mű vész ma gyar or szá gi tá jé ko zó dá sa, s a ra di á -

lis ek lek ti ka, il let ve az új szen zi bi li tás al ko tói

kö ré ben a hard edge vo nu lat vált szá má ra kö ve -

ten dő vé. A mind vé gig a geometriz mus ta la ján

al ko tó mű vész ép pen ezek ben az évek ben pro -

du kál ja a geometriz mu sok me ta mor fó zi sát, a

Gyá szos csend élet (1988–1992) még a de ko ra -

tí van abszt rakt mű vek kö zé so rol ha tó, ám az

ezt kö ve tő Kom po zí ció sár ga há rom szög gel I-
II. (1992) már el von tabb gon do la ti sá got je lez

az al kal ma zott re duk tív for ma mel lett. Ezt a to -

váb bi ak ban a vá szon ra he lye zett szín ré te gek

egy más kö zöt ti vi szo nyá nak elem zé se kö vet te

(Ré teg ző dés, 1992, stb.) míg el nem ér te a le -
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tisz tult tisz ta szí nű for mát, va la me lyest kom bi -

nál va Kor niss De zső és Fajó Já nos szem lé le tét

(Szim met ria I.-II., 1993-1994). Ez utób bi ha tá -

sá ról vall a ha gyo má nyos kép ke ret ki moz dí tá sa

és az or to dox geo met ri ai elem a di a go ná lis di -

na mi zá lá sa, ez je len tet te a hard edge irán ti von -

zal má nak utol só fá zi sát, s e kor sza ká nak leg je -

le sebb al ko tá sai a Di a go ná lis I.-II. (1995). To -

váb bi fes té sze ti út ja a ré teg ző dés kér dés kö ré -

hez ve ze ti vis  sza, a Fe hér ré teg ző dés (1996) cí -

mű al ko tá sa már mel lő zi azt a de ko ra ti vi tást,

ami kö zel egy év ti zed del ko ráb ban ter hel te mű -

vé sze tét. Szent pétery Ádám ez zel a kö zel egy

év ti ze des, mű vé sze tét ra di ká li san meg újí tó

kor sza ká val be lé pőt ka pott a szlo vá ki ai geo -

met ri kus mű vé szek meg ha tá ro zó sze mé lyi sé -

gei kö zé. En nek kö szön he tő az a fel ké rés is,

amely jó vol tá ból im már több mint más fél év ti -

ze de a kas sai Mű egye tem Mű vé sze ti Ka rá nak

ok ta tó ja, ill. do cen se.

3.3.2. Dolán Györ gy (1952): a kul tu rá lis

nomadiz mustól a deko ratviz mus érin té sé vel

az új ak ti viz mu sig 

Dolán Györ gy a le he tő leg ked ve zőt le nebb kor -

ban, az 1970-es és 1980-as évek mezs gyé jén

vé gez te po zso nyi mű vé sze ti ta nul má nya it a

Kép ző mű vé sze ti Fő is ko la mo nu men tá lis fes té -

szet mű ter mé ben, ahon nan a lé te zett szo ci a liz -

mus ud va ri fes tői ke rül tek ki leg több eset ben.

Sze ren csé re ve le nem ez tör tént s már az 1980-

as évek vé gén meg is mer ke dett az isz lám mal,

budd hiz mus sal és hin du iz mus sal, az arab, af ri -

kai és ázsi ai kul tú rá val. Mind ez a kor társ mű vé -

szet kul tu rá lis nomadiz musa és in di vi du á lis mi -

to ló gi á ja je gyé ben je lent meg mű ve i ben. For -

mai szem pont ból el hagy ta a re a liz must, s he lyé -

re a szür re a liz mus esz köz tá ra, Csontváry fes té -

sze té nek hely szí nen tu da to sí tott es  szen ci á ja, va -

la mint a vég te len ho mok és az ott fel lel he tő ős -

ko ri ré gé sze ti le le tek és bar lang raj zok vi lá ga lé -

pett. En nek ered mé nyei az 1990–1991 kö zött

ké szült Le let és Le lő hely c. so ro za tok, ame lyek

rusz ti kus kép struk tú rá juk kal, a be he lye zett ré -

gé sze ti elem mel az informel von zás kö ré be jut -

tat ták Dolán mű vé sze tét. A kö vet ke ző két év ben

ez a non fi gu ra tív, több ré te gű kép me ző már a

ka zet tás mű vek alap ját ké pez te, s azok a rá szórt,

il let ve ra gasz tott ho mok rész le ges el tá vo lí tá sa

ré vén is mét fi gu rá lis kom po zí ci ót je le ní tet tek

meg. A Kő kor szak cí mű so ro zat da rab jai a le lő -

hely, a ke re ső négy zet, a bar lang rajz és a ta lált

kő-tár gy egy sé gé ből áll tak ös  sze. 1994–95 kö -

zött már a mű vé szi pá lya újabb fá zi sá nak le he -

tünk ta núi. A szín vá lik meg ha tá ro zó sze rep lő vé

jel sze rű fest mé nye in, ám ami a kép-tárgy ként is

de fi ni ál ha tó lelet e gyüttes ben egye di nek bi zo -

nyult, a ha gyo má nyos tech ni ka ke re té ben sok -

szor a de ko ra ti vi tás ér ze tét kel tet te. Ed di gi mű -

vé sze té nek újabb je len tős pe ri ó du sa az ez red -

for du ló ra te he tő, mű vé sze ti és fi lo zó fi ai meg -

győ ző dé se alap ján lé pett és lép fel min den kul -

tú rák és val lá sok kö zöt ti konf lik tus el len. Fes té -

sze tet, ins tal lá ci ót, film és dia ve tí tést hasz nál fel

mul ti mediális sá vá ló mű vé sze té ben ezen há bo -

rús konf lik tu sok eré lyes el íté lé se ér de ké ben. Ez

vált meg ha tá ro zó ele mé vé a 2003-as Fe ke te fol -
tok cí mű ko má ro mi ju bi le u mi tár la tán is.

3.3.3. A leg újabb kor társ mű vész ge ne rá ció

ma gyar tag jai

Új, rend ha gyó fel adat előtt ál lunk a leg fi a ta labb

mű vész ge ne rá ció ér té ke lés kor, mű vé sze tük

nem ze ti sa já tos sá gá nak meg ha tá ro zá sa kor. Az

1990 utá ni kor sza kot olyan nagy mér té kű mo bi -

li tás jel lem zi mind a mű vész nö ven dé kek, mind a

vég zett mű vé szek élet út ját, hogy le he tet len né

vált egyet len or szág hoz, nem zet hez vagy is ko lá -

hoz tár sí ta ni mű vé sze tü ket. Kü lön sa já to san ma -

gyar is ko la most sem te rem tő dött Szlo vá ki á ban,

an nak el le né re, hogy Bar tusz és Szent pétery

Kas sán, Né meth Ilo na, Csu dai Iván Po zsony ban

ve zet nek mű ter met. Ám ép pen ezek azok a hely -

szí nek, ahol a fi a tal mű vé szek az or szá gos és a

nem zet kö zi fő áram lat hoz csat la koz tak, így pl. a

po zso nyi Kép ző mű vé sze ti Fő is ko la Csu dai Ivan

ve zet te mű te rem vég zett hall ga tói kö zül Baffi
Dá vid (1980), Bar toš And rea (1977) és Šille
Erik (1978), akik a fes té szet tér nye ré sé ben el -

évül he tet len ér de me ket sze rez tek már ta nul má -

nya ik so rán. Pál Il di kó (1982) egye di fe je ze tet

je lent e kor osz tály al ko tói kö zött, alig fe jez te be

ta nul má nya it, élet tör té ne te (né met or szá gi sze xu -

á lis rab ság), va la mint exp res  szív fes tés mód ja
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azon nal a leg ke re set tebb fi a tal mű vé szek kö zé

so rol ta, er ről ta nús ko dik leg újabb si ke re is, hogy

az Év Fi a tal Szlo vá ki ai Kép ző mű vé sze Díj dön -

tő sei kö zé vá lasz tot ták. Pál Il di kó a tár sa dal mi

ano má li á kat jegy zi fel csak nem nap ló sze rű en, a

kép sík ba jegy ze te ket, jel szó sze rű fel ira to kat he -

lyez el, s szün te le nül Szlo vá ki át konf ron tál ja az

ál ta la fel ke re sett to váb bi ál la mok kal. Er ről ta -

nús ko dik leg újabb Ang lia, Né met or szág, Szlo vá -
kia (2006) cí mű so ro za ta is. Ígé re te sen in dult a

bu da pes ti KF-en rész kép zős Csil lag And rás
(1975) pá lyá ja, aki nyom ha gyó-nyom ke re ső

kul tu rá lis ré teg ző dés éket ku ta tó ins tal lá ci ó i val

ki vív ta a szlo vá ki ai szak ma fi gyel mét. Az utób -

bi idő ben fő kép pen köz té ri meg ren de lé sek nek

tesz ele get. Az ér sek új vá ri Stú dió erté von zá sá -

ban is meg je len tek fi a tal sze mé lyi sé gek, így pl.

Szűcs Eni kő (1971) per former-művész, aki nél

ez a sze rep rö vid epi zód nak bi zo nyult, vis  sza vo -

nult a mű vé szet től, nyelv ta nár ként dol go zik egy

vi dé ki is ko lá ban. Pál Il di kó mel lett min den kép -

pen az inter me di al itás esz köz tá rát ma ga biz to san

al kal ma zó, Far kas Ro land (1975) ne vét kell

meg em lí te ni, aki több pro jekt jé ben Boráros
Hen rik kel (1974) mű kö dött együt t. Kö zös ins tal -

lá ci ó ik és mul ti mediális pro jekt je ik es  szen ci á ja

a kom mu ni ká ció (Connection, 2002), ám Far kas

a mű vé szet tör té ne tet is mun kái tár gyá vá te szi.

Érez he tő ta ná rá nak, Ró nai Pé ter erős ha tá sa, ám

meg ol dá sai egye di ek, mint pl. az apro priált Six -

tusi-kápol na ese té ben (Striptease, 2002). Mint

egy ko ri nyi trai fő is ko lai hall ga tó a Bu da pes ten

töl tött évek so rán is együtt mű kö dött olyan ki ál -

lí tá so kon, ame lyek a ha gyo má nyos és pro vin ci -

á lis szem lé le tet ál lí tot ták pel len gér re. Ezek kö zé

tar to zik a Csal ló kö zi If jú Táj kép fes tők Tár sa sá -

ga (CSITT: Sza bó Szi lárd, Boráros Hen rik, Far -

kas Ro land) cí mű pro jekt, amely ben a csal ló kö -

zi táj fes tő je cím mel je les ke dő ama tőr és rajz pe -

da gó gus mű vész ti tá nok táj kép fes té szet ének ki -

út ta lan sá gát szem lél tet ték lát vá nyo san. 

3.4. In téz mé nyek és a kor társ ma gyar mű vé -

szek

A rend szer vál to zás utá ni mű vé sze ti élet egyik

köz vet len jel leg ze tes sé ge a mul ti kul turális

örök ség hez va ló ra gasz ko dás lett. Er ről ta nús -

ko dik a volt Ke let-szlo vá ki ai Ga lé ria 1991-es

át ne ve zé se Jako by Gyu la Ga lé ri á ra, a név adó

kas sai mű vész ál lan dó ki ál lí tá sá nak meg ren de -

zé se és meg nyi tá sa, de ugyan ide so rol ha tó az

ugyan csak Kas sán meg nyílt Löf fler Bé la Mú ze -
um (1993) az Er zsé bet ut cá ban. Az or szág leg -

je len tő sebb ki ál lí tá si in téz mé nye a Szlo vák

Nem ze ti Ga lé ria ál lan dó ki ál lí tá sai, va la mint a

20. szá zad, a 60-as évek, az Ak ció mű vé szet
1965-1989, a Szlo vák vi zu á lis kul tú ra
1970–1985 cí mű ér té ke lő idő sza ki ki ál lí tá sa in

a ma gyar mű vé szek im már ter mé sze te sen kap -

tak meg hí vást. Az or szá gos és nem zet kö zi mű -

vé sze ti élet ben je len tős sze re pet vál lalt a

somor jai At Home Gallery, ame lyet 1995 óta

Kiss Csa ba és Suzanne Kiss irá nyí ta nak, 1996-

tól a he lyi zsi na gó gá ban, 2000-től pe dig már az

At Home Mű vé sze tek Há zá ban is mű köd te tik

ezt a pol gá ri, non prof it kez de mé nye zést. Mind -

ös  sze egy évig, ám nem zet kö zi kor társ mű vé -

sze ti prog ram mal mű kö dött az ér sek új vá ri K-
49 Gallery Ju hász R. Jó zsef és Jozef Cse res ve -

ze té sé vel. Ugyan csak ma gyar kö zeg ben szü le -

tett az 1990-es évek má so dik fe lé nek leg je len -

tő sebb szlo vá ki ai mű vé sze ti szim pó zi u ma az

átHIDalás (1997) is, amely a pár ká nyi Má ria

Va lé ria-híd új ra é pí té sé nek esz mé jét hir det te

meg az or szág el szi ge telt sé gé nek leg re mény te -

le nebb idő sza ká ban.

3.4.1. A somor jai At Home Gallery te vé keny -

sé ge és je len tő sé ge

A somor jai At Home Gallery non prof it ma gán -

ga lé ria, ön kor mány za ti, ala pít vá nyi és egyé ni tá -

mo ga tá sok ból te rem ti elő mű kö dé sé nek anya gi

hát te rét. Min den vi tán felül ál ló eré nye, hogy az

1994–1998 kö zöt ti szlo vá ki ai kul tu rá lis kor -

mány zat tól füg get le nül fejt het te ki te vé keny sé -

gét, és az or szág egyik olyan mű vé sze ti köz pont -

já vá vált, ahol ter mé sze tes a szlo vá ki ai és kül föl -

di mű vé szet mi nő sé gi egy be ve té se. Az At Home

ma gán ga lé ria egy ben a több sé gé ben ma gya rok

lak ta Csal ló köz szá má ra nyújt or szá gos és nem -

zet kö zi ran gú mű ve lő dé si le he tő sé get. Je les mű -

vé szet tör té né szek, a ko ráb ban nem hi va ta los

vagy til tott mű vé szet kép vi se lői, akik az 1990-es

évek kö ze pén is mét a kép ző mű vé sze ti élet, a hi -
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va ta los mű vé sze ti in téz mény rend szer pe ri fé ri á -

já ra szo rul tak ép pen itt, Som or ján fejt het tek ki

nagy sze rű, nem zet kö zi leg is el is mert te vé keny -

sé get. Ám nem csak az egy ko ri el len zé ki at ti tűd

ad ran got a ma gán ga lé ri á nak, ha nem el ső sor ban

a ki ál lí tók és elő adó mű vé szek ran gos név so ra és

tel je sít mé nye ik. Itt je len he tett meg hos  szabb

szlo vá ki ai kény szer szü net után a cseh kép ző mű -

vé szet, töb bek közt Vla di mír Koko li a, Jiří

Sopko és Mar tin Main er mű vei ré vén. Ugyan itt

ke rül he tett be mu ta tás ra a Stú dió erté 9. fesz ti -

vál já nak ázsi ai szek ci ó ja, a SOUND OFF inter -

mediális pro jekt több ren dez vé nye, így pl.

Michael Deli a, a John Rose ve zet te Exiles trio,

Lois Vik tor és a Lois Tun dravoice, a Trans mu sic

Comp. kon cert je, va la mint a vi lág há rom pont -

ján (Perth – AUS, Co lo ra do Springs – USA ű,

Somor ja – SZK) egy szer re fel csen dü lő The left
Hand of the Uni verse c. há rom ro mos zon go rá ra

írt mul ti mediális ora tó ri um is. Itt lé pett fel Lena

Roth stein és a S.P.H.A.R.A.D.I.M. együt tes, de

Di Naye Kapa lye is. Ma gyar or szá gi részt ve vők

kö zül fő kép pen Szem ző Ti bor A túl só part c.

kon cert je, az Amadin da, va la mint Ko csis Zol tán

és az Amadin da kö zös prog ram ja mi nő sült je len -

tős szak mai ese mény nek.

Nem csak a kül föl di ze nei elő adók, ki ál lí tá -

sok vál tak a ma gán ga lé ria erős sé gé vé, a szlo vá -

ki ai kép ző mű vé sze ti élet ből is an nak leg ja vát kí -

nál ta és kí nál ja je len leg is a tár lat lá to ga tók nak,

így Né meth Ilo na és Bar tusz Györ gy mel lett

Denisa Lehock á, Pet ra Nováková és Jana Želib -

ská mu tat koz tak be ins tal lá ci ók kal, videoin stal -

lá ciókkal, il let ve An na Daučíková és Csu dai

Ivan mul ti mediális pro jekt jei sze re pel tek prog -

ra mon. A ga lé ria mű vé sze ti ar cu la tát a So ros

Kor társ Mű vé sze ti Ala pít vány (Má ria Hlava -

jová, Jana Orav cov á), a PRO HELVETIA

(Dušan Broz man) és a SNEH tár sa ság (Michal

Mu rin, Jozef Cse res) ha tá roz zák meg. Ezek köz -

ve tí té sé vel ke rült sor az ÁSÍ TÁS c. inter mediális

pro jekt ki vi te le zé sé re, még pe dig Miloš Vojtě -

chovský a Plasy-i Metamé dia Köz pont (CZ) ve -

ze tő je ren de zé sé ben, a Pi a no Ho tel c. pro jekt és

ki ál lí tás le bo nyo lí tá sá ra. Nem zet kö zi együtt mű -

kö dés te kin te té ben je len tős az 1998-as zsi na gó -

ga lánc ban va ló rész vé tel, Lil iane Csu ka sváj ci

kép ző mű vész Osz lo pok cí mű ki ál lí tá sa ván do -

rolt Győr be, Nagy ka ni zsá ra, Sze ged re, Sza bad -

ká ra és Ko lozs vár ra a he lyi zsi na gó gák ba. Az At

Home Ga lé ria kül föl di po zi tív meg íté lé se tet te

le he tő vé 2000-ben az At Home Mű vé sze tek Há -

za fel épí té sét, ahol rezi den ciális mű vé sze ti prog -

ra mok va ló sul nak meg mind a mai napig.
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3.4.2. átHIDalás Nem zet kö zi kö zép-eu ró pai

kép ző mű vé sze ti szim pó zi um, 1997, Pár kány

– Esz ter gom

A Po zsony ban mű kö dő Ma gyar Köz tár sa ság

Kul tu rá lis In té ze te az átHIDalás cím mel rend -

kí vü li je len tő sé gű kép ző mű vé sze ti szim pó zi u -

mot szer ve zett 1997 má ju sá ban, még pe dig a

szlo vá ki ai in téz mény rend szer mély hall ga tá sa,

együtt mű kö dé si kész sé ge nél kül. Mű tör té ne ti

szem pont ból nem mel lé kes, hogy Bar tusz

Györ gy 1996 őszén az ér sek új vá ri Stú dió erté

fesz ti vá lon for dult fel hí vás sal mű vész tár sa i hoz,

hogy ha az ál lam ve ze tői kép te le nek a há bo rú

utol só je le i nek el tá vo lí tá sá ra, ak kor te gyék meg

ezt a mű vé szek. Az átHIDalás kép ző mű vé sze ti

szim pó zi u mon tíz or szág al ko tói kö zel egy hé -

tig dol goz tak mű ve i ken a pár ká nyi Má ria-Va lé -

ria hí don, il let ve an nak köz vet len kö ze lé ben.

Nem zet kö zi ki ál lí tás ra ke rült sor az esz ter go mi

Du na Mú ze um ban, s ugyan csak a ma gyar or szá -

gi híd fő adott ott hont a nem zet kö zi kon fe ren ci -

á nak is. A mű vé szek egyé ni és el té rő tör té nel mi,

mű vé sze ti ta pasz ta la ta ik alap ján, sze mé lyes

mű vé szi prog ram juk ke re té ben val lot tak a szim -

pó zi um köz pon ti té má já ról: a két part, két nép,

a két fél kap cso lat fel vé te lé ről, meg-meg úju ló,

il let ve új ra kez dő dő kom mu ni ká ci ó já ról. A me -

ta fo ra ér tel me zé se csak nem min den eset ben

meg ha lad ta a hely szín hez par ti ku lá ri san tár sít -

ha tó prob lé ma fel ve tést. Emblematikussá ép pen

a kez de mé nye ző, a híd nem lé tét ön nön sor sán

leg in kább meg élt Bar tusz Györ gy Meg seb zett
híd cí mű mun ká ja, va la mint Szir tes Já nos Át ke -
lé se vált. A ked ve zőbb tör té nel mi hely zet fe lül -
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vizs gál ta a po li ti kai eli tek ma ga tar tá sát, s az ez -

red for du ló ra (2002) el ké szült a két egy más tól

el vá lasz tott vá ros kö zös híd ja. Pa ra dox mó don a

szim pó zi um egy ko ri részt ve vő it sen ki sem hív -

ta meg er re az eseményre.
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3.5. A kor társ mű vé szet fo gad ta tá sa

Az or szá gos mű vé sze ti me zőny be tar to zó al ko -

tók mun kás sá gát rend sze re sen jegy zi mind a

szlo vák és cseh, mind a ma gyar or szá gi szak ma.

A szlo vá ki ai Pro fil, Výt varný živ ot, Dart és leg -

újab ban a Flash Art cseh és szlo vák ki adá sa

mel lett a prá gai Ateliér, Umělec, va la mint a bu -

da pes ti Bal kon, Mű ér tő és Új Mű vé szet tu dó sí -

tot tak és tu dó sí ta nak leg töb bet e tel je sít mé -

nyek ről. Ró nai és Bar tusz a cseh és a szlo vák,

Né meth Ilo na a cseh, szlo vák és ma gyar mű tör -

té net ré szé vé vált az el múlt év ti zed ben. Szám -

ta lan ka ta ló gus mel lett szlo vák, ma gyar és an -

gol nyel vű mo nog rá fi ák is fog lal koz nak a Szlo -

vá ki á ban élt, il let ve élő ma gyar mű vé szek kel.

Az 1990-es évek ele jé re te he tő re ví zió, po zi tí -

van érin tet te a szlo vá ki ai mű vé szet tör té net-

írást, en nek ki emel ke dő ered mé nyei a Szlo vák

Nem ze ti Ga lé ria ér té ke lő tár la tai és az ilyen al -

kal mak kor meg je len te tett ka ta ló gus-mo nog rá -

fi ák. A szak saj tó és könyv ki adás mel lett az or -

szá gos szlo vák na pi saj tó is ki ve szi a ré szét

mind a ha zai ma gyar, mind a szlo vák mű vé szek

te vé keny sé gé nek do ku men tá lá sá ban. Más fél

év ti zed del a rend szer vál to zás után, több po li ti -

kai pe ri ó dust is meg él ve ki mond ha tó, hogy a

mű tör té né szek és a mű kri ti ku sok im már tel je -

sít mé nyek és nem nem ze ti ho va tar to zás alap ján

ér té ke lik az al ko tó kat, a ki ál lí tá so kat. Ko moly

csúsz ta tás nak, il let ve ha zug ság nak mi nő sül a

hely zet olyan be ál lí tá sa, mely sze rint azok a

szlo vá ki ai ma gyar mű vé szek, akik nem al kal -

maz kod nak a szlo vá kok for ma nyelv éhez és ne -

vü ket nem ír ják a szlo vák fo ne ti ka sza bá lyai

sze rint a mű vé sze ti élet mar gin al itásá ba szo rul -

nak. A dí jak, a rep re zen ta tív ha zai és kül föl di

cso por tos tár la tok, a ve len cei és sao paulói bi -

en ná lék bi zo nyít ják, hogy ép pen el len ke ző leg

ter mé sze tes esély egyen lő ség ről be szél he tünk a

szlo vá ki ai mű vé sze ti éle tet il le tő en.

A szlo vá ki ai ma gyar saj tó ter mé kek kö zül a

Kalligram fo lyó irat ér vé nye sí tet te leg kö vet ke -

ze te seb ben az egye te mes kri té ri u mot, eh hez

mér he tő még a Kalligram egy ko ri fő szer kesz -

tő jé nek – Hizs nyai Zol tán – ve ze té se alatt meg -

je le nő Gon do lat-mel lék let szem lé le te (két he -

ten ként je le nik meg az Új Szó na pi lap ban) –

ezek azon ban ki vé te lek. Eb ben a ki sebb sé gi

mű vé sze ti Abszur dis ztán ban je len tős Ma gyar -

or szág po zí ci ó ja, mert sok di let táns meg kö ze lí -

tést le föl del het, hely re i ga zít hat. Kü lön po zi tí -

vum ként le het el köny vel ni, hogy a szo ci a liz -

mus év ti ze de i hez ké pest Ma gyar or szág egy re

job ban oda fi gyel a szlo vá ki ai és ál ta lá ban a ha -

tá ron tú li ma gyar mű vé szek re, szak mai szem -

pont ból a kor szak leg fon to sabb ki ad vá nya, az

En cik lo pé dia Ki adó nál Fitz Pé ter fő szer kesz té -

sé ben meg je lent Kor társ Ma gyar Mű vé sze ti Le -
xi kon (1999–2001; CD – 2003)74

há rom kö te te,

amely ben meg kö ze lí tő leg száz szó cikk fog lal -

ko zik az 1945 után élt és al ko tott szlo vá ki ai

ma gyar mű vé szek kel. E le xi kon jó vol tá ból al -

ko tó ink im már a né met nyel vű SAUR Mű vé -

sze ti Le xi kon ban is meg je len tek.

4. A JE LEN KO RI ÉS KOR TÁRS MŰ VÉ -

SZE TI PO LA RI TÁS MEZS GYÉ JE

Ez ta lán az egyik leg ké nye sebb pont ja az ér té -

ke lés nek, hi szen nem ta gad hat juk, hogy a kor -

társ és a je len ko ri meg kü lön böz te tés azért va la -

hol az ak tu a li tás te kin te té ben ér ték szem pon to -

kat is tar tal maz. En nek el le né re hal lat la nul ko -

moly sze re pet tölt be, hi szen ez te szi le he tő vé,

hogy egy olyan kö zeg, amely a mű vé sze ti meg -

is me rés ha gyo má nyo sabb ka te gó ri á in nőtt fel,

meg kí sé rel je a ta lál ko zást a kor társ mű vé szet -

tel. Ezen a mezs gyén mo zog va fej ti ki je len tős

ala pít vá nyi te vé keny sé gét a dunasz er da he lyi
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Kor társ Ma gyar Ga lé ria, amely 1994-től az

egye te mes kor társ és je len ko ri ma gyar mű vé -

szet gyűj te mé nyét gon do z za 

75

, ki ál lí tá si te vé -

keny sé ge fő kép pen a je len ko ri ma gyar mű vé -

szet re kor lá to zó dik. Lipc sey Györ gy szob rász -

mű vész irá nyí tá sá val az Art MA Ga lé ria 1998

óta ren de zi ki ál lí tá sa it ugyan eb ben a csal ló kö zi

vá ros ban. A szim pó zi u mok kö zül az 1994-ben

Szűcs Je nő fo tog rá fus és Sza lai Lász ló szer ve -

zé sé ben a pathi für dő ben út já ra in dí tott SYM-
PAT áll ta ki az idő pró bá ját, az ala pí tó mű vész

ha lá lát kö ve tő en Dolán Györ gy szak mai irá nyí -

tá sá val el mé lyült a ren dez vény nem zet kö zi jel -

le ge. E szim pó zi um mű kö dé sé hez szo ro san kö -

tő dik a ko má ro mi LI MES Ga lé ria te vé keny sé -

ge, amely 2001 óta áll a mű vé szek ren del ke zé -

sé re, töb bek közt Bar tusz-, Dolán- és Ró nai-ki -

ál lí tás nak adott te ret. A ha zai ma gyar mű vé szet

fő vá ro si meg mé ret te té sé nek egye dü li hely szí ne

a Szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú ra Mú ze u ma, ahol

2003-ban Bar tusz Györ gy és Né meth Ilo na –

Ka rol Pich ler tár la tá val kezd te meg mű kö dé sét

a Brämer-kúria Ga lé ri á ja. Ér té ke lő, ku ta tás ra

épükő ki ál lí tá sok egye dül itt ke rül nek be mu ta -

tás ra, pl. a saj tó fo tó, könyv il luszt rá ció té ma -

kör ében, va la mint a leg if jabb mű vész ge ne rá -

ció, ill. fő is ko lai mű ter mek is le he tő ség hez jut -

nak az in téz mény ki ál lí tá si dra maturgiájában.
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A je len ko ri és a kor társ mű vé szet mezs gyé -

jé re so rol ha tó több ma gyar al ko tó is, aki ket az

or szá gos szak ma is je gyez, fő kép pen Gály Ka -
ta lin (1953), aki elő ször az 1990-es évek ele jén

hív ta fel ma gá ra fi gyel met egye di ta lál má nyá -

val a „kata gram má”- val, az az az em lé ke zet

abszt rakt-exp res  szív le nyo ma ta i nak so ro za tá -

val. Kö zel egy év ti ze det kel lett vár ni újabb je -

len tős al ko tá sa i ra, ami kor a szi nesz té zia je gyé -

ben a ze ne és a kép ző mű vé szet kap cso la tát ele -

mez te Cím nél kül, ill. Deja vu c. so ro za tá ban. A

len olaj jal, pig ment tel me rí tett pa pír ra ké szí tett

vi zu á lis em lék ké pek le le mé nye sen al kal maz zák

a sa ját mű vé szet apro priálását, ame lyek nem

csak je len té sük ben nyúj ta nak ér tel me zé si ka -

pasz ko dót, ha nem a mű szer ke ze tét is tel je seb -

bé te szik. A má sik mű vész Ti ha nyi Jó zsef
(Jozef) (1950), aki Gály hoz ha son ló an Po -

zsony ban él és al kot. Szo li ter a ja vá ból, aki

csak nem egye dü li al ko tó ként kö te lez te el ma gát

a rajz mű vé szet mű ve lé se mel lett. A lát szó lag

egy sze rű és prob lé ma men tes fe lü let alatt egy tu -

da tos, exp res  szív kom po zí ci ós stra té gi á val ta -

lál juk ma gun kat szem ben, amely ben implan tá -

tumok je len nek meg gyan ta alatt tar tó sít va (PF
1999, 1998), ame lyek akár kis tár gyak vagy kis

raj zok is le het nek a mű vész dön té se alap ján. A

besz ter ce bá nyai Mű vé sze ti Aka dé mi án ok tat a

kö vet ke ző mű vész Ba lázs Ist ván (1958), aki

Szent pétery Ádám hoz ha son ló an rö gös utat járt

vé gig, amíg meg ta lál ta je len le gi mű vé sze ti plat -

form ját. Mi to ló gi ai té má kat, il let ve szim bó lu -

mo kat dol goz fel szín pom pás abszt rakt pa let tá -

val. Nem Szlo vá kia te rü le tén, ha nem Cseh or -

szág ban él a szlo vá ki ai mű vé szet ben jegy zett

Šte funkóné Sza bó Er zsé bet (1941), aki

Hložník- grafikai is ko la egyik mí ves és kö vet ke -

ze tes, a szür re a liz mus ta la ján moz gó, tisz te let -

nek ör ven dő kép vi se lő je. Ke vés ama tőr mű -

vész nek ada tik meg az a sors, mint Lipc sey
György nek (1955), hogy el ér jen er re a most tár -

gyalt mezs gyé re, sőt még Mun kácsy díj ban

(2006) is ré sze sül jön. A fő kép pen köz té ri al ko -

tá sa i ról is mert al ko tó a rurális fa szob rá szat tól

fo ko za to san ju tott el gon do la ti abszt rak ci ó ig, a

tömb sze rű kő höz, a kő és fém tár sí tá sá hoz,

majd egé szen a lé gi es fa szer ke ze te i hez, il let ve a

kő és fa kom bi ná ci ó já ból lét re jö vő objek tekhez.

5. A JE LEN KO RI MŰ VÉ SZE TI KÖZ BE -

SZÉD

Al ko tók szá ma te kin te té ben sok kal né pe sebb, a

ma gyar kö zös ség szá má ra pe dig sok kal be fo -

gad ha tóbb és ért he tőbb, va la mint is mer tebb a

je len ko ri mű vé szek tá bo ra. Ezek az al ko tók az

1989 de cem be re óta lé te ző Cseh szlo vá ki ai,
majd 1993-tól Szlo vá ki ai Ma gyar Kép ző mű vé -
szek Tár sa sá gá nak tag jai. Mű vé szet szem lé le -

tü ket a ha gyo má nyos ká non ke re té ben ér tel me -
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zik, sok eset ben nem ren del kez nek mű vé sze ti

kép zés sel. A tel jes ség hez hoz zá tar to zik, hogy

lét re jöt te kor e tár sa ság tag jai kö zött tud hat ta

Bar tuszt, Ró na it és Né meth Ilo nát is, ám azok

fo ko za to san ki ma rad tak, ki lép tek, mi vel a pro -

vin ci á lis szem lé let el fo gad ha tat lan volt szá -

muk ra. En nek el le né re az SZMKT lé te ző

igény nek tesz ele get, ami kor ki ál lí tá si le he tő -

ség hez jut tat ja tag ja it, a kö zön ség nek pe dig a

kön  nyű szer rel ért he tő mű vé sze tet szol gál tat ja.

A tár sa ság Ní vó dí jat is je gyez az el telt év leg je -

len tő sebb mű vé sze ti tet té ért, a ki tün te tet tek kö -

zött ott ta lál juk töb bek közt Né met Ilo na,

Dunc sák At ti la, Ba lázs Ist ván, Sza bó Ot tó,

Lipc sey Györ gy, Dolán Györ gy, Nagy Jó zsef

ne vét. Fo lyó irat-ala pí tá si kí sér let is sze re pel a

tár sa ság kró ni ká já ban, Kubič ka Kuc sera Klá ra
és Kali ta Gá bor 1995 no vem be ré ben je len tet te

meg a Ku po la pró ba szá mát, a pró bál ko zás

azon ban az anya gi ak mi att a kö vet ke ző év ben

ku darc ba ful ladt. A kor szak má sik, az 1998 óta

ne gyed éven ként mind a mai na pig meg je le nő

fo lyó ira ta a Kopócs Ti bor fő szer kesz té sé ben

ké szü lő, kép ző mű vé sze ti túl sú lyú Ko má ro mi
Ate lier, majd Ate lier. Szem lé le te egy-két írást

le szá mít va re mény te le nül pro vin ci á lis, s

ugyan azt a mű vé szet ér tel me zést szol gál ja,

ame lyet a leg több hely be li ma gyar ga lé ria is

vall, pl. a ko má ro mi a Ná dor ut cai Ga lé ria és a

het ényi Lil la Ga lé ria. Az SZMKT-tagok kö zött

azon ban ta lál ha tó ak né há nyan, akik az or szá -

gos mű vé sze ti élet ben is szót kér nek, így pl. a

már em lí tett Gály Ka ta lin és Ba lázs Ist ván, de

meg em lít he tő még az ero ti kus és ér zé ki fest mé -

nye i ről, bra vú ros hi deg tű al ko tá sa i ról is mert

Fo dor Ka ta lin is. Mind ezek el le né re a ma gyar

kö zös ség szá má ra nem ők a leg is mer tebb és

leg ked vel tebb fes tő- és gra fi kus mű vé szek, ha -

nem az egye te mes és akár az össz mag yar kon -

tex tus szem pont já ból is prob le ma ti kus mi nő sé -

get kép vi se lő Dunc sák At ti la, Kopócs Ti bor,
Nagy Jó zsef, Nagy Zol tán, Szil va Jó zsef és

Szkukálek La jos a szob rá szok kö zül pe dig Gás -
pár Pé ter, Lipc sey Györ gy, Mag Gyu la és Nagy
Já nos. Ugyan ezt az ér ték ren det, az az a „je len -

lét” el vet kö ve ti a Poso ni um Mű vé sze ti Díj ku -

ra tó ri u ma is, ame lyik ed dig Barta Gyu lát, Nagy

Jó zse fet és Nagy Já nost, va la mint Kopócs Ti -

bort és in memo ri am Jani ga Jó zse fet ju tal maz -

ta élet mű vé ért.

Mind ezek el le né re po zi tí vum is kö tő dik az

SZMKT te vé keny sé gé hez, még pe dig az 1992

óta két éven ként meg ren de zés re ke rü lő könyv il -

luszt rá to rok ki ál lí tá sa, amely ezen mű vé szet -

szem lé let leg si ke re sebb al kal ma zott plat form ja.

Ezek a tár la tok ér lel tek ki olyan il luszt rá tor-te -

het sé ge ket, mint a több nem zet kö zi fó ru mon is

helyt állt Rácz No é mi (1972). E tár sa ság is fo ko -

za to san fel mér te, hogy a sza lon tí pu sú tár la tok

ide je le járt, az utób bi évek leg sze ren csé sebb vá -

lo ga tá sa a 10 – 1 fi a tal kép ző mű vé szek lo son ci

ki ál lí tá sa (2003) volt, amely a kö zös mű vé sze ti

ne ve ző je gyé ben fog ta ös  sze a fi a tal mű vész -

nem ze dék ki lenc tag ját, leg újab ban pe dig a

könyv il luszt rá to rok szek ci ó ját ala pí tot ták meg

(2006), hogy ezek a mű vé szek szer ve ze ti egy -

ség ként is kom mu ni kál has sa nak a külvilág gal.

Kon zer va tív mi liő, az aka dé miz mus apo lo -

ge ti ká ja jel lem zi a Szepsi ben majd Rozs nyón

élő és al ko tó Sza bó Ot tó (1965) mű vé sze tét, az

utób bi év ti zed ben el ső sor ban egy há zi meg ren -

de lé sek nek tesz ele get. E szem lé let ér vé nye sí -

té sé re Rácz No é mi vel, Luk ács Zsolt tal kö zö sen

lét re hoz ták a RO VÁS–ÚJ ÉR TÉK REND al ko tó -

cso por tot (1993). Rend sze res al ko tó tá bo ra ik, a

Ro vás Vá ro si Ga lé ria (Szepsi) mű vé sze ti prog -

ram ja a ha gyo má nyos és kon zer va tív tár sa dal mi

és mű vé sze ti ér té ke ket őr ző, az áb rá zo ló és mí -

ves kép ző mű vé szet plat form ját vál lal ták fel. A

je len ko ri mű vé szet mű ve lői kö zött is ta lá lunk

szo li te re ket, pl. Fer dics Gá bor kőfaragó-restau -

rá tor-s zo brászt, a több éve Ma gyar or szá gon élő

Fer dics Bé lát, va la mint Ba log Ist vánt, Ko szi ba
Kla u di át és Matuštík Kyrát. 

6. EM LÉK MŰ SZOB RÁ SZAT – ÚJ HI VA -

TA LOS MŰ VÉ SZET?

A je len ko ri kép ző mű vé szek nép sze rű ség ük és

ál ta lá nos el fo ga dott sá guk jó vol tá ból nem csak

hogy is mer teb bek a nem ze ti sé gi cso port kö ré -

ben, mint az or szá gos és nem zet kö zi te kin tély -

nek ör ven dő kor társ kol lé gá ik, ha nem az új tár -

sa dal mi sta tus quo mű vé szet irán ti el vá rá sá nak

is ele get tud nak ten ni. A nem ze ti sé gi kul tú ra

ha gyo má nyo san iro da lom-köz pon tú, ezért a
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társ mű vé sze tek mosto hagy erekkén ti fi nan szí -

ro zá sa nem meg le pő és nem új don ság. Ám en -

nek el le né re lé te zik a kép ző mű vé szet ben egy

tö ret len tá mo ga tást, köz meg be csü lést él ve ző

al kal ma zott mű faj, amely má ra döb be ne tes

nagy ság ren dű ma gyar or szá gi és szlo vá ki ai

köz pén ze ket irá nyít ma ga fe lé – és ez az em lék -

mű szob rá szat. 

A rend szer vál to zás hó nap jai óta fá zi sok ban

élén kül fel és lan kad le a szo bor ál lí tá si, az em -

lék mű ké szí té si, kop ja fa fa ra gá si igye ke zet Po -

zsony tól Tiszacsernyőig. Ért he tő ez a hév és

len dü let, hi szen ez a nép cso port négy év ti ze den

át nem em lé kez he tett meg ka to na ha lot ta i ról, a

nem zet szem pont já ból je les tör té nel mi sze mé -

lyi sé gek ről és ese mé nyek ről, a te le pü lé sek hí -

res ma gyar mű vé sze i ről, tu dó sa i ról, a kö zös sé -

get szol gá ló pa pok ról, ta ná rok ról, szen tek ről.

6.1. A „málenkij ro bot” ál do za ta i nak em lék -

mű vei

Az el ső fá zis ban, a 1990-es évek le jén, a bod -

rog kö zi és ung- men ti te le pü lé sek emel tek sír -

ha lom ra em lé kez te tő kő em lék mű ve ket azok

szá má ra, akik ről négy év ti ze dig nem be szél het -

tek, azok ról, aki ket a má so dik vi lág há bo rú be -

fe je zé se előtt orosz or szá gi mun ka tá bor ok ba

szál lí tot tak „málenkij ro bot ra”. Az érin tett csa -

lá dok, a te le pü lé sek ön kor mány za ta emel tet te e

tisz te le tet ér dem lő em lé ke ket, tá vol a po zso nyi

zaj tól és a ma gyar saj tó fi gyel mé től. Ha be jár -

juk az em lí tett ré gió mind azon te le pü lé sét, ahol

a ma gya rok lé lek szá ma el éri a 10%-ot, ak kor

döb be nünk meg, hogy men  nyi re hi á nyo sak is -

me re te ink, hi szen a több mint 60 te le pü lés kö -

zül mind ös  sze négy nem ké szí tett ilyen té má jú

em lék he lyet. 

6.2. Köz te rek re vis  sza té rő szob rok

Az 1990-es évek el ső fe le az imént em lí tett

gya kor lat mel lett nagy fi gyel met szen telt a tör -

té ne lem so rán el tá vo lí tott ma gyar vo nat ko zá sú

em lék mű vek fel újí tá sá ra és új bó li köz té ri el he -

lye zé sé nek. Az egyik el ső ilyen si ker Ko má rom

vá ro sá hoz kö tő dik, ahol már 1991 má ju sá ban

fel újí tot ták és a Fő tér re vis  sza he lyez ték Klap -

ka Györ gy his to riz mus ban fo gant szob rát. Két

év vel ké sőbb a rozs nyó i ak lát hat ták vi szont

Andrássy Fran cis ka szob rát a vá ros Fő te rén.

Több szo bor sor sa azon ban re gény be il lő tör té -

net ként foly ta tó dott 1990 után is, ér vé nyes ez a

rozs nyói Kos suth-szo bor ra (2004-ben ke rül he -

tett köz tér re), a ri ma szom ba ti Pe tő fi-szo bor ra,

ame lyet Izsó Mik lós ko ra be li felesmod ell je

alap ján ön töt tek ki az utó dok 2004-ben. Több

év ti ze den át szim bo li kus ér té kű nek szá mí tott

Pe tő fi Sán dor szob ra a po zso nyi li get ben,

amely a van dá lok és a más sá got gyű lö lők örök

cél táb lá ja volt. Hos  sza vi ták után új he lyen, a

bel vá ro si Me di kus kert ben lett el he lyez ve

2003. már ci us 15-én a tü ze te sen fel újí tott 1911-

ben ké szí tett Rad nai Bé la al ko tás.

6.3. Köz té ri ti po ló gia

A vi lág há bo rúk ál do za ta i nak em lék mű vei je -

len tik a leg na gyobb együt test, amely nek szám -

ta lan va ri án sa ala kult ki. A ko ra be li el ső vi lág -

há bo rús em lé kek ki egé szí té se a má so dik vi lág -

égés ál do za ta i ra em lé kez te tő em lék táb lá val,

kö zös vagy ép pen kü lön el ső és má so dik vi lág -

há bo rús em lék mű ki vi te le zé se, vagy egy sze rű -

en egy sze rény sír ra he lye zett sír kő ál lí tá sa te -

szi tel jes sé e té ma ki vi te le zé si pa let tá ját. A má -

sik nagy műe gyüttest a ma gyar tör té nel mi ese -
mé nyek em lék mű vei al kot ják, el ső sor ban az

1848/49-kul tusz, a hon fog la lás, az ál lam ala pí -

tás, Tri a non és a mil le cen tenári um té mái ural -

ják a köz te re ket. A köz hi e de lem mel el len tét ben

a tu rul ma da ras el ső vi lág há bo rús em lék mű vek

nem let tek nyom ta la nul el tá vo lít va az el múlt 85

év ben Cseh szlo vá kia, majd a füg get len Szlo vá -

kia te rü le tén. Több ilyen em lék mű, sőt az

1938-ban és 1939-ben emelt vis  sza csa to lá si

em lék mű vek, or szág zász ló tar tók kö zül is né -

hány ép ség ben meg ma radt az utó kor szá má ra

(pl. Bodrogsz er da he ly). Sőt több eset ben ezek

al kot ják a há bo rús em lék mű vek fun da men tu -

mát, mint egy át ment ve az ir re den ta-em lék mű -

vet vagy an nak egyes ele me it az 1989 utá ni

kor szak ba. Ilyen ér te lem ben Szlo vá ki á ban,

ugyan úgy, mint Ma gyar or szá gon Tri a non köz -
té ri re ha bi li tá ci ó já ról be szél he tünk, en nek

egyik leg kö vet ke ze te sebb és leg ak tí vabb szub -
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jek tu ma a ko má ro mi Szül lő Gé za Pol gá ri Tár -

su lás, amely kö vet ve egy ma gyar or szá gi szél -

ső jobb ol da li po li ti kai moz ga lom prog ram ját,

im már né hány éve prog ram sze rű en ál lít ke resz -

te ket Szlo vá kia ma gyar lak ta te le pü lé se in. Ezek

a ke resz tek a Tri a non-ke resz tek to po szai, ami -

ről leg in kább az ün nep ség, eset leg a fel szen te -

lés al kal má ból el hang zott be szé dek és az ezen

al ka lom ból szer ve zett to váb bi prog ra mok ta -

nús kod nak. Így pl. az Ipolynyéken 2004. jú ni -

us 6-án fel ál lí tott „Ke resz tény ma gyar nem zet -
ként az Eu ró pai Uni ó ba” ke resz tet a Vis  sza tért
a Fel vi dék c. do ku men tum film kí sér te, amely

az 1938-as ese mé nye ket ele ve ní tet te fel.

77

Ez a

szél ső jobb ir re den ta tár su lás Tri a non 85. év for -

du ló já ra 2005 jú ni u sá ban im már be val lot tan is

Tri a non-ke resz tet ál lí tott Búcs köz ség ben, né -

hány nap pal ké sőbb pe dig a bod rog kö zi

Nagytárkány ban szen tel ték fel Fer encz Györ gy

fa fa ra gó Tri a non-em lék mű vét. Ám a Tri a non-

té ma szám ta lan em lék osz lo pon, kop ja fán is

meg je lent az el múlt egy év ti zed ben, hol rej tet -

tebb, hol hi val ko dóbb for má ban. Kü lön cso por -

tot je len te nek a hon fog la lás év for du ló já ra

emelt köz té ri al ko tá sok, mert ezek je len tet ték

az el ső mas  szív ma gyar je len lé tet Szlo vá kia

köz te re in. Va ló ban egy új hon fog la lás ta núi le -

het tünk, s ezen fo lya mat jelképépvé a nagyka -

posi Hon fog la lá si em lék mű vált (1996), amely -

nek tu rul ja a vá ro si hi va tal előtt em lé kez tet

őse ink re. A kö vet ke ző cso por tot min den kép pen

a ma gyar tör té ne lem je les sze mé lyi sé ge i nek
em lék mű vei al kot ják, hang sú lyos sze re pet jut -

tat va Szent Ist ván nak, Szent Lász ló nak, Im re

her ceg nek, de At ti lá nak, Má tyás ki rály nak,

Szé ché nyi Fe renc nek és Pe tő fi Sán dor nak is. E

köz té ri al ko tá sok ese té ben je len tős a mi nő sé gi

kü lönb ség, a nagym egy eri Má tyás ki rály szo -

bor vagy a somor jai Szent Ist ván ko moly pro -

por ci o ná lis és fe lü let-meg mun ká lá si gon do kat

je lez, míg Nagy Já nos 2001-ben fel ál lí tott Szé -

che nyi je (Hetény), Mag Gyu la 1996-ban el ké -

szült Szent Ist ván ja (Nyékvárkony) már a stan -

dard köz té ri kí vá nal ma kat tel je sí tik. A pél dák

so ra hos  szan foly tat ha tó len ne, ezért már csak

egyet len meg jegy zés e tí pus hoz, még pe dig a

2002-ben fel ava tott kirá ly helme ci Mil len ni u mi

tér mi att, ahol ifj. Sza bó Ist ván há rom árpad ko -

ri ural ko dó mel lett még Pe tő fi Sán dor szob rát

is fel vo nul tat ta, ez utób bi is 2001-ben ké szült.

Ma gá tól ér te tő dő, hogy ez a nép cso port is fo -

ko za to san ki dol goz ta sa já tos mi to ló gi á ját, s

eb be olyan ele mek is be épül tek, ame lyek a ma -

gyar nyelv te rü le ten má sutt csak el vét ve sze re -

pel nek. Ilyen pél dá ul a ré gió ma gyar tu dó sa i -

nak (Jed lik Ányos), po li ti ku sa i nak, ta ní tó i nak,

stb. em lék he lyei, ame lyek kö zül tár sa dal mi és

po li ti kai je len tő sé gé vel min den kép pen ki emel -

ke dik az Es ter házy Já nos-kul tusz, egyet len

szlo vá ki ai szob ra Búcs köz ség ben ta lál ha tó

2005 óta. Az em lék mű al ko tó ja azon ban so kak -

ban ké telyt éb resz tett, hi szen az a Gás pár Pé ter

(1951) ké szí tet te Es ter házy em lék mű vét, aki

1989 előtt a szo ci a lis ta rend szer egyik ke gyelt

szob rá sza, ill. a mű vé sze ti éle tet és a mű vész -

kép zést párt szem pont ból re gu lá zó szob rász-

pro fes  szor Ján Kulich job bkeze volt. A

szoborál lít tatók ilyen kö vet ke zet len sé ge elég

gyak ran elő for dul Szlo vá ki á ban, s nem csak az

er köl csi kon tex tus tól te kin te nek el, ha nem a

szo bor pá lyá za tok ügyét is nagy „kre a tí van” ke -

ze lik. Szám ta lan pél da szol gál er re, min de nek

előtt em lít sük meg Márai Sán dor Kas sán 2004-

ben le lep le zett em lék mű vét, ame lyet ugyan -

csak az imént em lí tett Gás pár ké szí tett. Igaz

lel tá rá ban bő ven ta lá lunk Szent Ist ván, Baróti

Sza bó Dá vid, Tu rul stb., szob rot. E szob rok nál

sok kal na gyobb men  nyi sé gű em lék táb la lett ki -

vi te lez ve a szo bor ti po ló gi á nak meg fe le lő le -

bon tás ban. Ilyen te kin tet ben az egyik leg gaz da -

gabb te rü let Kas sa Fő ut cá ja, ahol Ka zin czy

Fe renc, Baróti Sza bó Dá vid, a kas sai vér ta núk,

stb. mind meg fér nek egy más mel lett.

6.4. EU RÓ PA UD VAR, RÉV-KO MÁ ROM

Kü lön fi gyel met ér de mel a Rév-Ko má rom bel -

vá ro sá ban ta lál ha tó épü let ku lis  sza, az Eu ró pa

Ud var, amely 2000-től nyújt te ret a köz té ri

szob rá szat nak. Hat év alatt több mint 10 szob -
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rá sza ti al ko tás és két em lék táb la ke rült el he lye -

zés re. Az épí té szet tör té né szek kö ré ben is el ső -

sor ban po li ti ka i nak ti tu lált hom lokza t e gyüttes

a köz té ri szob rá szat leg kon zer va tí vabb vál to za -

tát hív ta se gít sé gül. A má ra hi val ko dó vá vált

ud var kez di el ve szí te ni eu ró pai jel le gét, hi szen

a ka puk ból csak ma gyar vo nat ko zá sú ak ké szül -

tek el, s a köz te ret is csak ma gyar ural ko dók

szob rai dí szí tik, s a két épí tész-em lék táb la is

ma gya rok nak, az az Lech n er Ödön nek és Kós

Kár oly nak ál lí ta nak meg ér de melt em lé ket.

A köz té ri mű vé szet ha gyo má nyos vál to za ta

min dig is az estab lish ment szol gá ló ja volt,

most sincs más kép pen. El gon dol kod ta tó, hogy

míg a bod rog kö zi fal vak ön erő ből emel tek sze -

ret te ik nek em lé ket, ad dig a te he tő sebb nyu ga ti

ré gi ók ban már-már ver sen  nyé fa ju ló sport ágat

űz nek a te le pü lé sek, hogy ki nek lesz több és

na gyobb szob ra. Sok szor hang sú lyoz zák, hogy

a köz té ri al ko tá sok nál ne ke res sük a mű vé sze ti

mi nő sé get, azok el ső sor ban a meg ren de lő íz lé -

sét, szel le mi sé gét tük rö zik. Ha ez igaz, ak kor

le han go ló ké pet hagy ma ga után ez a más fél

év ti zed, mert a te rü let ki je lö lé sén, a je len lét

szob rok ban és em lék táb lá ban tör té nő bi zo nyí -

tá sán túl nem je les ked tünk. Még a mű vé sze tet

for ra dal mi an meg újí tó, a képar chitek túra el mé -

le tét ki dol go zó s azt a gya kor lat ban is ér vény re

jut ta tó Kas sák La jos nak is zsá ner sze rű, ut cai

att rak ci ó vá vá ló, 19. szá za di szel le mi ség ben

fo gant szo bor ju tott 2006 őszén szü lő vá ro sá ban

Érsekújvárot t. Még sze ren cse, hogy van nak

olyan szob rá sza ti al ko tá sok is mint Bar tusz

Györ gy két év ti zed del ko ráb ban al ko tott, ám

csak 2000-ben el he lye zett Jako by Gyu la élet -

nagy sá got is meg ha la dó bronz szob ra, amely

mél tó he lyet fog lal el a csep pet sem kon zer va -

tív szlo vá ki ai köz té ri szob rá szat ban. 

7. BE FE JE ZÉS

A kö zel ki lenc év ti ze des ha gyo má nyos iro da -

lom-köz pon tú ság ban és kon zer va ti viz mus ban

élő szlo vá ki ai ma gyar kö zös ség csak nem meg -

in gás nél kül vé szel te át az 1989 óta el telt idő -

sza kot is. Ter mé szet sze rű en ez a társ mű vé sze -

tek és a kor társ mű vé szet to váb bi mar gin al -

izálását ered mé nyez te a mű vé sze ti köz gon dol -

ko dás ban. Ki vé tel ként csak a köz té ri szob rá -

szat em lít he tő, amely a meg ren de lők, a me cé -

ná sok íz lé sét, mű vé szet szem lé le tét kö vet ve a

19. szá za di köz té ri mű vé szet for má já ban, kül -

de té sé ben tért vis  sza a 20. és 21. szá zad mezs -

gyé jén. Bár sok kal ki sebb szám ban, de a szlo -

vá ki ai ma gyar al ko tók még is je len van nak az

or szá gos és nem zet kö zi mű vé sze ti élet ben. Ez

az át te kin tés en nek el le né re er re a ki sebb ség re

fó ku szált, mert a mű vé sze ti mi nő ség, a kor társ

for ma nyelv és szem lé let ér vé nye sü lé se volt az

egyet len olyan ka pasz ko dó, amely men tén a

leg ke ve sebb mi nő sé gi re duk ci ót vagy ön cson -

kí tást kö vet het tük el. Sze ret nék vis  sza utal ni

Mart ina Pach manová gon do la tá ra, hogy a más

szem pon tú mű tör té net-írás is csak ak kor cél ra -

ve ze tő, ha az egyik ki zá ró la gos sá got nem he -

lyet te sít jük egy má sik kal. Ré szem ről min dent

el kö vet tem, hogy ezt az el vet kö vet ke ze te sen

vé gig ve zes sem.
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1. ELŐZ MÉ NYEK

Ha föl sze ret nénk vá zol ni az el múlt 15 év ma -

gyar nyel vű szín há zi tör té né se it Szlo vá ki á ban,

ta lán ér de mes egy-két mon dat ban föl idéz ni az

előz mé nye ket. Meg kell em lí te ni azt a szín ház -

tör té ne ti tényt, hogy a 16–18. szá za di is ko lai

(mind a ka to li kus, mind pe dig a pro tes táns)

szín ját szás is mert ját szó he lye i nek több sé ge a

mai Szlo vá kia te rü le tén volt. A ma gyar nyel vű

szín ját szás ki ala ku lá sá nak kez de te i től je len

volt ezen a vi dé ken, és a mai Szlo vá kia te rü le -

tén fek vő te le pü lé sek hez a ma gyar szín ház tör -

té net szá mos je len tős ese mé nye fű ző dik. A ma -

gyar nyel vű hi va tá sos szín ját szás meg ala pí tó já -

nak tar tott Ke le men Lász ló tár su la ta már 1798-

tól rend sze re sen ját szott Lo son con, Kas sán az

el sők kö zött (1828-tól) volt ál lan dó tár su lat, s

Kas sa volt az el ső ma gyar or szá gi vá ros, mely

pénz ügyi leg is tá mo gat ta az ott meg te le pe dett

tár su la tot. Itt ke rült sor 1833-ban a má ig „a”

ma gyar nem ze ti drá má nak tar tott Bánk bán be -

mu ta tó já ra. Ko má rom ban 1808-től tu dunk ma -

gya rul ját szó ván dor tár su la tok fel lé pé se i ről,

Kilényi Dá vid 1819-ben Kecs ke mét ről Ko má -

rom ba ér ke ző tár su la ta vi szont 1820-ban már

Ko má ro mi Ma gyar Szín ját szó Tár sa ság né ven

jár ja to vább az or szá got (ők tar tot ták az el ső

ma gyar nyel vű szín há zi elő adást Po zsony ban),

majd tér vis  sza a vá ros ba. Az előz mé nyek te hát

meg le he tő sen mes  szi re nyúl nak vis  sza. A

Cseh szlo vák Köz tár sa ság meg ala ku lá sa után

ma gán tár su la tok kép vi se lik a ma gyar nyel vű

hi va tá sos szín ját szást, me lyek a kas sai és a po -

zso nyi ál lan dó ját szó he lyek mel let az egész

ma gyar lak ta vi dé ket be utaz ták. (Ezt az idő sza -

kot Kováts Mik lós dol goz ta föl Ma gyar szín ját -

szás és drá ma iro da lom Cseh szlo vá ki á ban cí mű

mo nog rá fi á já ban.) 1945 után 1950-ben ala kult

meg az Ál la mi Fa lu szín ház ma gyar ta go za ta,

majd 1952-ben, ko má ro mi szék hel  lyel, a Ma -

gyar Te rü le ti Szín ház (MATESZ), mint az el ső

önál ló ma gyar nyel vű ál la mi szín ház Cseh szlo -

vá ki á ban. 1969-ben Kas sán lét re jött a Thália

Szín pad, mint a Matesz ki he lye zett tár su la ta.

1969-től te hát a Ma gyar Te rü le ti Szín ház

(Matesz) két tár su lat tal mű kö dött: Ko má rom -

ban és Kas sán, kö zös igaz ga tás alatt. A szo ci a -

lis ta „kul túr po li ti ka” ter mé sze te sen az ál ta lá no -

san is mert szűk ke re tek kö zött szab ta meg a

szín ház ve ze tés moz gás te rét, a mű vé szi al ko tás

le he tő sé ge it, a Matesz ve ze té se azon ban még

ezen szűk ke re tek ad ta le he tő sé gek kel sem igen

élt. Az igé nyes mű vé szi mun kát szor gal ma zó –

és azt a gya kor lat ban el vé gez ni is meg kí sér lő –

mű vé sze ket gyor san el tá vo lí tot ták, vagy le he -

tet len hely ze tek be hoz ták, el ked vet le ní tet ték.

Rész ben szak mai di let tan tiz mus ból, rész ben a

párt fel adat nak meg fe lel ni aka rás ból az igény te -

len szó ra koz ta tás, a szel le mi semmitmondás

se ké lyes vi ze i re kor má nyoz ták a szín ház ha jó -

ját. En nek kö szön he tő en a cseh szlo vá ki ai ma -

gyar hi va tá sos szín ház az 1980-as évek vé gé re

hű en tük röz te a vé gét já ró szo ci a lis ta tár sa da -

lom ál ta lá nos ál la po tát. Nyo ma sem volt ben ne

a cseh és szlo vák szín há zak ban meg lé vő ál lan -

dó igye ke zet nek, mel  lyel az ide o ló gi ai kor lá tok

át há gá sá ra, a szín há za kat fel ügye lő ap pa rat csi -

kok éber sé gé nek ki ját szá sá ra, szak ma i lag igé -

nyes pro duk ci ók ban a kö zön ség gel tör té nő

„össze ka csin tás ra”, tár sa dal mi-po li ti kai ál lás -

fog la lás ra tet tek kö vet ke ze te sen meg-meg úju ló

kí sér le te ket. Ez zel szem ben 1989-ben a Thália

tár su la tá nak nem volt ren de ző je, dra ma turg ja,
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és egyet len fő is ko lát vég zett szí né sze sem. A

80-as évek vé gé nek kas sai pro duk ci ói két ség -

beej tő szín vo na lú ak, szín ház-esz té ti ka i lag szin -

te mi nő sít he tet le nek vol tak. Ko má rom ban va -

la mi vel jobb volt a hely zet, kö szön he tő en el ső -

sor ban a na gyobb szá mú és lé nye ge sen jobb

erők ből ál ló tár su lat nak. A szín ház szak mai

elő re lé pé sét áhí tók re mé nye it él tet te az a tény

is, hogy biz ta tó an ha ladt a po zso nyi fő is ko lá val

csak nem egy ne gyed szá zad után meg újult

együtt mű kö dés: az 1988-ban vég zett Skronka

Ti bor azon nal a szín ház egyik meg ha tá ro zó

mű vé sze lett, a to váb bi év fo lyam ok ban ed dig

so ha nem ta pasz talt szám ban ta nul tak ma gyar

di á kok (Var ga Szil via, Rancsó De zső, Dó sa

Zsu zsa, Mokos Attlia, Bocsárszky At ti la, Ko -

vács Il di kó, Boldoghy Oli vér).

2. AZ ÁL LA MI SZÍN HÁ ZAK 1989 UTÁN

1989 no vem be re ter mé sze te sen (?) sok min dent

meg vál toz ta tott. Az el ső in kább jel ké pes ér té -

kű, még is igen je len tős vál to zás a kas sai Thália

Szín pad hoz kö tő dik. Amint ez a tár sa dal mi-po -

li ti kai vál to zá sok nak kö szön he tő en le he tő vé

vált, „ha za hív ták” Ma gyar or szág ról a szín ház -

ala pí tó Beke Sán dort, s 1990 feb ru ár já ban az ő

ren de zé sé ben mu tat ták be Nash Eső csi ná ló cí -

mű szín mű vét. Az elő adás nak, mely Gágyor

Pé ter tá vo zá sa óta (1983) a Thália ki emel ke dő -

en leg jobb pro duk ci ó ja volt, két – a jö vő szem -

pont já ból alap ve tő fon tos sá gú – ta nul sá ga volt.

Az egyik, hogy ilyen kö rül mé nyek kö zött a

„sem mi ből” is lét re hoz ha tó tisz tes szín vo na lú

elő adás, a má sik vi szont, hogy eh hez né hány

szí nés  szel min den kép pen „erő sí te ni kell”

(Beke a két fő sze rep re Boráros Im rét és Petrécs

An nát hív ta meg Ko má rom ból). 1990-ben a

szín ház önál ló sult és az óta Kas sai Thália Szín -

ház né ven mű kö dik. Az önál ló sult szín ház ne -

héz kö rül mé nyei csak las san vál toz tak. Kolár

Pé ter igaz ga tó dra ma turg nak le szer ződ tet te a

80-as évek leg si ke re sebb ha zai di ák szín pa dá -

nak (a kas sai IKSZ) ve ze tő jét, ren de ző jét Pász -

tó And rást, aki nek egy új, értékközpontúbb dra -

ma tur gia ki ala kí tá sá ért két fron ton (a kö zön ség

és a tár su lat egy ré szé vel) is meg kel lett küz de -

nie. A tár su lat „meg erő sí té se” egyik nap ról a

má sik ra nem volt meg old ha tó, a leg na gyobb

prob lé ma azon ban egy ha tá ro zott mű vé szi pro -

fil ki ala kí tá sá ra ké pes ren de ző hi á nya volt. Az

1990/91-es el ső önál ló évad ban Dezsényi Pé ter

(Steinbeck: Ege rek és em be rek) és Beke Sán dor

(Bródy: A ta ní tó nő) ren de zé sei azt mu tat ták,

hogy jó ren de ző ke ze alatt szü let het nek ér té kel -

he tő elő adá sok, ugyan ak kor azon ban egy ér tel -

mű en fel tár ták az adott ös  sze té te lű tár su lat –

igen szű kös – mű vé szi korlátait is. Az „új kor

nyi tá nyát” az 1992 ja nu ár já ban tar tott Tenessee

Williams-bemutató (A vágy vil la mo sa) je len tet -

te Beke Sán dor ren de zé sé ben. Ez az elő adás

egy részt bi zo nyí tot ta, amit min den szín ház ér tő

tu dott, hogy a jó szín ház hoz egy ha tá ro zott mű -

vé szi el kép ze lés sel és biz tos szak mai tu dás sal

ren del ke ző ren de ző re és jó szí né szek re van

szük ség, más részt vi szont azt, hogy iga zán jó

szín ház, szín vo na las elő adá sok lét re ho zá sá ra

Kas sán is re á lis le he tő ség van. A vágy vil la mo -
sá ban a Thália tár su la tát két fő is ko lás, Dó sa

Zsu zsa és Bocsárszky At ti la erő sí tet te (reve-

latív szí né szi tel je sít mé nyek kel), a ren de ző nek

azon ban a tár su lat tag ja i ból is si ke rült az ön ma -

guk hoz ké pest leg jobb (az előtt ré gen, vagy so -

ha nem lá tott) tel je sít mé nye ket „ki hoz ni”. A

pro duk ci ót „új kor nyi tá nyá nak” ne vez tem, ez

azon ban in kább csak a kri ti ka és az igé nye sebb

né zők ez irán ti el vá rá sa i ra ér vé nyes, il let ve –

ta lán min de nek előtt – a szí né szi tel je sít mé -

nyek re.  A vágy vil la mo sa az elő adás gon do la ti

és sti lá ris egy sé ge, szak mai szín vo na la te kin te -

té ben olyan ma gas ra tet te a mér cét, hogy azt

so ká ig meg kö ze lí te ni is csak rit kán si ke rült. A

szí nész csa pat vi szont az el kö vet ke ző évek ben

fo ko za to san oly an  nyi ra meg erő sö dött, hogy a

jobb szlo vák il let ve ma gyar or szá gi tár su la tok -

kal is ve te ked he tett. Ez egy részt a fő is ko lá ról

(a már em lí tett Bocsárszky At ti lán kí vül a 90-

es évek kö ze pén fo ko za to san Tóth Ti bor, Petrik

Szi lárd, Bandor Éva, majd a Ko má rom ból át -

szer ző dött Ko vács Il di kó, Boldoghy Oli vér)

vagy a kö zép is ko la után (töb bek kö zött Kas sai

Cson gor, Czajlik Jó zsef, Kiss Szil via) ide ke rült

fi a ta lok nak volt kö szön he tő, más részt a tár su lat

mű vé szi leg meg úju ló, il let ve hos  szabb-rö vi -

debb „hall ga tás” után új ra szín pad ra lé pő ré gi

tag ja i nak. A ré gi ek kö zül min de nek előtt
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Gyurkovics Mi hály vis  sza té ré se volt meg ha tá -

ro zó a szín ház éle té ben. 1993-tól Dezsényi Pé -

ter lett a mű vé sze ti ve ze tő, aki nek meg ha tá ro -

zó, egy sé ges mű vé szi pro filt ugyan nem si ke -

rült ki ala kí ta nia, de az ő mű kö dé sé nek ide jé re

(1993-95) te he tő a tár su lat fönt em lí tett je len tős

„meg erő sö dé se”. Kas sán ezek ben az évek ben

mind a szlo vá ki ai, mind a ma gyar szín ház mű -

vé szet szem pont já ból ki emel ke dő, saj nos mind

a szlo vák, mind pe dig a ma gyar szí ni kri ti ka ré -

szé ről mél tat la nul el hall ga tott, a szí né szi tel je -

sít mé nye ket el is me rő dí jak osz tá sá nál is több -

nyi re fi gyel men kí vül ha gyott (pe dig ugyan -

csak el is me rés re mél tó), szí né szi ala kí tá sok

szü let tek. Kö zü lük is az él re kí ván ko zik

Gyurkovics Mi hály Barakiása Szé kely Já nos

Ca li gu la hely tar tó ja cí mű drá má já ból és Öreg -

je Kár pá ti Pé ter Hal ha tat lan há bo rú já ból. A

töb bi ek kö zül, a tel jes ség igé nye nél kül,

Bandor Éva szá mos ala kí tá sa (Yvonne, bur gun -
di her ceg nő, Mar csa – Mág nás Mis ka, Hanka –

Hal ha tat lan há bo rú), Gom bos Ilo na (Belisa –

Tu dós nők), Dó sa Zsu zsa (Ka ta – A mak ran cos
hölgy), Bocsárszky At ti la (Petrucchio – A mak -
ran cos hölgy), Fabó Ti bor (Trissotin – Tu dós
nők, Sganarelle – Don Juan), Tóth Ti bor (Mis -

ka – Mág nás Mis ka, Csulánó – Or szág al ma,
McMurphy – Ka kukk fé szek), Petrik Szi lárd

(Hon véd – Hal ha tat lan há bo rú, Baracs – Mág -
nás Mis ka) Kas sai Cson gor (Etienne – Bol ha a
fül be), Czajlik Jó zsef (Pe ti – Don Juan). A fen -

ti ek ben szán dé ko san csu pán az össz ha tá suk ban

egyéb ként vi tat ha tó, prob le ma ti kus elő adá sok -

ból vá lo gat tam. 1995-től azon ban szü le tett né -

hány nagy sze rű elő adás, mely ös  szes sé gé ben is

a ma gyar és szlo vák (mert a ha zai ma gyar szín -

há zat meg győ ző dé sem sze rint min dig az egye -

te mes ma gyar és szlo vák szín ház mű vé szet kon -

tex tu sá ban is ér té kel ni kell) szín ház je len tős

ese mé nyei vol tak (an nak el le né re, hogy a kri ti -

ka ezen ese mé nyek több sé gét sem mél tat ta a

ne kik jog gal ki já ró fi gye lem re). A sor Sorokin:

Sem mi és vég te len cí mű meg le he tő sen bul vár -

gya nús da rab já val in dult, amely Ve re bes Ist ván

el ső kas sai ren de zé se volt, s amely ben Ve re bes

meg te rem tet te azt a sti lá ris egy sé get, bel ső ko -

he ren ci át, szí né szi fe gyel met, amely az elő -

adást je len tős szín há zi ese mén  nyé emel te. A

pro duk ció va ló di je len tő sé ge még is Ve re bes és

a tár su lat „egy más ra ta lá lá sá ban” állt. En nek az

egy más ra ta lá lás nak az ered mé nye volt a kö -

vet ke ző évad ban a Bánk bán meg íté lé sem sze -

rint szín ház tör té ne ti je len tő sé gű be mu ta tó ja,

mely ben Ve re bes for ra dal mi an új ér tel me zés -

ben vit te szín re nem ze ti drá mán kat. A kö zön -

ség am bi va lens fo gad ta tá sa és a kri ti kai vissz -

hang ta lan ság el le né re Kas sa az 1833-as ős be -

mu ta tó után má sod szor is be ír ta ne vét a Bánk
bán szín pa di tör té ne té nek arany köny vé be. Eb -

ben az évad ban a har ma dik Mečiar-kormány

kul tu rá lis ve ze té se az anya gi el le he tet le nü lés

szé lé re so dor ta a szín há zat, a tár su lat nak azon -

ban ez – leg alább is idő le ge sen – mint ha va la -

mi fé le erő több le tet, a „dac ból is jó szín há zat

csi nál ni” ere jét ad ta vol na. Az évad vé gén szü -

le tett még egy na gyon jó elő adás (Ratkó: Se -
gítsd a királyt!, Beke Sán dor ren de zé sé ben)

köz ben pe dig két, hi bá i val is vál lal ha tó, sőt ki -

emel ke dő egyé ni tel je sít mé nyek mi att mű vé -

szi leg is fon tos pro duk ció (Kár pá ti: Hal ha tat -
lan há bo rú, Sa la mon Su ba Lász ló ren de zé sé -

ben és Ba ko nyi – Szir mai: Mág nás Mis ka,
Bodolay Gé za ren de zé sé ben). A tár su lat az el -

kö vet ke ző két évad ban (1996/97 és 1997/98)

egy re ne he zebb kö rül mé nyek kö zött dol go zott.

A szín ház el ve szí tet te jog ala nyi sá gát, a tár su lat

azon ban bi zo nyí tot ta mű vé szi ere jét, iga zol ta,

hogy a pénz, az anya gi kö rül mé nyek na gyon

fon to sak, de ko ránt sem je len te nek min dent a

mű vé szi al ko tás ban. Vidnyánszky At ti la

Moliere (Don Juan) és Stefan Korenci

Gombrowicz (Yvonne, bur gun di her ceg nő) ren -

de zé se el ső sor ban a már em lí tett ki emel ke dő

szí né szi tel je sít mé nyek mi att em lé ke ze tes, Ve -

re bes újabb kas sai mun ká ja (Cse hov tré fái –

Med ve, Le ány ké rés, Ju bi le um, La ko da lom) és

Vidnyánszky At ti la leg jobb kas sai ren de zé se

(John Ford: Kár, hogy ká) vi szont tel jes egé szé -

ben a je len tős szín ház mű vé sze ti tel je sít mé nyek

kö zé so rol ha tó. Pa ra dox mó don a kor mány vál -

tás, a kül ső kö rül mé nyek re mélt (és rész ben

meg va ló sult) po zi tív vál to zá sa után kö vet ke -

zett be az ígé re te sen fej lő dő tár su lat szét hul lá -

sa. Min de nek előtt a kon cep ci ó zus szak mai,

mű vé szi ve ze tés hi á nya, a dra ma tur gi ai és mű -

vé szi igé nyes ség csök ke né se okoz ta azt a vál -
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sá got, mely nek ered mé nye ként a leg te het sé ge -

sebb szí né szek több sé ge (köz tük Boldoghy Oli -

vér, Ko vács Il di kó, Tóth Ti bor, Bandor Éva,

Fabó Ti bor) ott hagy ta a kas sai szín há zat, ahol a

szak mai szín vo nal ri asz tó csök ke né sét a kö zön -

ség szó ra ko za tás ra va ló hi vat ko zás sal pró bál ták

el fed ni, saj nos a szó ra koz ta tás nak sok szor a

leg al pá ribb for má i tól sem vis  sza ri ad va. Az óta

tör tént egy kí sér let a hely zet kon szo li dá lá sá ra.

2003 őszén Beke Sán dor lett a szín ház mű vé -

sze ti ve ze tő je, aki től min den ki az igé nyes „mű -

vész szín há zi” és a „kö zön ség szín há zi” (meg -

győ ző dé sem sze rint meg le he tő sen blőd, de

még is hasz ná la tos fo gal mak) el kép ze lé sek ösz  -

sze han go lá sát, va gyis szín ház mű vé sze ti és

gon do la ti szem pont ból igé nyes, de a kö zön ség

ál tal is el fo ga dott, szó ra koz ta tó szín ház lét re -

ho zá sát vár ták. 2005 ta va szán azon ban őt is le -

vál tot ták, ez a kí sér let is si ker te le nül vég ző dött

te hát, s ma radt a Kas sán most már hos  szú ide je

meg lé vő mű vé szi (gon do la ti és sti lá ris) bi zony -

ta lan ság.

A Tháliával csak nem el len té tes utat járt be a

ko má ro mi Jó kai Szín ház. A be ve ze tő ben em lí -

tett jobb ki in du lá si hely ze tet a kez de tek nél si -

ke rült ma xi má li san ki hasz nál ni. A szín ház

igaz ga tói poszt já ra ki írt pá lyá za tot 1990 már ci -

u sá ban Beke Sán dor nyer te, s a po zso nyi fő is -

ko lán te het sé ges fi a ta lok egész so ra ta nult. A

ka riz ma ti kus ve ze tő és az amúgy is jó erők ből

ál ló, a fi a ta lok kal meg erő sö dő tár su lat ta lál ko -

zá sát nagy vá ra ko zás előz te meg. Az in du lás

min den el vá rást tel je sí tett, sőt ta lán felül is

múlt. Háy Gyu la: A ló cí mű szín mű vét

CaliguLÓ cí men vit te szín re Beke. Ez a pro -

duk ció sok szem pont ból meg ha tá ro zó és pél da

ér té kű volt. Beke prog ra mot hir de tett ve le: az

erős tár sa dal mi el kö te le zett sé gű, de a ba ná lis

ak tu a li zá lás tól men tes, szak ma i lag igé nyes elő -

adá so kat, az ed dig egyed ural ko dó na tu ra lis ta-

re a lis ta stí lu son tör té nő túl lé pést, ak tu á lis, iz -

gal mas, mű vé szi leg ma gas szín vo na lú szín há -

zat ígért. A sti lá ris ki fe je ző esz kö zök gaz da go -

dá sa, a „meg úju lás”, az újabb szín há zi stí lu sok

és a drá ma iro da lom mo der nebb irány za ta i nak

be fo ga dá sa, meg ho no sí tá sa szem pont já ból ta -

lán a CaliguLÓ-nál is je len tő sebb, bár össz ha -

tá sá ban ke vés bé egy sé ges volt az évad má sik

Beke ren de zé se Rózevicz Fe hér há zas sá ga.
Köz ben 1990. jú ni us 1-től a szín ház fel vet te Jó -

kai Mór ne vét, és az óta Ko má ro mi Jó kai Szín -

ház né ven mű kö dik. Az el ső évad mű vé szi-

szel le mi iz gal ma it, pezs gé sét Bekének már

nem si ke rült meg is mé tel nie, s bár a tár su la ton

be lü li erő sö dő konf lik tu sok ról szó ló hí rek egy -

re ag gasz tób bak vol tak, vé gül a mečiari „kul -

túr po li ti ka” be avat ko zá sa aka dá lyoz ta meg,

hogy ki de rül jön, mi re le he tett vol na még ké pes

Beke ez zel a tár su lat tal. Az igaz ga tói meg bí za -

tá sa le jár ta kor, 1994-ben ki írt új pá lyá za tot

ugyan is hi á ba nyer te meg a szak mai bi zott ság

előtt, a kul tu rá lis mi nisz ter (rész ben a tár su lat

egy ré szé nek kí ván sá gá ra is) nem őt, ha nem

Holocsy Ist vánt ne vez te ki igaz ga tó nak. Beke

utol só éva dá ban Beckett Godot-ra vár va cí mű

ab szurd já nak szín re vi te lé vel még ma ra dan dót

al ko tott, majd vis  sza tért Ma gyar or szág ra. Ve -

ze té se alatt a már em lí tett je len tős elő adá sok és

né hány – a ma gyar és a szlo vá ki ai szín ház vi -

szony la tá ban is ki emel ke dő, de saj nos a Thália

Szín há zé hoz ha son ló an a szín há zi szak ma ál tal

szin tén mél tat la nul ke vés sé ér té kelt – ki emel -

ke dő szí né szi tel je sít mény szü le tett. A tel jes ség

igé nye nél kül ide so rol ha tó Holocsy Ist ván Ca -

li gu lá ja és Dráfi Má tyás Egnatiusa

(CAliguLÓ), Var ga Szil via Pa u li ná ja (Fe hér há -
zas ság), Dó sa Zsu zsa Ro zi ná ja és Mokos At ti -

la Fi ga ró ja (Fi ga ró há zas sá ga), Skronka Ti bor

Jang Sunja (Szecsuáni jó em ber), Var ga Ti bor,

Mokos At ti la, Boldoghy Oli vér és Benkő Gé za

(Godot-ra vár va). Az el kö vet ke ző né hány évad

a dra ma tur gi ai eset le ges ség, a kö zön ség-szó ra -

koz ta tás va lós és kép zelt kö ve tel mé nye i nek ki -

elé gí té sé re tör té nő, több nyi re gör csös igye ke -

zet je gyé ben, vé let len sze rű en, mű vé szi kon -

cep ció nél kül vá lasz tott ma gyar or szá gi ven -

dég ren de zők jobb-ros  szabb tény ke dé sé vel telt.

Szü le tett ugyan né hány tisz tes szín vo na lú pro -

duk ció (He ge dűs a ház te tőn Bor Jó zsef ren de -

zé sé ben, Dráfi Má tyás nagy sze rű Tevje ala kí tá -

sá val, mel let te Né meth Ica, Stubendek Ka ta lin,

Czajlik Jó zsef és Holocsy Krisz ti na szí né szi re -

mek lé sé vel, Mirandolina Dó sa Zsu zsá val a

cím sze rep ben, Be ne dek Mik lós ren de zé sé ben,

a Tót ék Ivan Blahút ren de zé sé ben), hi ány zott

azon ban az át gon dolt, hos  szú tá vú dra ma tur gi -
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ai és mű vé szi kon cep ció. Nem cso da, hogy eb -

ben az idő szak ban a fi a ta lok több sé ge el szer ző -

dött (Ko vács Il di kó, Boldoghy Oli vér, Dó sa

Zsu zsa, Stubendek Ka ta lin), vagy ele ve nem

ide szer ző dött (Bandor Éva, Petrik Szi lárd,

Tóth Ti bor). A ked ve ző vál to zást az 1999-es év

hoz ta. A szín ház igaz ga tói poszt já ra ek kor pá -

lyá zat út ján Kiss Pén tek Jó zsef ke rült. Az ama -

tőr szín ját szó moz ga lom ban ren de ző ként igen

ak tív Kiss Pén tek től so kan fél tet ték a szín há zat,

de ő kel le me sen meg lep te a ta más ko dó kat.

Mind járt az igaz ga tá sa alat ti el ső évad ban si ke -

rült jól vá lo gat nia a ta pasz talt (Beke Sán dor,

Gali Lász ló, Pinczés Ist ván) és a szin te még is -

me ret len, if jú ren de ző te het sé gek (Kecs kés Ma -

ri ka, Tóth Mik lós, Honti György) kö zött, meg -

je lent egy kon zek vens dra ma tur gi ai tö rek vés,

mely nek ki ala kí tá sa el ső sor ban a po zso nyi fő -

is ko lá ról a szín ház hoz ke rü lő Var ga Eme se ne -

vé hez fű ző dik. Szin te fel be csül he tet len je len tő -

sé gű ek a tár su lat ban vég be me nő vál to zá sok:

Ko má rom ba szer ződ nek vagy itt „ven dé ges -

ked nek” a fő is ko lát el vég ző, vagy még fő is ko -

lás fi a ta lok, sőt – mint azt fön tebb már em lí tet -

tem – a kas sai Thália Szín ház leg jobb ja i ból is

so kan ide szer ződ tek, vagy „sza bad úszó ként”

el ső sor ban itt ját szot tak. Kiss Pén tek igaz ga tó -

sá gá nak má so dik éva da meg hoz za a „nagy át -

tö rést” is. Tóth Mik lós iz gal mas, új sze rű, bár

két sé ge ket is föl ve tő Cson gor és Tün de ér tel -

me zé se még mél tat la nul vissz hang nél kül ma -

radt, de a fő is ko lás Czajlik Jó zsef Amadeusa és

Telihay Pé ter Tartuffe ren de zé se már je len tős

szak mai si kert arat. A Tartuffe-nek a ki tű nő elő -

adás lét re jöt tén túl is óri á si sze re pe van a szín -

ház to váb bi fej lő dé sé ben: a ta lál ko zás Telihay

Pé ter ren de ző vel, aki a kö vet ke ző évad tól a

szín ház fő ren de ző je lett. A szín ház te vé keny sé -

gét vég re fi gye lem re mél tat ja a ma gyar or szá gi

és szlo vá ki ai szak ma is: 2001-ben részt ve het -

nek mind két or szág leg je len tő sebb szín há zi

ese mé nyén a Pé csi Or szá gos Szín há zi Ta lál ko -

zón (Tartuffe) és a Divadelná Nitra nem zet kö zi

fesz ti vá lon (Amadeus). Bár a csúcs pont ok mel -

let az évad nak vol tak mély pont jai is, s a kö vet -

ke ző évad ban sem si ke rült meg is mé tel ni a

2000/2001-es si ke re ket, a 2002/2003-as évad

iga zol ta, hogy a szín ház ve ze té se jó úton jár.

En nek bi zo nyí té ka az a tény is, hogy a szín ház

meg kap ta tör té ne té nek leg na gyobb szak mai el -

is me ré sét – a Si rály elő adá sa el nyer te

Kisvárdán a Határontúli Ma gyar Szín há zak

Fesz ti vál já nak Nagy dí ját. Azt, hogy – Ma jor

Ta más köny vé nek cí mé vel szól va – a szín ház

nem sze líd in téz mény, saj nos iga zol ta, hogy a

szak mai si ke rek és el is me ré sek, a ki vá ló pro -

duk ci ók szü le té se nem elég sé ges a szín ház jó,

za var ta lan mű kö dé sé hez. Az em be ri vi szo nyok

ala ku lá sa, a mű vé szi kon cep ció el fo gad ta tá sa a

tár su lat egé szé vel, vagy leg alább is a túl nyo mó

több sé gé vel, az em be rek kö zöt ti kom mu ni ká -

ció za var ta lan sá ga, a konf lik tu sok adek vát fel -

ol dá sa ugyan úgy hoz zá tar to zik egy jó szín ház

hos  szú tá vú, za var ta lan mű kö dé sé hez, mint a

mű vé szi mun ka mi lyen sé ge. A tár su la ton be lül

ki ala kult fe szült sé gek mi att, me lye ket a ve ze -

tők kép te le nek vol tak „há zon be lül” meg ol da -

ni, le ve zet ni, ke nyér tö rés re ke rült sor. Az igaz -

ga tó nak és a fő ren de ző nek tá voz nia kel lett. Az

igaz ga tói poszt ra ki írt pá lyá za tot meg nye rő

Tóth Ti bor azon ban el kö te le zet ten to vább kí -

ván ha lad ni a meg kez dett úton: a tár su la ton be -

lü li fe szült sé ge ket old va együtt tar ta ni a je len -

leg nagy sze rű szí né szek ből ál ló csa pa tot, kö -

vet ke ze te sen foly tat ni az ér ték köz pon tú dra ma -

tur gi ai és szín ház-esz té ti kai mun kát, szak mai

kap cso la tot tar ta ni a ma gyar és szlo vák szín ház

ki emel ke dő mű vé sze i vel, mű vé szi ér ték te rem -

tés re föl hasz nál ni a „két kul tú rá ban lé te zést”.

Ezt a re ményt erő sí tet te az a tény is, hogy fő -

ren de ző nek si ke rült meg nyer nie az egyik leg je -

len tő sebb, leg iz gal ma sabb ma gyar or szá gi szín -

ház ve ze tőt és ren de zőt, Ve re bes Ist vánt. Az el -

múlt két évad ban saj nos egy elő re nem szü let tek

iga zán je len tős (az elő ző idő szak leg jobb ja i hoz

mér he tő) elő adá sok, s nem lát ha tó ak az egy sé -

ges, ér ték köz pon tú és a tár su lat adott sá ga it ma -

xi má li san fi gye lem be ve vő és ki hasz nál ni

igyek vő dra ma tur gia kör vo na lai sem.

3. EGYÉB SZÍN HÁ ZI KEZ DE MÉ NYE ZÉ -

SEK

Az el telt más fél év ti zed ben a szlo vá ki ai ma -

gyar szín há zi vi lág ban több-ke ve sebb erő vel

ál lan dó an je len volt egy har ma dik hi va tá sos
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tár su lat lét re ho zá sá nak igé nye. A több ször em -

le ge tett, a füleki és lo son ci ama tőr tár su la tok

bá zi sán lét re ho zan dó szín ház nak nin cse nek

meg a szak mai, mű vé szi fel tét elei. 2004-ben

azon ban vá rat la nul föl me rült – sőt egy idő ben

el dön tött tény ként ke rült a köz tu dat ba – egy ka -

ma ra szín ház jel le gű hi va tá sos tár su lat lét re ho -

zá sa Gágyor Pé ter ve ze té sé vel. Gágyor szín -

ház ér té sét, te het sé gét, szak mai igé nyes sé gét

egy ko ri ama tőr szín há za a Szép Szó te vé keny -

sé gé ből és rö vid (1981–83) kas sai Thália-beli

tény ke dé sé ből is mer tük. Is ten ve led, Mo nar -
chia cí mű da rab ja és ren de zé se új színt je len tett

az új út ra lé pő Jó kai Szín ház ban, ahol azon ban

foly ta tás nél kül ma radt. Az óta több elő adás sal

(el ső sor ban Albee: Nem fé lünk a far kas tól és

Egressy: Sós ka, sültkrumpli) iga zol ta, hogy a

mű vé szi po ten ci ál adott egy ilyen jel le gű tár su -

lat ki ala kí tá sá ra. Kér dés, men  nyi re te remt he tők

meg en nek anya gi és szer ve zé si fel tét elei, s

hogy nem vol na-e cél ra ve ze tőbb Gágyor he lyét

meg ta lál ni a meg lé vő szín há zi struk tú rá ban.

An  nyi bi zo nyos: egy ilyen for má tu mú mű vész -

nek he lyet kell ta lál ni a szlo vá ki ai ma gyar szín -

há zi élet ben, min de nek előtt an nak fej lő dé se ér -

de ké ben.

Az 1989 utá ni vál to zá sok a ha zai szín há zi

élet ben te hát szá mos le he tő sé get nyi tot tak, de

sok gon dot, prob lé mát is föl ve tet tek. Szín ház -

mű vé sze tünk fej lő dé se eb ben az idő szak ban

ko ránt sem volt tö ret len és egye nes vo na lú, in -

kább mi nő sít he tő szi nusz gör bé hez ha son la to -

san hul lám zó nak. A cen zú ra és a köz vet len po -

li ti kai be avat ko zá sok meg szű né se je len tős vál -

to zá so kat tett le he tő vé a dra ma tur gi ai terv ben.

Meg je len het tek ad dig til tott vagy nem kí vá na -

tos ma gyar (Háy Gyu la, Márai Sán dor, Il  lyés

Gyu la, Csurka Ist ván, Gör gey Gá bor) és kül föl -

di (Rozewicz, Gombrowicz, Beckett, Sartre)

szer zők, ami jó té ko nyan be fo lyá sol ta a re per to -

ár ala ku lá sát. Po zi tí vum ként kell ér té kel nünk

azt is, hogy a gyen ge mi nő sé gű bul vár da ra bok

a várt nál (félt nél) ki sebb arány ban je len tek meg

két szín há zunk re per to ár já ban. Azt, hogy a dra -

ma tur gi ai meg kö té sek meg szű né se mel let meg -

szűn tek az el vá rá sok (kö ve tel mé nyek) sti lá ris

té ren is (a szo ci a lis ta re a liz mus pre fe ren ci á ja),

sok kal ke vés bé si ke rült ki hasz nál ni. Ko má rom -

ban ugyan Beke Sán dor igaz ga tó sá gá nak el ső

éva dá ban prog ram sze rű nek lát szó, és mind járt

a kez de tek nél ko moly ered mé nye ket ho zó kí -

sér le tet tett a ma gyar (és szlo vák) szín pad okon

gya kor la ti lag egyed ural ko dó re a lis ta szín ját -

szás mel lett a nem re a lis ta, sti li zált já ték stí lu -

sok meg ho no sí tá sá ra is (CAliguLÓ, Fe hér há -
zas ság), ez a kí sér let azon ban egy to váb bi si ke -

res (Godot-ra vár va) és egy ke vés bé si ke res

(Es ter házy) pró bál ko zás után még sem ho zott

tar tós vál to zást, sti lá ris „gaz da go dást”. Kas sán

Ve re bes em lí tett, ál ta lam  szín ház tör té ne ti je -

len tő sé gű nek tar tott Bánk bán ren de zé se in -

kább ki vé tel nek, mint tu da tos stí lus-gaz da gí tá -

si tö rek vés nek mi nő sít he tő. Az idő szak min den

bi zon  nyal leg je len tő sebb vál to zá sa, hogy a fő -

is ko lá ra a ko ráb bi nál jó val na gyobb szám ban

ke rül tek be te het sé ges fi a ta lok, s ezek több sé ge

az elő ző idő szak ok kal el len tét ben itt is ma radt

Szlo vá ki á ban. Bár eb ben az idő szak ban is tá -

voz tak (és tá voz nak) je len tős mű vé szek Ma -

gyar or szág ra (Var ga Szil via, Rancsó De zső,

Stubendek Ka ta lin, Dó sa Zsu zsa, Ollé Erik,

Lucskay Ró bert), vagy szer ződ nek szlo vák

szín há zak hoz (Tó bi ás Szidi, Kas sai Cson gor),

az adott kö rül mé nyek kö zött a szí nész után pót -

lás hely ze te meg ol dott nak lát szik. Na gyobb

gond a mű vé sze ti ve ze tés kér dé se. Az adott

idő szak ban egyet len ma gyar dra ma turg vég zett

(Var ga Eme se), igaz ő meg ha tá ro zó alak ja a

ko má ro mi szín ház nak. A két vég zett ren de ző

kö zül For gács Mik lós ért he tet len mó don „kí vül

ke rült” a szín há zon, Czajlik Jó zsef pe dig Ma -

gyar or szág ra tá vo zott. A ven dég ren de zők meg -

vá lasz tá sá nál ed dig több sze rep ju tott a vé let -

len nek és a sze mé lyes kap cso la tok nak, mint a

kö vet ke ze tes, hos  szú tá vú mű vé szi kon cep ci ó -

nak. En nek el le né re Ve re bes Ist ván há rom kas -

sai ren de zé se az elő adá sok mű vé szi ér té kén túl

je len tős pe da gó gia, szí nész ne ve lé si ered ményt

is ho zott, Telihay Pé ter egy éves ko má ro mi mű -

kö dé se pe dig a szem lé let vál to zás, a mű vé szi

igé nyes ség szem pont já ból volt je len tős. Két -

ség te len tár su lat épí tő, szí nész pe da gó gi ai ered -

mé nyei vol tak Vidnyánszky At ti la kas sai ven -

dég ren de zé se i nek is.

Saj ná la to san ke vés sé hasz nál ták ki szín há -

za ink a szlo vák szín há zak kal, szlo vák ren de -
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zők kel va ló át gon dolt, hos  szú tá vú együtt mű -

kö dés ben rej lő le he tő sé ge ket. Ezen a té ren sür -

gő sen át kel le ne gon dol ni a kí nál ko zó le he tő sé -

ge ket, az együtt mű kö dés le het sé ges for má it,

me lyek mind két fe let gaz da gít hat ják.

Ugyan csak át kel le ne gon dol ni a ma gyar or -

szá gi szín há zak kal és mű vé szek kel foly ta tott

együtt mű kö dést, hogy az a je len le gi eset le ges,

sze mé lyes is me ret sé ge ken és vé let le ne ken ala -

pu ló együtt mű kö dés he lyett hos  szú tá vú, kon -

cep ci ó zus, a szín ház, a tár su la tok fej lő dé sét se -

gí tő el kép ze lés ré sze le gyen.

Szer ve zé si, gaz da sá gi szem pont ból a szín -

há zak de cent ra li zá lá sa, a me gyék hez tör té nő

„alá ren de lé se” a nem ze ti sé gi szín há za kat, el ső -

sor ban a két ma gyar szín há zat érin tet te a leg in -

kább ked ve zőt le nül. A két szín ház nak az egész

ma gyar lak ta te rü le tet el kel le ne lát nia. Ez négy

me gyét érint, s a ha son ló an a me gyék hez tar to -

zó szlo vák szín há zak kal szem ben ös  sze ha son -

lít ha tat la nul több tá jo lást igé nyel. Tart ha tat lan -

nak vé lem a je len le gi hely ze tet, amely ezek kel

a plusz költ sé gek kel nem szá mol kel lő mér ték -

ben.

Mó dot kel le ne ta lál ni a szín há zak és az írók

együtt mű kö dé sé nek se gí té sé re is, leg alább kí -

sér le tet ten ni az an  nyit em le ge tett, so kak ál tal

áhí tott, de egy-két egye di ki vé tel től el te kint ve

sem mi lyen konk rét for má ban nem tá mo ga tott

és „szer ve zett” szlo vá ki ai ma gyar drá ma iro da -

lom se gí té sé re, lét re ho zá sá ra.

A szín há zi élet ré sze a szí ni kri ti ka is. A ma -

gyar or szá gi és a szlo vák kri ti ka ér dek te len sé -

gé re több ször utal tam. Egy-két tisz te let re mél tó

ki vé tel től el te kint ve kí sér le tet sem tesz nek a

szlo vá ki ai ma gyar szín há zi élet rend sze res kö -

ve té sé re, kri ti kai „fel tér ké pe zé sé re”. Dusza Ist -

ván ko rai, tra gi kus tá vo zá sa óta gya kor la ti lag a

ha zai ma gyar ság kö ré ben nincs a szín há zi élet

tel jes sé gét kö ve tő és azt tisz tes szak mai szín vo -

na lon ref lek tá ló kri ti kus, az ala pos, elem ző, na -

gyobb lé leg ze tű ta nul má nyok pe dig a szín-

ház(ak) meg ala ku lá sa óta tar tó san, ál lan dó jel -

leg gel hi á nyoz nak. Az Új Szó és a Sza bad Új -
ság igyek szik kö vet ni a szlo vá ki ai ma gyar

szín há zi ese mé nye ket, ezt azon ban pro fil juk -

nak meg fe le lő en csak a rö vid re cen zi ók, a

„zsurnál kritikai” ref le xi ók szint jén te he tik. A

ha zai ma gyar fo lyó irat ok (a Kalligram egy rö -

vid idő sza kát ki vé ve) nem fog lal koz nak a szín -

há zi tör té né sek elem zé sé vel, nem kö zöl nek na -

gyobb lé leg ze tű, ala po sabb ta nul má nyo kat. A

hely ze ten a szín ház el mé le ti kép zés ben va ló

rész vé tel és egy szín ház el mé le ti tár sa ság meg -

ala kí tá sa, a szín há zak és kri ti ku sok ak tí vabb,

al ko tó együtt mű kö dé se (pl. a szlo vák szín há -

zak nál jól be vált „tár su la ti ér té ke lé sek” for má -

já ban) se gít het ne.

DÖ MÖ TÖR VAR GA EME SE

4. JÓ KAI NA POK 1989–2006. GE NE RÁ -

CIÓ VÁL TÁS KÜ SZÖ BÉN

A szlo vá ki ai ma gyar ama tőr szín ját szó cso por -

tok fesz ti vál ja, a Jó kai Na pok a 2006-os év ben

43. al ka lom mal ke rült meg ren de zés re. Az el ső

tizenegynéhány év nyil ván a moz ga lom ki ala -

kí tá sá val telt, s az anya nyelv meg őr zé sén és

mű ve lé sén túl, nem vál lalt je len tő sebb tár sa dal -

mi sze re pet. Az ide o ló gi a i lag gon do san fel -

ügyelt nem ze ti sé gi ren dez vény éve kig a „kö te -

le ző kö rö ket” rót ta, a nyolc va nas évek ben

azon ban a Jó kai Na pok egy re erő tel jes eb ben el -

len zé ki sze rep kör rel ru há zó dott fel. A szlo vá ki -

ai (il let ve cseh szlo vá ki ai) ma gyar hi va tá sos

szín ját szás csak mi ni má lis szin ten vál lal ta fel a

tár sa da lom kri ti kát, a rend szer bí rá la tát. Ezért a

sza bad gon dol ko dás, az iró nia, a sza tí ra az ama -

tőr moz ga lom ber ke i be szo rult, s erős mág nes -

ként tar tot ta ös  sze a szlo vá ki ai ma gyar ama tőr

szín ját szó moz gal mat. A Jó kai Na po kon részt

ven ni akár né ző ként, akár elő adó ként tett volt,

igaz ez az ér dem nem el ső sor ban szak mai jel le -

gű volt, de a fesz ti vál irán ti ér dek lő dés, a fesz -

ti vál rang ja, és fon tos sá ga be fo lyá sol ta a szak -

ma i ság fej lő dé sét is. Egy-egy elő adás igaz sá ga

ter mé sze te sen hát tér be szo rí tot ta az esz té ti kai

ka te gó ri á kat.

1989 után a szó lás sza bad ság el vet te az ösz  -

sze ka csin tás le he tő sé gét és szép fo ko za to san

ki csú szott a ta laj az ama tőr szín há zi moz ga lom

lá ba alól. El kez dő dött a for ma és le he tő ség ke -

re sés kál vá ri á ja. In nen től kezd ve a Jó kai Na pok

nosz tal gia-fesz ti vál lá vált. Év ről év re mást sem

hal la ni, csak saj nál ko zást, „bezzegelést”, a
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fesz ti vál si ra tá sát. Pél da képp áll jon itt né hány

ezek ből az írá sok ból: 

1989 után meg vál to zott a hely zet, s ez zel

együtt a cé lok, irá nyok is. A prob lé ma ta lán ép -

pen ab ból adó dott, hogy túl so ká ig pró bál koz -

tak a múlt bé li dol gok rög zí té sé vel, re konst ru á -

lá sá val, ahe lyett, hogy szak mai ala pok ra he -

lyez ték vol na a fesz ti vált. Eköz ben a fesz ti vál

ré szé vé vált a nosz tal gia. Pe dig a fesz ti vál han -

gu lat és a részt ve vők vi szo nya olyan, mint a ki -

rály és a ki rá lyi ud var kap cso la ta, ki rál  lyá az

alatt va lók tesz nek va la kit, a fesz ti vál han gu la tot

pe dig a részt ve vők ger jesz tik, áraszt ják, idé zik

fel. 

Az 1989-ben vég be ment rend szer vál tás sal

meg szűnt a Jó kai Na pok el len zé ki sé ge. Né hány

évig még ki tar tott a kö zös té ma – a múlt rend -

szer kri ti ká ja, de az egy re tá vo lo dó rend szer -

vál tás, s az újabb ge ne rá ci ók po li ti kai kö zöm -

bös sé ge fel szín re hoz ta, a for mai és tar tal mi ká -

oszt. Az el ső mély pont – a cso por tok szá ma

sze rint – 1991–1993 kö zöt ti idő szak ban volt,

ezek ben az évek ben je len tő sen vis  sza esett a

ver seny prog ram ban részt ve vő cso por tok szá ma

(6–7 csa pat a 12–15 után). Eb ben az idő szak -

ban tör tént, hogy az Or szá gos Vers és Pró za -

mon dó Ver senyt le vá laszt ják a Jó kai Na pok ról,

ami mi att nyil ván vis  sza esett a né zett ség és az

ér dek lő dés (hi szen ha csak a részt ve vők néz ték

egy mást, már te le volt a ház…), még is ne héz

el hin ni, hogy pusz tán ezért fu tott vol na zsák ut -

cá ba a szín ját szó-fesz ti vál. Bár so kan ezt tart -

ják a ba jok for rá sá nak. 

Az egyik leg gyak rab ban vis  sza té rő vád, il -

let ve pa nasz az ér dek te len ség. Üres né ző te rek

előtt játs  sza nak cso por tok. Tény, hogy Ko má -

rom vá ro sa kis sé cser ben hagy ta a Jó kai Na po -

kat, nem csak szer ve zé si leg és anya gi lag, a kö -

zön ség is el árul ta a fesz ti vált. Az üre sen kon gó

né ző te rek ta pasz ta la tá ból ar ra le het kö vet kez -

tet ni, hogy a vá ros la kos sá gát nem ér dek li már

az ama tőr szín ját szás (sem). A fesz ti vál kö zön -

sé ge egy re bel ter je sebb, és szű kebb kör. Ha eh -

hez hoz zá tes  szük, hogy na gyon sok csa pat nem

né zi meg a ver seny prog ra mot sem, mert nem

kí ván csi az el len fe lek re, cso da, hogy va la ki

még be té ved a Ko má ro mi Mű ve lő dé si Köz pont

egyéb ként sem szín há zi elő adás ra mé re te zett

né ző te ré re.

Ugyan ak kor hoz zá kell ten ni, hogy nem -

csak Ko má rom kul tu rá lis éle té re te le pe dett rá a

kö zöny. Ál ta lá nos je len ség a szín ház, a mű vé -

sze tek tér vesz té se. A ma gya rá zat ös  sze tett: a

kul tu rá lis igé nyek vál toz tak, a gaz da sá gi bi -

zony ta lan ság is jócs kán de for mál ta a kö ze get, s

a szer ve zők, ahogy em lí tet tem, a múlt fé nye zé -

sé vel fog lal koz tak, ahe lyett hogy fel mér ték

vol na a meg vál to zott hely ze tet, s új ra fo gal maz -

ták vol na a Jó kai Na pok jel le gét, fel ada tát, kül -

de té sét az ez red vé gi vi szo nyok kö zött.

Csak hogy egy pél dát em lít sek: egy re több

ren de ző he lye zi elő adá sát ka ma ra-stú dió vi szo -

nyok kö zé, s ra gasz ko dik eh hez az elő adá si

mód hoz a fesz ti vá lon is. Ezek re a kis né ző te rű

elő adá sok ra szin te le he tet len be jut ni, míg a

nagy há zas elő adá sok né ző te rei kon ga nak. Pe -

dig le het, hogy nincs nagy kü lönb ség a né zők

va ló di szá má ban. A nagy tö me ge ket moz gó sí tó

elő adá sok hát tér be szo rul tak (ha csak nem egy-

egy nagy ze nés pro duk ci ó ról van szó), a más

esz köz tá rat, ki fe je ző esz kö zö ket igény lő in ti -

mebb te rek ben szü le tő szín há zi for ma vi szont

le he tő ség a to vább lé pés re.

A má sik fon tos vál to zást ab ban lá tom, hogy

azok a fel nőtt szín ját szó cso por tok, me lyek 89

előtt leg erő seb ben kép vi sel ték a kri ti kai han -

got, az utób bi évek ben sok kal in kább a szó ra -

ko za tás fe lé moz dul tak el. A kom mersz és ze -

nés mű faj egy re na gyobb te ret hó dít már az

ama tőr kö rök ben is. Ez per sze nem fel tét le nül

baj, csak hogy a kom mersz ki szo rít ja – ki szo rí -

tot ta – a köz lé si vá gyat és a for ma ke re sést. 

A kö zép is ko lás szín ját szó kö zös sé gek vi -

szont az ál lan dó an vál to zó tag ság mi att csak

egy-egy elő adás ere jé ig bír nak fenn ma rad ni,

mert di á kok jön nek-men nek, és min den év ben

el őröl kell kez de ni a cso port for má lá sát, a pe da -

gó gi ai mun kát, nem be szél ve ar ról, hogy a

szín há zi szem pon to kat nyil ván va ló an alá kell

ren del ni a ne ve lé si szem pont ok nak. (Ter mé sze -

te sen tisz te let a ki vé tel nek, az évek óta vi rág zó

di ák csa pa tok nak, mint a füleki Ap ro pó, a

dunaszerdahelyi Fó kusz, me lyek év ti ze dek óta

szak ma i lag is szín vo na las elő adá sok so ro za tá -

val ruk kol tak elő a Jó kai Na po kon.) 
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A ki lenc ve nes évek kö ze pé re a cso por tok

szá má nak vis  sza zu ha ná sa, el tű né se, a cso por -

tok ren de zők hi á nya mi at ti el sor va dá sa egy ér -

tel mű vé tet te: vér fris sí tés re van szük ség, a

fesz ti vált moz ga tó ge ne rá ció ki öre ge dett

Az ama tőr szín ját szó moz ga lom ak ko ri ko -

or di ná to rai több min den nel pró bál koz tak, hogy

vég re ki moz dít sák a fesz ti vált a holt pont ról. A

mód szer ta ni se gít ség, a vá lo ga tás, a fesz ti vál

ide jé nek szű kí té se és bő ví té se, a zsű ri ös  sze té -

tel ének vál toz ta tá sa idő ről idő re ke vés nek tűnt.

A leg ha té ko nyabb meg ol dás nak az az ok ta tó

prog ram bi zo nyult, mely Sza bó Csil la (a Pó di -

um Tár sa ság ak ko ri tit ká rá nak) kez de mé nye zé -

sé re in dult szin te a sem mi ből, tá mo ga tás nél -

kül. zsámbéki min tá ra ré gi ónk ban is ama tőr

ren de ző- és szí nész kép ző tan fo lyam ok szer ve -

ződ tek. Ezek ben a tá bo rok ban min den nyá ron

egy hét, vagy tíz nap le for gá sa alatt több nyi re

ma gyar or szá gi ven dég ta ná rok meg pró bál ták

meg ala poz ni a fi a tal szín ház csi ná lók szak ma i -

sá gát a drá ma já té kok tól a szö veg elem zé sen át a

meg va ló sí tá si. Ezek a tan fo lyam ok ele in te csak

ját szó em be rek kel gaz da gí tot ták a kö ze get. A

gon dol ko dók, a cso port ala pí tók, a ren de zők ké -

sőbb vál tak ki, in dul tak el. A tá bor ha gyo mány  -

nyá vált, s a fo lya ma tos ság vé gül meg hoz ta a

gyü möl csét, az is mert cso por to kon kí vül újabb,

kö zép is ko lás és egye te mis ta szín kö rök, kis -

szín pad ok jöt tek lét re, ahol már nem csak szí -

nész ként lép szín pad ra az új ge ne rá ció, ha nem

ren de ző ként is bi zo nyít hat tak s bi zo nyí tot tak az

utol só né hány Jó kai Na po kon. Ezek nek a több -

nyi re egye te mis ta szín pad ok nak a szín há zi

gon dol ko dás mód ja túl lép a kon ver zá ci ós szín -

há zi sab lo no kon, je len lét ük pezs dí tő en hat a

Jó kai Na pok ra, mert olyan irányt mu tat, és

szak mai tu dást vagy leg alább is kí ván csi sá got

kép vi sel, mely hez a nagy múl tú fel nőtt cso por -

tok is iga zod hat nak, s vég re új ra szel le mi csa -

ta tér ré vál hat az ama tőr szín ját szó cso por tok

se reg szem lé je. A to vább lé pés egyik zá lo ga,

hogy az ama tőr jel ző ne a mi nő sé get je lez ze,

ha nem pusz tán ar ra utal jon, hogy nem fő ál lá sú

szín ház csi ná lók ról van szó. És ak kor ta lán

meg vál toz hat na az oly sok szor szá mon kért

pro fi-ama tőr vi szony is, hi szen va ló di kap cso -

ló dá si pon tok te rem tőd né nek

De hogy ne csak a prob lé mák ról és fel ada -

tok ról be szél jünk, es sen most né hány szó azok -

ról akik nél kül egy ál ta lán nem lett vol na fesz ti -

vál, azok ról a cso por tok ról, akik az új ko ri Jó kai

Na pok tör té ne té ben je len tős sze re pet vál lal tak. 

A füleki Zsák szín ház, a lo son ci Kár mán

Szín kör, az őrsújfalusi ÉS Szín pad, a nagyme -

gyeri Po los ka és a lé vai Bár ka Szín pad törzs -

ven dé gei a fesz ti vál nak. Va la men  nyi em lí tett

együt tes egy ko moly szín pa di múlt tal ren del ke -

ző, szak ma i lag is em lí tést ér dem lő törzs gár dá -

ra épít, mely ből töb ben rend sze re sen dí ja zot tai

vol tak a fesz ti vál nak. (Hogy csak né hány ne vet

em lít sek a füleki csa pat ból a nem ré gi ben el -

hunyt Mede Ga bi né ni, a lo son ci Csák Ist -

ván–Er dé lyi Gá bor–Er dé lyi At ti la trió, az

újfalusi ÉS-ből Panyi Zol tán és Bahorec Ági –

va ló di ék kö vei a Jó kai Na pok nak ) 

A vis  sza té rő kö zép is ko lás csa pa tok: a már

em lí tett Ap ro pó Szvorák Zsu zsa ve ze té sé vel, a

dunaszerdahelyi Fó kusz, mely a múlt évad ban

Novus Ortus né ven szü le tett új já, a Kiss Pén tek

Jó zsef ne vé vel fém jel zett ko má ro mi GIMISZ is

min den év ben fel tű nik a fesz ti vá lon, a kas sai

„X” Iparista Kis szín pad is fon tos szín folt ja volt

a fesz ti vál nak hos  szú éve ken ke resz tül, saj nos

né hány éve ren de ző hi á nyá ban be ful ladt, meg -

erő sö dött vi szont a kas sai KGSZT, a király-

helmeci KÁ OSZ és a szenci TE ÁT RUM is

rend sze res részt ve vői a se reg szem lé nek. 

És vé gül hadd so rol jam fel azo kat a szín ját -

szó cso por to kat, me lyek leg in kább hor doz zák a

meg úju lás re mé nyét, le he tő sé gét: az egye te -

mis ta szín pa do kat. 

A NYEKK-kel kez dő dött – a Nyitrai Egye -

te mis ták Kín ját szó Kö re volt az el ső a sor ban,

Mik lós Lász ló és Tóth Gá bor fel tű né sé vel kez -

dő dött. Sa já tos jel zés vi lág, me rész da rab vá -

lasz tás, for mai kí sér le tek jel lem zik a csa pa tot, s

nagy vi tát vál ta nak ki a fesz ti vál részt ve vői és

a zsű ri tag jai kö zött. A ko má ro mi Selye Egye -

tem meg ala pí tá sá val sze ren csé sen meg sza po -

rod tak az egye te mi szín pad ok, lett is mind járt

há rom a ko má ro mi egye te men (a Selye Egye te -

mi Szín pad, a D-Rím Szín pad és a Zsír ku tya

Cso port). S csat la ko zott hoz zá juk a po zso nyi

ma gyar böl csé szek Ho mo Dramaticus Szín kö re

is. Bár ezek a cso por tok a fent em lí tett fel nőtt
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és kö zép is ko lás együt te sek hez ké pest nem ír tak

még szín ház tör té ne tet az ama tőr szín ját szás fel -

vi dé ki nagy köny vé be, hi szen na gyobb ré szük a

múlt év ben tűnt fel, még is bíz ha tunk az al ko tók

am bí ci ó já ban, szín ház csi ná ló ked vé ben, hogy

nem ad ják fel egy-egy évad után. 
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1. IN TÉZ MÉ NYEK

Kö rül ha tá rol ha tó a ki sebb ség, a ki sebb sé gek

ze nei éle te a több ség kul tú rá ja mel lett? Be szél -

he tünk a ki sebb ség ze nei éle té ről, ze ne kul tú rá -

já ról? Ha igen, ak kor mi lyen a szer ke ze te és mi

az, ami ös  sze kap csol ja a több ség ze ne vi lá gá -

val, vagy ép pen bi zony ta lan ná te szi, eset leg el -

mos sa köz tük a ha tá ro kat? Ezek re a kér dé sek re

ke res sük a vá laszt az arti fi ciális („ko moly”) ze -

ne te rü le tén.

A ze ne mű vé szet nem is mer ha tá ro kat. Nem -
zet kö zi jel le ge van ak kor is, ha nem ze ti. Ki vé -
telt ké pez nek a vo ká lis mű vek, azok is csak
rész ben, gon dol junk pl. a vi lág nyel ve ken írt ze -
ne mű vek re, ame lyek min den nem zet szá má ra
egy for mán kö ze li ek.

A szlo vá ki ai ma gyar ze ne élet még fel dol go -

zás ra vár. 1989 előtt csu pán rész te rü le te ket

érin tő mo nog rá fi ák je len tek meg: a cseh szlo vá -

ki ai ma gyar ének kar ok tör té ne té ről (Viczay

1973), a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ta ní tók ének -

ka rá ról ((Pálinkás–Teleki–Viczay 1975), a po -

zso nyi Bar tók Bé la Dal egye sü let ről (Popély

1982). Mód szer ta ni anya gok, kó rus gyűj te mé -

nyek, év köny vek lát tak nap vi lá got. 1989 után

ze ne éle tünk múlt já ról és je le né ről két rész let -

kér dést fel dol go zó mo no grá fia je lent meg. Bar -

tók fel vi dé ki kap cso la ta i ról (Cse hi 1994) és a

Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Vass La jos

Kó ru sa út já ról (Hor váth 2004). Nap ja in kig

csak egy ta nul mány fog lal ja ös  sze a szlo vá ki ai

ma gya rok ze ne éle tét 1918-tól 1998-ig (Duka-

Zólyomi 1995) Az em lí tett do ku men tu mo kon

kí vül éven te csak né hány hír és cikk fi gyel mez -

te ti a kö zön sé get, hogy Szlo vá ki á ban van ma -

gyar ze ne élet.

A té ma tár gya lá sa kor kü lön szó lunk az

ama tőr és a hi va tá sos ze nei egyé ni sé gek ről,

cso por tok ról, egye sü le tek ről. A szlo vá ki ai ma -

gyar ama tőr ze ne kul tú ra fej lő dé sét a Cse ma dok

Or szá gos Ta ná csa, te rü le ti vá laszt má nyai, vá -

ro si és alap szer ve ze tei, a Szlo vá ki ai Ma gyar

Ze ne ba rát ok Tár sa sá ga, re gi o ná lis és vá ro si

mű ve lő dé si köz pon tok, ma gyar há zak, is ko lák,

plé bá ni ák és gyü le ke ze tek tá mo gat ják.

1989-ig a ha zai kul tu rá lis, en nek ke re té ben

a ze nei éle tet, a Cse ma dok és meg szű né sé ig a

Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya

(1983) irá nyí tot ták. Kar ve ze tői tan fo lya mo kat

szer vez tek, kó rus gyűj te mé nye ket ad tak ki. A

Cse ma dok ki ad vá nyai kö zül Szíjjártó Je nő mű -

ve i nek gyűj te mé nye (Szíjjártó 1989) emel ke -

dik ki.

1.1. Szlo vá ki ai Ma gyar Ze ne ba rát ok Tár sa -

sá ga (SZMZT)

A rend szer vál tás után a Cse ma dok KB mel let

tár sa sá gok ala kul tak, me lyek rö vi de sen önál ló -

sul tak. Az ének-ze ne szak bi zott ság utód ja az

1990 de cem be ré ben meg ala kult Szlo vá ki ai

Ma gyar Ze ne ba rát ok Tár sa sá ga (SZMZT) lett,

1993-ig a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ze ne ba rát ok

Tár sa sá ga né ven. Az 1989 után ala kult tár sa sá -

gok kö zül csak a SZMZT ma radt to vább ra is a

Cse ma dok kö te lé ké ben, s mint an nak kol lek tív

tag ja ma is a Cse ma dok OT mel lett te vé keny -

ke dik. A tár sa ság nak egyé nek és cso por tok is

le het nek a tag jai, cél ja a tag ság szak mai – és le -

he tő sé ge i hez mér ten anya gi – tá mo ga tá sa, ér -

dek kép vi se le te és mun ká já nak ös  sze han go lá sa,

nem utol só sor ban az ama tőr kó rus ve ze tők és

kar nagy ok ér dek kép vi se le te. A SZMZT ere de ti
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ter ve i ben szak mai cso por tok meg ala pí tá sa is

sze re pelt (kó rus ve ze tők, ze ne pe da gó gus ok,

ama tőr, va la mint hi va tá sos ze né szek cso por to -

su lá sa). Ez a fel adat még meg ol dás ra vár, ha bár

a ze ne pe da gó gus ok ér de ke i nek kép vi se le tét a

90-es évek ben ma gá ra vál lal ta a Szlo vá ki ai

Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge. Ma a tár sa -

ság te vé keny sé ge ki me rül az or szá gos ren dez -

vé nyek szer ve zé sé ben és re a li zá lá sá ban, ma -

gyar or szá gi kap cso la tok és szak mai aján la tok

köz ve tí té sé ben. A kö zel jö vő fel ada tai kö zé tar -

to zik a tag ság ak ti vi zá lá sa, a kó ru sok és ve ze -

tő ik, va la mint a hi va tá sos ze né szek kar to ték já -

nak ös  sze ál lí tá sa és a ré gi ók kal va ló kap cso la -

tok ki épí té se.

A SZMZT 1991-ben át vet te a Cse ma dok

ének-ze ne szak bi zott sá gá tól a már ha gyo má -

nyos és or szág szer te is mert Csen gő Ének szó

fesz ti vál szer ve zé sét, a Ko dály Na pok nak pe -

dig társ ren de ző je lett. Pár hu za mo san ke res te az

ak ti vi tás to váb bi for má it. Egyik cél ja volt fel -

ku tat ni azo kat a ze nei egyé ni sé ge ket, akik nek

éle te és mun ká ja va la mi lyen mó don ös  sze függ

Szlo vá kia mai te rü le té vel és az ér dek lő dő ket

ren dez vé nyek ke re té ben ezek ről tá jé koz tat ni.

Ko dály Zol tán kap cso la ta Galán tá nak és a Ko -

dály Na pok nak kö szön he tő en már ré gen el fog -

lal ta a ne ki ki já ró he lyet a ma gyar és gyak ran a

szlo vák ze ne ér tő kö zön ség kö ré ben. Bar tók

kap cso la ta rész ben is mert volt, de ezen a te rü -

le ten még volt mit ten ni. Le hár Fe renc ope rett-

ze ne szer ző re 1985-től Ko má rom vá ro sa rend -

sze re sen em lé ke zik. A sok szép terv meg va ló sí -

tá sá ra az em lí tett fesz ti vá lo kon kí vül két új or -

szá gos ren dez vé nyen ke rült sor: a Bar tók Bé la

Ze nei Ta lál ko zó ról és a Ka do sa Pál Zon go ra -

ver seny ről van szó. A ter vek sze rint a Nyi tra ba -

jnán szü le tett Har mat Ar túr volt so ron, aki Sík

Sán dor ral együtt szer kesz tet te a ka to li kus egy -

ház ál tal má ig ná lunk is hasz nált Szent vagy,
Uram nép ének tá rat. A tár sa ság azon ban anya -

gi ak és szer ve zők hi á nya kö vet kez té ben nem

bő vít het te és nem is bő vít he ti ren dez vé nye i nek

so rát.

Az SZMZT csak az arti fi ciális ze ne vi lá gát

vál lal ta fel, hi szen fel té te lez te, hogy a nép ze ne

az ala ku ló ban lé vő nép ze nei tár sa ság (szö vet -

ség) ha tás kö ré be fog tar toz ni. A nonar ti fi ciális

(„kön  nyű”) ze nét – el ter je dé sét te kin tet be vé ve

– nem fog lal ta prog ram já ba.

1.2. Liszt Fe renc Tár sa ság (1986–1990 –

Liszt Fe renc Klub)

An nak el le né re, hogy nem or szá gos, ha nem vá -

ro si szer ve zet ről van szó, a ma gyar ze nei élet

tár gya lá sa kor nem mel lőz he tő. Po zsony ban

már 1873–1886 kö zött mű kö dött Liszt Klub.

Új já é lesz té se a bu da pes ti Or szá gos Liszt Fe -

renc Tár sa ság sop ro ni cso port já nak lá to ga tá sá -

val függ ös  sze. 1978-ban a ze ne szer ző em lé ke -

it ku tat va Po zsony ba lá to gat tak. E lá to ga tás

nyo mán ala kult meg Schle ich er Lász ló

(1908–1999) szer ve zé sé vel a po zso nyi Liszt

Fe renc Klub. 1989-től, fő leg ala pí tó juk, fő tit -

ká ruk és ze nei szak elő adó juk ha lá la óta az

egye sü let egy re ne he zebb kö rül mé nyek kö zött

dol go zik. Elő adá so kat, ta nul má nyi uta kat és ki -

rán du lá so kat szer vez nek, le he tő sé get ad nak be -

mu tat koz ni az if jú te het sé gek nek. Az el múlt 15

év ven dé gei, elő adói kö zött volt Er dé lyi Zsu -

zsan na nép rajz ku ta tó, Rajter La jos kar mes ter

és nem utol só sor ban a gyak ran vis  sza té rő

Lukin Lász ló ze ne tör té nész Bu da pest ről. A tár -

sa ság el nö ke, ké sőbb örö kös el nö ke Rajter La -

jos volt, 1990-től Sza bó Im re or go na mű vész

lát ja el az el nö ki tiszt sé get (Schleicher 1990).

To váb bi ze nei cso por to su lá sok ról nem tu -

dunk, azon ban gyak ran hang za nak el ma gas

szin tű ze ne tör té ne ti elő adá sok olyan tár sa sá -

gok ban, ahol egy más mel lett meg fér az iro da -

lom, a tech ni ka vagy az or vos tu do mány (to -

vább ra is a Cse ma dok, a vá ro si mű ve lő dé si

köz pon tok a Ma gyar Há zak, a Po zso nyi Casi no

stb. szer ve zé sé ben). (Meg jegy zen dő, hogy a

Szlo vá ki ai Ma gyar Ze né szek Egye sü le te je len -

leg a nonar ti fi ciális ze né nek szen te li mun ká -

ját.)

Or szá gos szin ten az ama tőr kó ru sok nak két

ren dez vény (Ko dály Na pok, Csen gő Ének szó),

az ama tőr ze né szek nek (csak bi zo nyos kor osz -

tá lyo kat il le tő en) szin tén ket tő (Ka do sa Pál

Zon go ra ver seny, Ko dály Zol tán Nem zet kö zi

He ge dű ver seny) és a Bar tók Bé la Ze nei Ta lál -

ko zó or szá gos ren dez vény ad le he tő sé get ak tí -

van be kap cso lód ni a ki sebb sé gi ze nei élet be.
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2. A szlo vá ki ai ma gyar ének kar ok út ja 1989-

től napjainkig

A mai Szlo vá kia te rü le tén 1918 előtt 20-25

ének kar, dal kör mű kö dött (Lo sonc, Ko má rom,

Rozs nyó, Ér sek új vár, Lé va, Nagym egy er,

Eper jes, Kas sa); nagy ré szük ről a két vi lág há -

bo rú kö zöt ti idő szak ból is van nak ada ta ink. A

har min cas és negy ve nes évek leg át ü tőbb ered -

mé nye a Szlo vá ki ai Ma gyar Ta ní tók Or szá gos

Ének ka rá nak (1930–1934–1938) és a Cseh -

szlo vá ki ai Ma gyar Dal szö vet ség nek a te vé -

keny sé ge (Kas sa – 1926; az alap sza bály ok jó -

vá ha gyá sa: 1928, 1930-tól po zso nyi szék hely  -

lyel), amely köz pon ti lag irá nyí tot ta a kó rus -

moz gal mat (köz pon ti kot ta tár, ének kar ok szer -

ve zé se, kar nagy kép zés, mód szer ta ni irá nyí tás

stb.). A Dal szö vet ség négy íz ben szer ve zett da -

los ta lál ko zót. Az 1945 utá ni ma gyar kó ru sok

mű kö dé sé nek gyö ke re it ezek re az év ti ze dek re,

sőt ese ten ként egé szen a 19. szá zad utol só éve -

i g ve zet het jük vis  sza.

A Cse ma dok meg ala ku lá sa óta több mint tíz

év re volt szük ség ah hoz, hogy a kó ru sok új ra

or szá gos szin ten ta lál koz za nak. (Az ének kar ok

és né pi ze ne kar ok or szá gos fesz ti vál ja Zselízen

volt 1961-ben.) Hos  szabb szü net után, 1969-

ben a Galán tán ren de zett Ko dály Na pok kó rus -

fesz ti vá lon még együtt lép tek fel a gyer mek- és

fel nőtt kar ok. Rö vi de sen év ti ze dek re ki ha tó vál -

to zás tör tént. 1972-től kü lön vált a fel nőtt kó ru -

sok és a gyer mek- és if jú sá gi kó ru sok fesz ti vál -

ja, ver se nye. A fel nőtt kó ru sok ta lál ko zó ja (az

1969-es ren dez vény től szá mít va) to vább ra is

Ko dály Na pok né ven sze re pelt, és há rom éves

in ter val lum ban ren dez ték meg. A III. év fo lya -

mig dalosün nepé ly jel le ge volt, 1978-tól ver -

seny for má ban foly ta tód tak a kó ru sok ta lál ko -

zói. Né hány hó nap pal a for du lat után, 1990-ben

a VIII. majd 1993-ban a IX., 1996-ban a X.,

1999-ben a XI., 2002-ben a XII., vé gül 2005-

ben a XIII Ko dály Na po kat ün ne pel tük. A kö -

zös ta lál ko zó után a gyer mek és if jú sá gi kó ru -

sok önál ló ta lál ko zó ja el ső al ka lom mal 1971-

ben volt, ak kor még Szlo vá ki ai Ma gyar Nyel vű

Gyer mek- és If jú sá gi Ének kar ok Or szá gos

Fesz ti vál ja né ven. 1974-től mint Csen gő Ének -

szó vált is mert té. Ezt szin tén há rom éven ként

tart ják. A fesz ti vál-ver seny Érsekújvárott ta lált

ott hon ra. 1989 után el ső ként a VIII. Csen gő

Ének szó gyer mek-és if jú sá gi kó rus fesz ti vál

(1992-ben) ke rült meg ren de zés re, az ed dig

utol só, a XII. év fo lyam pe dig 2004-ben. A

SZMZT meg ala ku lá sa után mind két ver seny

ese té ben né hány, az ala po kat és a szer ke ze tet

érin tő vál to zás tör tént.

1. 1989 előtt az or szá gos fesz ti vá lo kat já rá si

és ke rü le ti ver se nyek előz ték meg. A kó ru -

sok vá lo ga tás út ján ke rül het tek a Ko dály

Na pok és a Csen gő Ének szó köz pon ti ver -

se nyé be. Az újon nan meg ala kult Szlo vá ki ai

Ma gyar Ze ne ba rát ok Tár sa sá ga úgy ha tá ro -

zott, hogy a ver se nyen min den je lent ke ző

kó rus részt ve het. A múlt ban a vá lo ga tás kö -

vet kez té ben a köz pon ti ver seny be egy-két

kó rus ki vé te lé vel min dig ugyan az a 6-8

ének kar ke rült be, ami a gyen gébb kó ru sok

kis vagy fel nőtt éne ke se it, kar na gyát a buz -

dí tás he lyett le han gol ta. Az új mód szer nek

egye dü li ve szé lye az volt és ma is az, hogy

az or szá gos ren dez vé nye ken olyan kó ru sok

is fel lép nek, ame lyek még tá vol van nak az

át la gos or szá gos szín vo nal tól.

2. A kö te le ző kó rus szá mot a kö zös elő adás ra

szánt kó rus mű vek he lyet te sí tet ték. En nek

fő oka, hogy a kö te le ző szám so ha sem le het

egy for mán meg fe le lő min den kó rus adott -

sá ga i nak.

3. A mű so rok ból el tűn tek az orosz kó rus mű -

vek, az út tö rő- és tö meg dal ok, a szin te kö -

te le ző szlo vák mű vek is csak rit kán ke rül -

tek mű sor ra. Sza bad te ret ka pott azon ban az

egy há zi ze ne, s fő leg nagy ér ték volt a gre -

go ri án ének be ik ta tá sa. 1989-ig ének ka ra -

ink szá má ra tá vo li vi lág volt a gre go ri án,

hi szen ki adás ban ke vés kot ta anyag lá tott

nap vi lá got, és az ak ko ri kö ve tel mé nyek

sze rint nem volt he lye a kó ru sok mű so rá -

ban. 1992-ben a Csen gő Ének szó ren de ző -

sé ge kö zös szám ként a pün kös di szek ven ci -

át vá lasz tot ta (Veni, Sancte Spir i tus), hogy

ez zel is ins pi rál ja a kó rus ve ze tő ket. Az

ered mény nem volt egy ér tel mű, egye sek nél

– a ne héz sé gi fo kot il le tő en – ne ga tív vissz -

hang ra ta lált. A gre go ri án té te lek má ig rit -

ka ság szám ba men nek a ver seny mű so ro kon,
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a kó rus ta gok sok szor még nem tud ják fel -

mér ni az egy szó la mú gre go ri án ér té két.

4. 1998-ban és 2001-ben a Csen gő Ének szó

fesz ti vá lon a ren de ző ség a kó ru sok nak to -

váb bi le he tő sé get nyúj tott: vá laszt hat tak a

meg mé ret te tés és a ver seny nél kü li be mu -

tat ko zás kö zött. Míg 1998-ban négy kó rus

élt a be mu tat ko zás le he tő sé gé vel, a kö vet -

ke ző év fo lyam ok so rán már mind nyá jan a

ver senyt vá lasz tot ták.

Az anya gi prob lé mák ha tá sa fő leg a IX.

Csen gő Ének szó fesz ti vá lon, 1995-ben mu tat -

ko zott. El ső (és utol só) al ka lom mal tör tént

meg, hogy a ran gos ren dez vény részt ve vői csak

egy na pig vol tak a fesz ti vá lon. Az el ső nap az

1. és a 3. ka te gó ria kó ru sai, más nap pe dig a 2.

ka te gó ria kó ru sai ver se nyez tek. A kri ti ka így

re a gált: „Ha le sza bad ír ni egy fesz ti vál ról, ahol

900 da los aj ká ról szállt az ének, hogy csend ben

zaj lott... Az vi szont igaz, hogy a meg szo kott nál

vis  sza fo got tabb volt az elő ze tes hír ve rés... 8-10

nap pal a kez det előtt a Cse ma dok ban fel vol tak

ké szül ve, hogy le kell fúj ni... Meg kur tít va, de

meg volt. Ilyen ro ham fesz ti vál szer ve zé sé vel a

mi nő ség, a szín vo nal csor bul.” (Görföl 1992).

Ek kor mu tat koz tak meg leg job ban a vál tás után

be állt anya gi gon dok, va la mint a szer ve zők ta -

pasz ta la ta i nak hi á nya a me nedzs ment te rén.

To váb bi prob lé mák is fel me rül tek. A kó ru -

sok éle té ből el tűn tek az ösz tön ző já rá si és a ke -

rü le ti (il let ve te rü le ti) ver se nyek. Le szű kült a

ha zai hang ver se nyek le he tő sé ge i nek szá ma, a

kö zön ség nagy ré sze már a gya kor la ti élet fe lé

for dult, a kó rus hang ver se nyek re rit kán ta lált

időt.

Po zi tí vum ként em lít het jük azt, hogy több

le he tő ség nyílt kó rus kap cso la tok te rem té sé re

ha zai és kül föl di kó ru sok kal. 1989-től ének ka -

ra ink tá vo lab bi or szá gok ba is el ju tot tak.

(Somorja, Híd – Hol lan dia; a galán tai Ko dály

Zol tán Da los kör – Iz ra el; Ko má rom, Con cor dia

– Ame ri kai Egye sült Ál la mok stb.)

Je len leg nincs pon tos ada tunk ar ról, hogy

hány ma gyar kó rus mű kö dik Szlo vá ki á ban Az

utol só fel mé rést Józsa Mó ni ka, a Nyi trai Kons -

tan tin Egye tem szak elő adó ja 2003-ban vé gez te

(Józsa 2004). A fel mé rés ered mé nyé nek sta tisz -

ti kai ada tai sze rint 60 kó rus küld te vis  sza a kér -

dő ívet. Szlo vá ki á ban 259 ma gyar ta ní tá si nyel -

vű alap is ko la mű kö dik, 23-ban van gyer mek -

kar. Eb ből 3 is ko lá ban 2-2 kó rus te vé keny ke -

dik, az al só és a fel ső ta go za ton is (mind há rom

Ko má rom ban van). Ös  sze sen 26 gyer mek kar

van, eb ből 5 a ki csi nyek kó ru sa. Szlo vá ki á ban

33 ma gyar ta ní tá si nyel vű kö zép is ko la van,

ezek kö zül 4 gim ná zi um ban mű kö dik ének kar.

Galán tán le ány kar, Ri ma szom bat ban női kar,

Érsekújvárott ka ma ra kó rus és Ipoly sá gon If jú -

sá gi ve gyes kar. (Ezt az ada tot ki egé szít het jük a

hos  szú múlt ra vis  sza te kin tő Lo son ci Pe da gó gi -

ai és Szo ci á lis Kö zép is ko la le ány ka rá val, mely

ma is ak tív, csak a fel ada tok egy be esé se mi att –

a nö ven dé kek gya kor la ta – nem tud részt ven ni

a Csen gő Ének szó fesz ti vá lon – D. Z. Á.

megj.). Józsa Mó ni ka be szá mo ló ja sze rint 20

ve gyes kar, 2 ka ma ra kó rus, 5 női kar és egy fér -

fi kar van. Ter mé sze te sen az ének kar ok szá ma

ál lan dó an vál to zik. (A CSMTKÉ-ről lásd ott!)

Két olyan egy há zi kó ru sunk van, amely már

az él vo nal ban he lyez ke dik el: a FIRESZ (Fi a tal

Re for má tu sok Szö vet sé gé nek Ének lő cso port ja)

és a Szent Ko ro na Kó rus Ipoly balo gról. A li tur -

gi á ban sze rep lő cso por tok, a kis kó ru sok szá ma

nö ve ke dő ten den ci át mu tat, azon ban ezek ről

még nincs át te kin té sünk. Az utol só fel mé rés

2000-ben tör tént.

Kó ru sa ink mű kö dé sé ről rész ada to kat nyújt

a két or szá gos fesz ti vál.
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A részt ve vő kó ru sok át te kin té se

1. táblázat. Csen gő Ének szó 1992–2004



MTNY AI = ma gyar ta ní tá si nyel vű alap is ko la

MAI = mű vé sze ti alap is ko la

VMK = vá ro si mű ve lő dé si köz pont

b. = be mu tat ko zás a ver se nyen

gyk. = gyer mekkórusa– amen  nyi ben csak pon to sí tás

gykar = gyer mek ka ra – amen  nyi ben csak pon to sí tás

(a kó rus ma hasz ná la tos ne vét kö zöl jük)

Részt vet tek: Csáb, Fü lek – Pro Kul tú ra, Fü lek – Me ló dia,

Galán ta, Ipoly balog, Ipoly ság – Musi ca Aurea, Kas sa,

Kolon, Ko má rom, Nagym egy er, Nyi tra, Pár kány, Pe red,

Ragy ol c, Somor ja, Tor nal ja, Vá sá rút, Zselíz, Zsére; ösz  sze -

sen 19 kó rus.
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2. táblázat. Ko dály Na pok 1990–2005



A kar nagy kép zés. A Nyi trai Kons tan tin Egye tem

ze nei ne ve lés sza kot vég ző nö ven dé kei ta nul má -

nya ik fo lya mán a kó rus ve ze tés te rén ki vá ló ala -

pot kap nak. Ezt a gya kor lat ban töb ben ka ma toz -

tat ják, kó ru sa ik gyak ran Szlo vá kia leg jobb jai

kö zé tar toz nak. Az SZMZT 2000-ben szer ve zett

kar nagy kép ző tan fo lya mot. Több al ka lom adó -

dik ma gyar or szá gi to vább kép zés re is. Ki vá ló le -

he tő ség nyí lik a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu -

sok Vass La jos Kó ru sá ban is, ahol ta ní tó ink ta -

pasz ta la tot és gya kor la tot sze rez het nek.

A kó ru sok ese ten ként ven dég kar nagy ok kal

is pró bál koz nak. El ső ven dég kar na gya a

CSMTKÉ-nek Vass La jos, ma gyar or szá gi kar -

nagy sze mé lyé ben (1965–1992) volt, ma Sap -

szon Fe renc szin tén a bu da pes ti ven dég kar nagy

ve ze ti a kó rust. Bő vült a ven dég kar nagy ok ál -

tal ve ze tett kó ru sok szá ma (Pro Kul tú ra – Fe hér

Mik lós 1992-től és a Csá bi Sze der Fá bi án Dal -

egy let – Tóth Ár pád 2002-től).

Az is ko lai kó ru sok fej lő dé sé re rá nyom ja a

bé lye gét a mai ér ték rend, mely sze rint a kó rus -

ének lés sel szem ben min den szak kör nek elő nye

van. A fel nőt tek ese té ben pe dig a vál lal ko zá -

sok, a több let mun kák, de a cson ka csa lá dok is

– me lyek ben ne héz be biz to sí ta ni a pró bá kon

va ló rend sze res rész vé telt – ve szé lyez te tik a

kó ru sok mű kö dé sét.

1989 után né hány kó rus ugyan föl osz lott,

de min den prob lé ma el le né re, amint azt az

aláb bi át te kin tés mu tat ja, több kó rus ala kult, s

nem egy kö zü lük már si ke re sen részt vett az or -
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szá gos ver se nye ken (ada tok az or szá gos ver se -

nyek mű sor fü ze tei alap ján).

3. AZ 1989–2005 KÖ ZÖTT ALA KULT KÓ -

RU SOK

3.1. Gyer mek- és if jú sá gi kó ru sok

1989 – Kas sa – a Kas sai Ma gyar Tan nyel vű

Gim ná zi um le ány ka ra, ké sőbb a Márai

Sán dor MagyarTannyelvű Gim ná zi um

Le ány ka ra né ven

1991 – Dunasz er da he ly – a dunasz er da he lyi

Komen ský ut cai Ma gyar Tan nyel vű

Alap is ko la Madri galeszk gyer mek ka -

ra, mely 1992-től az alap is ko la mel lett,

majd 1998-tól Madri galeszk Le ány kar

né ven a ma gyar tan nyel vű gim ná zi um

és az alapisako la mel lett mű kö dött.

1992 – Ér sek új vár – az Ér sek új vá ri Gim ná zi -

um Ma gyar Ta go za tá nak Ének ka ra;

2002-ben új ra ala kult – a Jubi late, az

Ér sek új vá ri Ma gyar Tan nyel vű Gim -

ná zi um Ka ma ra kó ru sa ne vet vi se li

1991 – Ipoly ság – a Ma gyar Tan nyel vű Gim -

ná zi um Veg yeskara

1994 – Ipoly ság – A Fegyverne ki Fe renc Egy -

há zi Alap is ko la és Gim ná zi um Gyer -

mek ka ra – ma Mag ni fi cat ne vet vi se li

1994 – Ko má rom – Mar i anum Ének-Zenei

Ma gyar Tan nyel vű Egy há zi Alap is ko -

la, ké sőbb Schola Mar i ana na gyok kó -

ru sa, majd Mar i anum Egyázi Alap is -

ko la Gyer mek ka ra

1994 – Po zsony – Du na ut cai Gim ná zi um és

Alap is ko la Ének ka ra 1999-től MÉCS

(Ma gyar Ének lő Csa pat) ne vet hasz -

nál ták (ma már nem mű kö dik, ma gyar

if jú sá gi egy há zi kó rus lé pett he lyé be)

1997– Pel sőc – új ra ala kult a Pel ső ci Mű ve lő -

dé si Köz pont Gyer mek kó ru sa

1997– Dunasz er da he ly – Gimis Vokál (rö vid

ide ig mű kö dött)

1998 – Ko má rom – Schola Mar i ana Ki csik

Ének ka ra

1998 – új ra ala kult a Ko má ro mi Mun ka ut cai

Ma gyar Tan nyel vű Alap is ko la Na gyok

Kó ru sa

1998 – a Nagym egy eri Mű vé sze ti Alap is ko la

Ka ma ra kó ru sa

1999 – Ko má rom – Selye Já nos Gim ná zi um

kó ru sa

2003 – Samaria – Somor jai temp lo mi gyer -

mek kar

3.2. Fel nőtt kó ru sok

1990 – Nyi tra - új já a la kult a Nyi trai Pe da gó -

gi ai Tan szék, ma Kons tan tin Egye tem

Ma gyar Kó ru sa

1991 – Zsére – Zsérei Zob o ral ja Női kar

1995 – Ipoly ba log – Ipoly balo gi Szent Ko ro -

na Kó rus

1995 – Ragy olc – új já a la kult a Cse ma dok

ASZ és a Mű ve lő dé si Ott hon mel lett a

Ragy ol ci Női kar

1997 – FIRESZ (a CSMTKÉ mel lett egye dü li

or szá gos kó rus)

1997 – Ipoly ság – Ipoly ság Vá ros Veg yeskara,

ma Ipoly sá gi Musi ca Aurea Ének -

együt tes

1997 – Pe red – Pere di Női kar

2002 – Csáb – Csá bi Sze der Fá bi án Dal egy let

A fel so rolt ered mé nyek azt bi zo nyít ják,

hogy a ha zai ma gyar kó rus moz ga lom nak van

jö vő je.

A kó ru sok meg ala pí tá sá nak és mun ká já nak

két for má já ról kell kü lön szól ni.

1. A ki csi nyek kó ru sá nak tag jai az ötö dik

év fo lyam mal pár hu za mo san már fel ké szül ve

át ke rül nek az is ko lai na gyok kó ru sá ba (pl. Ko -

má rom). Ha son ló biz tos ala pot nyúj ta nak az

alap- és kö zép is ko lás kó ru sok a vá ro si, köz sé gi

kó rus mun ká já hoz (Galánta, Ko má rom Zselíz).

2. A jól ve ze tett gyer mek kó rus ok kü lö nö sen

ér té kes ered mé nye, ami kor a volt kó rus ta gok

évek múl tán a kó rus ének lés hi á nyát érez ve új ra

ös  sze jön nek és foly tat ják az an nak ide jén el -

kez dett te vé keny sé get. (A Pere di Női kar, a

Kas sai Márai Sán dor Ma gyar Tan nyel vű Gim -

ná zi um Le ány ka ra).

Kó ru sa ink vál lal ják a meg mé ret te tést a

szlo vák kat e go rizá ciós ver se nye ken is. A Kas -

sai Márai Sán dor Ma gyar Tan nyel vű Gim ná zi -

um Le ány ka ra rend sze re sen részt vesz a

Mládež spie va (Ének lő If jú ság) ver seny or szá -
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gos dön tő jé ben, a Nagym egy eri Mű vé sze ti

Alap is ko la Ka ma ra kó ru sa ugyan ott két al ka -

lom mal a zsű ri di csé re té vel arany sá vos mi nő sí -

tést ért el. A nyi trai Kons tan tin Egye tem Ma -

gyar Kó ru sa 1999-ben a fő is ko lai kó ru sok

nem zet kö zi ver se nyén Besz ter ce bá nyán

(Akademická Ban ská Bystri ca 1999) ezüst ko -

szo rús mi nő sí tést szer zett.

Az ered mé nyek azt bi zo nyít ják, hogy kó ru -

sa ink or szá gos szín tű ver se nye ken – te kin tet

nél kül a nem ze ti sé gi ho va tar to zás ra – is helyt -

áll nak. Nem egy kó rus ered mé nye sen mu tat ko -

zott be kül föl di ver se nye ken és fesz ti vá lo kon

(pl. a Galán tai Ko dály Zol tán Da los kör; Ko má -

rom – Con cor dia; Pár kány – Stil la Pec tus).

A kó ru sa ink fenn tar tó szer vei az alap is ko -

lák, kö zép is ko lák, vá ro si mű ve lő dé si há zak,

Cse ma dok he lyi szer ve ze tei. Jár ha tó út nak mu -

tat ko zott a ma gyar lak ta vi dé ke ken a mű vé sze ti

alap is ko la nö ven dé ke i nek és ta ná ra i nak a to -

bor zá sa. A Nagym egy eri Mű vé sze ti Alap is ko la

Kamarkórusa az ének fő tár gyas di ák ja i ból ala -

kult, s a ma gyar, va la mint a szlo vák mi nő sí tő

ver se nye ken ki vá ló an bi zo nyí tott. A Stil la Pec -

tus kó rus is a mű vé sze ti alap is ko la mel let kezd -

te mű kö dé sét. A kó rus tag jai az el ső idő szak ban

az is ko la ta nár női vol tak.

4. FESZ TI VÁ LOK

A Kodá lykóru sok Galán tai Nem zet kö zi

Fesz ti vál ja

A Cse ma dok galán tai Te rü le ti Vá laszt má nya a

Ko dály Na pok meg ren de zé se mel lett  Ko dály

Zol tán iránt le rótt tisz te let to váb bi for má it ke -

res te. En nek ered mé nye a Ko dály ne vét vi se lő

kó ru sok Nem zet kö zi Fesz ti vál ja, ame lyet

1992-től öt éven ként Ko dály szü le té sé nek év -

for du ló ja al kal má ból rendeznek.A fesz ti vá lon

ven dég kó ru sok is fel lép nek. Eb ben az eset ben

sem ma rad nak el a kí sé rő mű so rok (ki ál lí tás,

szim pó zi um), kü lön em lí tés re mél tó a Ko -

dály–Il  lyés ve tél ke dő szlo vá ki ai ma gyar, ma -

gyar or szá gi és er dé lyi if jú részt ve vők kel

(1992) és a 2002-ben meg ren de zett

Ady–Kodály–Illyés mű velt sé gi ve tél ke dő. A

ver seny zők kü lön bö ző or szá gok ból ér kez tek

pl. Ma gyar or szág ról, Er dély ből, Auszt ri á ból. A

ren dez vény min den al ka lom mal a szo ká sos ka -

rá cso nyi hang ver seny ben csú cso so dik ki.

Bár dos La jos Ze nei He tek

A Bár dos La jos Ze nei He te ket min den év ben a

ma gyar or szá gi Bár dos La jos Ze nei He tek és If -

jú ság Ne ve lé si Ala pít vány ren de zi. Eu ró pai

szin tű kó rus fesz ti vál ról van szó, be mu ta tó jel -

le ge van. Két hó na pig tart és  a ha tá ron tú li ma -

gyar vá ro sok is be kap cso lód nak a ver seny so ro -

zat ba. Szlo vá ki á ban el ső al ka lom mal Pel sőcön

és Som or ján ta lált ott hon ra (1997-ben a XXI.

év fo lyam ke re té ben). Pel sőcön tra dí ci ó vá vált,

a ver seny so ro zat ke re té ben ren dez ték meg a

Pel ső ci Kó rus fesz ti vált (1997, 2000, 2003),

ame lyet 2005-ben Pel ső ci Nem zet kö zi Kó rus -

fesz ti vál cí men hir det tek meg. Eb be a lán co lat -

ba 2001-ben Zob o ral ja is be kap cso ló dott, ami -

kor Gí mes, Zsére, Kolon együtt mű kö dé se ered -

mé nyez te a Zob o ral jai Bár dos La jos Kó rus -

fesz ti vált.

5. ZE NEI NA POK 

A ren dez vény so ro zat egy re több vá ros ban vált

ha gyo mán  nyá: pl. Dunasz er da he lyen (2005-

ben a XV. év fo lyam), Pár kány ban (2005-ben a

XIII. évf.), Nagym egy eren (2006-ban a IX.

évf.), Nagyka po son (2006-ban a II. évf). A Ze -

nei Na pok mű so ra min dig gaz dag és tar ka, kép -

vi sel ve a ze ne kü lön bö ző te rü le tét. Ugyan csak

em lí tés re mél tó a ko má ro mi kó ru sok fesz ti vál -

ja, mely a Vox Humana név alatt lett is mert,

2006-ban volt az V. év fo lya ma – a XV. Ko má -

ro mi Na pok ke re té ben. Kó ru sa ink éle té ben az

ad ven ti-ka rá cso nyi hang ver se nyek szin tén tra -

dí ci ó vá vál tak.

Har mo nia Sacra Danu biana

Míg 1989-ig az egy ház ze ne (ki vé telt ké pez tek

a tör té nel mi ha gya ték nak szá mí tott ze ne mű -

vek) nem lép het te át a temp lom kü szö bét, a for -

du lat után több kó ru sunk  is be kap cso ló dott az

adott fe le ke zet szer tar tá sa i nak li tur gi á já ba, s

temp lo mi hang ver se nye ket szer vez tek. A ka to -
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li kus temp lo mok ban he lyet ka pott a la tin és a

ma gyar gre go ri án.

Ko má rom a múlt ban is mert volt gaz dag ze -

ne éle té ről, ze ne ked ve lő és ze ne ér tő kö zön sé gé -

ről. A már ha gyo mán  nyá vált Le hár Fesz ti vál

mel lett 1993-ban in dult út já ra a Har mo nia

Sacra Danu biana ren dez vény so ro zat, mely nek

ér tel mi szer ző je Stuben dek Lász ló volt

(Kamoncza 1998).

A Har mo nia Sacra Danu biana (1996-ig

Har mo nia Sacra Danu bi um) Nem zet kö zi Egy -

ház ze nei Fesz ti vál idő pont ja két tör té nel mi ese -

mény hez kö tő dik. A sok vi szon tag sá got meg élt

Szent And rás temp lom 1848. szep tem ber 7-én

le égett, új já épí té se után Sci tovszky Já nos her -

ceg prí más, esz ter go mi ér sek 1860. ok tó ber 28-

án föl szen tel te, és el ren del te az év for du ló éven -

kén ti meg ün nep lé sét a Min den szen tek nap ja

előt ti va sár na pon. A má sik dá tum, ok tó ber 31.

a pro tes tán sok ün ne pe, a re for má ció em lék nap -

ja. Az el ső há rom év fo lyam ze nei jel le gű volt,

majd kí sé rő- vé gül fő prog ram ként ki ál lí tá so kat

is meg te kint het tek az ér dek lő dők. Az évek fo -

lya mán szín da rab be mu ta tá sá ra is sor ke rült.

Ki vé te le sen nagy vissz hang ja volt 2000-ben az

egy há zi lap- és könyv ki adók be mu tat ko zá sá -

nak. A fesz ti vál a két Ko má rom kö zös ren dez -

vény so ro za ta. Kül de té sé ben fon tos elv, hogy a

kó ru sok a li tur gia – akár zsi dó, or to dox, pro tes -

táns, akár ka to li kus – ke re té ben éne kel je nek.

Az ere de ti leg négy na pos fesz ti vál fo ko za to san

ki bő vült nyol c, majd tíz nap ra. Ti zen há rom éve

alatt a ha zai kó ru so kon kí vül ma gyar or szá gi,

cseh or szá gi, len gyel or szá gi és auszt ri ai ven -

dég kó ru sok lép tek fel. Ki vá ló szó lis ták és or -

go na mű vé szek vál tot ták egy mást.

Samaria – Ré gi Ze nei Na pok

A Ré gi Ze nei Na pok lé nye gét egy mon dat ban

így le het meg fo gal maz ni: hó do lat a re ne szánsz

és a ba rokk ze ne előt t.

1989 után ki vá ló és rit ka ság szám ba me nő

el gon do lás volt ez a ren dez vény. Ala pí tó ja a

Ga u di um mű vé sze ti ve ze tő je és szó lis tá ja, Né -

meth Im re. Az el kép ze lés már 1986-tól fog lal -

koz tat ta. A ré gi ze ne re ne szán sza, új já é le dé se

már ak kor Eu ró pa-szer te fo lya mat ban volt,

azon ban ha zai vi szony la tok ban még nagy mun -

ka várt és vár a ze ne tör té né szek re, elő adó mű -

vé szek re.

A se reg szem le kül de té se nép sze rű sí te ni a

re ne szánsz és a ba rokk kor mu zsi ká ját, gya ra -

pí ta ni a hall ga tó ság ze nei is me re tét, for mál ni

ze nei íz lé sét és nem utol só sor ban meg is mer tet -

ni a kö zön sé get a ko ra be li hang sze rek kel, azok

for má já val és hang zá sá val. „A fesz ti vál lal az

volt a cé lom, hogy le he tő sé get te remt sek a kap -

cso lat te rem tés re a ré gi ze nét ját szó ha zai és

kül föl di együt te sek kö zött.” (Hizsnyai 2004). A

so ro zat 1990-ben in dult, kez det ben a szer ve zők

egy éves in ter val lum ban gon dol koz tak, azon -

ban 1994-ben, mi u tán el ső sor ban anya gi okok -

ból el ma radt a fesz ti vál, 1995 és 1998 után két -

éven ként ren de zik meg (X. évf. 2006-ban).

En nek a ma már eu ró pai szín vo na lú ren dez -

vény nek Somor ja vá ro sa ad ott hont. A hely szín

meg fe le lő nek bi zo nyult. A há rom jó akusz ti ká -

val ren del ke ző temp lom (a ka to li kus, a re for -

má tus és az evan gé li kus), a zsi na gó ga, a Mű vé -

sze ti Alap is ko la ter mei és hang ver seny ter me, a

ze ne irán ti ér dek lő dő kö zön ség és nem utol só

sor ban a ha zai jó szer ve zők meg fe le lő hát te ret

biz to sí tot tak és biz to sí ta nak a fesz ti vál szá má -

ra. Fon tos sze re pet ját szik a vá ros fek vé se is,

kön  nyen meg kö ze lít he tő Po zsony ból, Dunasz -

er da he lyről és to váb bi vá ro sok ból.

A fesz ti vál igaz ga tó ja Né meth Im re. Ál lan -

dó tisz te let be li el nö ke és szak mai ta nács adó ja

ha lá lá ig a ne ves Alb recht Já nos (1913–1996)

volt. Míg az el ső fesz ti vál csak há rom na pig

tar tott és négy együt tes mu tat ko zott be, 1992-

től már 9-10 na pig tar tó vá lasz ték ban gaz dag

ren dez vény lep te meg a kö zön sé get. Kö zép -

pont já ban a hang ver se nyek áll nak. A se reg -

szem le po zi tí vu ma, hogy a kö zön ség gyak ran

ko ra be li hang sze re ken, ed dig még ke vés bé is -

mert vagy tel je sen is me ret len mű ve ket hall hat

(pl. a Can tus Catholi ci gyűj te mény ből, a

Vietoris tab u latúrás könyv ből, Lő csei vir -

ginalkönyvből, vagy Es ter házy gróf ud va rán a

XVIII. szá zad ban ját szott mű vek ből). A múlt -

ban a ha zai Ga u di u mon és a Musi ca Aeternán

kí vül a fesz ti vál ne ves ven dé gei kö zött ott volt

a ma gyar or szá gi Rene sans Con sort, a Viel la -

tores, a Hu szár Gál Chor, a Cam er a ta Hun gar i -
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ca, a Prá gai Madri gal isták, Auszt ri á ból a Con -

cil i um Musicum. Köz re mű köd tek: Czidra

Lász ló, Né meth Im re, Miquele Mon ta naro – a

20. szá za di oksz itán tru ba dúr Fran cia or szág -

ból; ope ra éne ke sek: Mar ta Beňačková, Ágh Lí -

via és má sok. A tu do má nyos sze mi ná ri u mo -

kon, kol lok vi u mo kon (1990, 1995) ne ves ze ne -

tör té né szek – mint pl. a ha zai Oskar Elschek,

Hulkó Már ta, Alb recht Já nos, a po zso nyi, de

Ma gyar or szá gon élő Cza gány Zsu zsan na, a

Ma gyar or szág ról ér ke zett elő adó és elő adó mű -

vész Czidra Lász ló, Fer enczi Ilo na, a brün ni

Jiří Sehnal – vi lá gí tot tak rá a kor ze nei vi lá gá -

ra. Ki ál lí tá sok (Má tyás ki rály és ko ra, 1990),

re ne szánsz tán cok be mu ta tó ja, lo va gi tor na, re -

ne szánsz hang sze rek ki ál lí tá sa, sti li zált re ne -

szánsz la ko da lom Má tyás ki rály ko ra be li tán -

cok kal és kosz tü mök ben (1992) tet ték szí nes sé

és ér té kes sé a ren dez vényt. 2006-ban a Ré gi

Ze nei Na pok nagy te ret biz to sí tott az if jú te het -

sé gek nek, fel lép tek: Papp Lász ló (hár fa), Sza bó

Zsu zsan na (szop rán), Gaál Je nő (bas  szus), a

Szlo vá ki á ból szár ma zó és Bré má ban élő Sá rai

Gá bor (lan t) és az ugyan csak itt ta nu ló Né meth

Má tyás, (nagy bő gő) és má sok.

1992-től ott hont ka pott a Ré gi Ze nei Tá bor.

Már a má so dik év fo lya mon (1993) 50 alap- és

kö zép is ko lás kü lön bö ző hang sze re ken, va la -

mint ének ben gya ra pít hat ta tu dá sát, sőt a lá -

nyok a ré gi ko rok tán ca it is meg is mer het ték.

Mes ter kur zu so kat is szer vez tek (1992, 1993,

1995). A kur zu sok ve ze tői kö zött ott volt a ha -

zai Ferienčik Ág nes, Csi ba Pé ter és a már em -

lí tett ma gyar or szá gi Czidra Lász ló is.

A ren dez vény szer ve zői nagy gon dot for dí -

ta nak a gyer mek- és if jú sá gi mű so rok ra is.

Már az 1. év fo lyam zá ró nap ján kü lön bö ző

gyer mek prog ra mok (ver se nyek, já té kok, hang -

ver se nyek) és a Mű vé sze ti Alap is ko la nö ven dé -

ke i nek kép ző mű vé sze ti ki ál lí tá sa tar kí tot ták a

mű sort.

„Ez a ren dez vény az al ko tó aka rat szim bó -

lu ma, amely azt a meg győ ző dést tük rö zi vis  sza,

hogy a kul tú ra a ze ne, a mű vé szet az em be rek

köz ti pár be széd leg ne me sebb esz kö ze, mely -

nek fel ada ta, hogy tel je seb bé te gye éle tün ket”

(Alb recht 1997).

Bar tók Bé la Ze nei Ta lál ko zó

Az SZMZT ala ku lá sa kor a Cse ma dok ének-ze -

nei szak bi zott sá ga Bar tók Bé la Ének ka ri Fesz -

ti vált ter ve zett. Mi vel ek kor már két kó rus fesz -

ti vá lunk volt (a har ma dik, a for ra dal mi kó rus -

mű vek Zen dü lő Ének Fesz ti vál ja csak öt év fo -

lya mot élt meg), az SZMZT ve ze tő sé ge to váb -

bi for má kat ke re sett, ame lyek nem csak egy

mű faj nak ad nak te ret és nem csak egy bi zo nyos

kö zön ség hez, az ének ka ri mu zsi ka ked ve lő i hez

szól nak. Így ala kult ki a Bar tók Bé la Ze nei Ta -

lál ko zó (BBZT) el kép ze lé se, szer ke ze te és kül -

de té se. Az ere de ti terv sze rint a Csen gő Ének -

szó, a Ko dály Na pok és a BBZT egy há rom -

éves cik lust al ko tott, amely ben a ren dez vé nyek

rend sze re sen há rom éven ként is mét lőd nek. A

BBZT rend sze res sé ge el ső sor ban szer ve zők hi -

á nyá ban a har ma dik év fo lyam után pár év re

meg sza kadt.

A BBZT hely szí nei és Bar tók kap cso la tai az

adott vá ros hoz.

1991-ben Ko má rom – Bar tók hang ver se nye

1924 feb ru ár 5.

1994-ben Ipoly ság – Nép dal- és hang sze res

nép ze ne gyűj té se; itt örö kí tet te meg Bar tók Bé -

la 1910. no vem ber 13-án a du dá sok és a tül kö -

sök ver se nyét.

1997-ban Lo sonc – Bar tók hang ver se nye

1924. feb ru ár 9.

2001 Ipoly ság – lásd: 1994

2006-ban az 5. BBZT hely szí ne Bar tók Bé -

la má so dik fe le sé ge, Bartókné Pász to ry Ditta

szü lő vá ro sa, Ri ma szom bat lesz, ahol Bar tók

1924. már ci us 29-én hang ver se nye zett.

A BBZT hely szí ne i nek sor rend je nincs elő -

re meg ha tá roz va, sok füg gött a he lyi szer ve ze -

tek tá mo ga tá sá tól, meg ér té sé től. En nek kö -

szön he tő en a BBZT a 2. és 4. év fo lya ma

ugyan azon vá ros ban, Ipoly sá gon volt.

Két- vagy há rom na pos ren dez vény ről van

szó, ame lyen több kü lön bö ző blokk vált ja egy -

mást. A ren dez vény nek van ál lan dó és vál to zó

ré sze. Az el ső há rom év fo lyam ál lan dó mű so rai

a nyi tó és zá ró hang ver seny, a Bar tók gyer me -

kek nek ma ti né, az Utam Bar tók hoz, a Ko dály

Na pok és a Csen gő Ének szó győz tes kó ru sa i -

nak fel lé pé se volt. A szer ve zők az évek so rán
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mó do sí tot ták a ta lál ko zó szer ke ze tét. A 3. év fo -

lyam tól kezd ve ki ma radt a Bar tók gyer me kek -

nek hang ver seny (sok is mét lő dés, ugyan azon

mű vek kü lön bö ző át ira tai) és tech ni kai okok ból

a kó rus hang ver seny (a nagy lét szá mú ének kar -

ok fel tét ele i nek be biz to sí tá sa). He lyet ka pott

vi szont egy új mű sor, az If jú te het sé gek pó di u -

ma, ame lyen az ígé re tes gyer mek- és if jú ze né -

szek mu tat koz nak be. A ren de ző ség egy hang -

ver senyt biz to sít a he lyi és az in nen el szár ma -

zott mű vé szek be mu tat ko zá sá ra. 1997-ben

szim pó zi um zár ta a ta lál ko zót, ma gyar or szá gi,

auszt ri ai és ha zai elő adók rész vé te lé vel. 2001-

ben el ső íz ben kama rak iál lítás vár ta az ér dek lő -

dő ket.

A BBZT egyik leg fon to sabb ré sze az Utam

Bar tók hoz mű sor, amely a kö zép is ko lás ok ze -

nei ve tél ke dő je. 1991-ben még há rom for du lós

volt: is ko lai, re gi o ná lis és or szá gos. 1993-tól

csak az elő dön tő ben és a dön tő ben mé rik ös  sze

tu dá su kat a ma gyar kö zép is ko lák há rom ta gú

csa pa tai. A dön tő be át lag ban 8-9 csa pat jut be.

A ver seny zők el mé le ti is me re tek ben, ze nei sze -

mel vé nyek fel is me ré sé ben és sa ját ze nei pro -

duk ci ók kal mé rik ös  sze tu dá su kat. Ez az utol só

fel adat a ver seny zők le le mé nyes sé gé ről ta nús -

ko dik: a ze ne is ko lák ban el sa já tí tott Bar tók-mű -

vek elő adá sa, nép vi se let ben elő a dott, Bar tók

ál tal gyűj tött nép dal ok, né pi hang sze re ken kí -

sért nép dal ok, sőt egy al ka lom mal egy csa pat -

nak a ver seny szá ma já ték hang sze rek re át írt

Bar tók-mű volt. Is me re tes, hogy kö zép is ko lá -

ink ban nincs ze nei ne ve lés, így a BBZT és el -

ső sor ban az Utam Bar tók hoz ve tél ke dő az ér -

dek lő dők fi gyel mét rá irá nyít ja a 20. szá zad, fő

hang súl  lyal pe dig Bar tók ze né jé re.

Ka do sa Pál Zon go ra ver seny

Ka do sa Pál szlo vá ki ai vo nat ko zá sá ra elő ször a

lé vai szü le té sű Zuzana Vitalová ze ne tör té nész

hív ta fel a fi gyel met. A ma gyar saj tó ban az el -

ső cikk 1993-ban je lent meg ró la (Vi ta lo va

1993). Az SZMZT ezek ből az in for má ci ók ból

ki in dul va és cél ját szem előtt tart va (be mu tat ni

a Szlo vá kia te rü le tén élő vagy mű kö dő ze nei

egyé ni sé gek kap cso la tát) meg ala pí tot ta a Ka -

do sa Pál Zon go ra ver senyt. A lé vai szü le té sű ki -

vá ló ze ne pe da gó gus, zon go ra mű vész, ze ne -

szer ző és kar mes ter Ka do sa Pál (Lé va,

1903–Budapest, 1983) ne ve és mun kás sá ga

Szlo vá ki á ban ek kor még is me ret len volt. Ezt a

hi ányt akar ta pó tol ni az újon nan ala pí tott zon -

go ra ver seny (1993), amely ké sőbb si ke re sen

fel zár kó zott a töb bi szlo vá ki ai zon go ra ver seny

mel lé, ese ten ként meg előz ve őket (pl. Ján

Cikker Or szá gos Zon go ra ver seny, Dezider

Kar doš Or szá gos Zon go ra ver seny, zon go ra ver -

seny a Schnei der Nagy szom bat ja ke re té ben). A

Ka do sa Pál Zon go ra ver seny el sőd le ges fel ada -

ta fel hív ni a fi gyel met Ka do sa Pál sze mé lyé re,

szlo vá ki ai kap cso la ta i ra, ze ne mű ve i re. A ver se -

nyen részt ve het min den ama tőr zon go ris ta 25

éves ko rig, te kin tet nél kül a nem ze ti sé gé re.

Két éven ként ke rül meg ren de zés re négy ka te -

gó ri á ban. A ver seny kö ve tel mé nyei ma ga sak,

az el ső ka te gó ri á tól kezd ve min den részt ve vő -

nek be kell mu tat nia ba rokk, klas  szi kus, ro -

man ti kus és 20. szá za di ze ne mű vet, Ka do sa-

zon go ra mű ter mé sze te sen min den ver se nyen és

min den ka te gó ri á ban kö te le ző. Azok ban az

évek ben, ami kor egy be esik a Bar tók Bé la-év -

for du ló val, a ver seny Ka do sa–Bar tók cím alatt

van meg hir det ve, ami ki hat a kö ve tel mé nyek re

is. A hely szín min den év ben Lé va. A részt ve -

vők szá ma min den al ka lom mal az el ső ka te gó -

ri á ban volt a leg ma ga sabb, a 3. és a 4. ka te gó -

ri á ban a leg ala cso nyabb. Ez az zal is ma gya ráz -

ha tó, hogy a két ka te gó ri á ban két for du ló ban

ver se nyez nek a részt ve vők, így az idő igé nyes

kö ve tel mé nyek már egy kö zép is ko lás vagy dol -

go zó fi a tal szá má ra ne he zen tel je sít he tő ek.

A hét év fo lyam so rán a részt ve vők szá má -

nak át la ga 39 ver seny ző volt.

A rész vé tel át te kin té se:
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A hét év fo lya mon a ver seny zők a kö vet ke -

ző vá ro so kat kép vi sel ték: min den al ka lom mal a

ko má ro mi, lé vai és a po zso nyi műveszeti alap -

is ko lák, to váb bá Dunasz er da he ly, Ér sek új vár,

Fe led, Fü lek, Galán ta, Gal góc, Gúta, Ipoly ság,

Kas sa, Kék kő, Kirá ly helmec, Nagyka pos,

Nagym egy er, Nyi tra, Ógyal la, Pár kány, Ri ma -

szom bat, Rozs nyó, Somor ja, Szep si, Tor nal ja,

Vágsel lye, Zselíz, te hát együtt 26 mű vé sze ti

alap is ko la nö ven dé kei és egy ma gán ta nár ta nít -

vá nyai (Pelsőc) ta lál koz tak és ver se nyez tek.

A Ka do sa Pál Zon go ra ver seny zsű ri jé nek

mun ká já ban részt vesz nek Ka do sa Pál ta nít vá -

nyai is (Áb ra hám Ma ri ann, Esztó Zsu zsan na,

Szoko lay Ba lázs). A zon go ra ver seny tag ja az

EMCY Slo va kia (Eu ró pai If jú sá gi Ze nei Ver se -

nyek) szlo vá ki ai cso port já nak.

Ér de kes sé ge az, hogy az or szá gos jel le ge

el ső sor ban a ma gyar lak ta vi dé ke ket il le ti. Min -

den kit fo gad, de nem kül di szét a fel hí vást

Szlo vá kia min den vá ros ba. A Ze nei Köz pont

(Hudobné cent rum) esemény nap tárában (Hu -

dob né udalosti) fel van tün tet ve, így az alap in -

for má ci ók nem ze ti sé gi ho va tar to zás ra va ló te -

kin tet nél kül min den ér dek lő dő höz el jut nak.

Ko dály Zol tán Nem zet kö zi He ge dű ver seny

A ha gyo mány tisz te let nek kö vet ke ző pél dá ja a

galán tai Ko dály He ge dű ver seny.

A ren dez vény há rom na pos (2003-ban és

2005-ben egy na pos volt), a múlt ban Ma gyar or -

szág ról és Er dély ből is vol tak ver seny zői. A

részt ve vők szá ma ala csony, a lé nyeg azon ban,

hogy kü lön bö ző or szá gok if jú he ge dű sei is mer -

ked het nek meg és ha son lít hat ják ös  sze tu dá su -

kat. Az el ső há rom év fo lyam ban há rom, a ne -

gye dik és az ötö dik ben négy ka te gó ri á ban folyt

a ver seny (2004-ben el ma radt).

Le hár Na pok (Le hár Fesz ti vál) – Le hár Fe -

renc Nem zet kö zi Ének fesz ti vál

A ko má ro mi he lyi szer ve ze tek és a Vá ro si és

Mű ve lő dé si Köz pont in dí tot ta az operettked -

velők és operetténeke sek szá má ra Le hár Fe -

renc, Ko má rom szü lött jé nek em lé ké re. Az

SZMZT meg ala pí tá sát meg előz ve a Ko dály

Na pok mel lé így fel so ra ko zott egy új ren dez -

vény, amely fel hív ta a ha zai ma gyar és szlo vák,

va la mint a kül föl di kö zön ség fi gyel mét a vi lág -

hí rű ze ne szer ző nek a mai Szlo vá kia te rü le té vel

ös  sze füg gő kap cso la ta i ra. Az éven te meg ren de -

zett Le hár Na pok szer ves ré sze a Le hár Fe renc-

ének ver seny. 1989-től nem zet kö zi jel le get öl -

tött, két éven te, ké sőbb min den har ma dik év ben

ren dez ték meg Le hár Fe renc Nem zet kö zi

Ének ver seny né ven. 2004-ben volt a 7. év fo -

lya ma (1997-ben el ma radt). Az évek so rán nö -

ve ke dett a ver seny irán ti ér dek lő dés, a ha zai

ver seny ző kön kí vül ma gyar or szá gi, cseh or szá -

gi né met or szá gi és auszt ri ai ver seny zők is részt

vet tek raj ta. Az el ső há rom év fo lyam az ope -

rett nek volt szen tel ve, 1993-tól a kö ve tel mé -

nyek ki ter jed tek a mu si cal iro da lom ra is.

A Le hár Fe renc Nem zet kö zi Ének ver seny

az egye dü li olyan tí pu sú ver seny Eu ró pá ban,

mely az ope rett nek és a mu si cal nek van szen -

tel ve, és ame lyen részt ve het nek hi va tá sos, va -

la mint érett ama tőr ze né szek is. A ver seny há -

rom for du lós, a részt ve vők szá ma 1995-ben volt

a leg ma ga sabb (30). 2004-ben a po zso nyi Ze -

ne- és Drá ma mű vé sze ti Fő is ko la nö ven dé ke, a

gútai Sza bó Ilo na lett a győz tes. A kí sé rő prog -

ra mok kö zül meg em lít jük az 1990-ben Zaho -

vay Er nő (1913–1998) pár ká nyi ze ne szer ző

szü le té sé nek 80. év for du ló ja al kal má ból ren de -

zett szer zői es tet. Szol no ki Ti bor operetténekes,

a zsű ri tag ja 2004-ben így ér té kel te a ver senyt:

„Csak gra tu lál ni tu dok a szer ve zők nek és

mind azok nak, akik a Le hár Fe renc és az ope rett

dal la ma it ide hoz ták a nagy ze ne szer ző szü lő vá -

ro sá ba. Ilyen ver seny nincs is több Kö zép-Eu -
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ró pá ban má sutt, azért fej les  szék ezt az ének ver -

senyt, hogy az EU-ban iga zi eu ró pai ran gú vá

fej lőd jön a ko má ro mi Lehár-verseny”. (Trnav -

ský 2001).

6. OPE RETT

Nincs és nem is volt ma gyar hi va tá sos ope ra-

és ope rett szín pa dunk, azon ban az ér sek új vá ri

ope rett-tár su lat (1949-től a Cse ma dok he lyi

alap szer ve ze te mel lett mű kö dik ama tőr szín ját -

szó tár su lat ként) mű so rá ban drá mai mű vek si -

ke res be mu ta tá sa mel lett év ti ze dek hos  szú so -

rán át elő ke lő he lyet fog lalt el a ze nés szín pad,

az ope rett, a ze nés ös  sze ál lí tá sok (nó ta est és

má sok). Igé nyes re per to ár juk ból csak né há nyat

em lí tünk meg: Lu xem burg gróf ja (Le hár Fe -

renc), a Sabin nők el rab lá sa (Sze nes Iván–Hor -

váth Je nő), Mág nás Mis ka (Szir mai Al bert), ze -

nés ös  sze ál lí tás (Hét re vá rom a Nem ze ti nél).
1989 után sem tört meg az ér sek új vá ri mű ked -

ve lők te vé keny sé ge: A Char lie nén je (Thomas

Bran don, ze ne: Aldobó lyi Nagy Györ gy) cí mű

mű vet négy évig tar tot ták mű so ron. Kál mán

Im re Csár dás ki rály nő je 30 elő adást élt meg

(1989/1990), eb ben az idő ben mű so ruk ban sze -

re pelt a szer ző Mar i ca gróf nő cí mű ope rett je is.

Fi gye lem re mél tó, hogy elő adá sa i kat ki zá ró lag

élő ze ne kí sé ri. Egy elő adás ban né ha 80-100 ta -

got moz ga tott a tár su lat. 2005-ben a fi a ta lok

be mu tat ták a Má ria evan gé li u mát (Tolcsvay

Lász ló), amely azon ban már gép ze ne kí sé re té -

ben szó lalt meg.

7. HI VA TÁ SOS EGYÜT TE SEK, ZE NE -

SZER ZŐK, ELŐ ADÓ MŰ VÉ SZEK, ZE NE -

TÖR TÉ NÉ SZEK

7.1. If jú Szivek ének ka ra – Ga u di um

Az 1955-ben meg ala kult Ma gyar Fő is ko lás ok

Mű vész együt te se, a ké sőb bi If jú Szivek Ma -

gyar Dal- és Tánc együt tes, ma If jú Szivek Mű -

vész együt tes. Fenn tar tó ja a Cseh szlo vák If jú sá -

gi Szö vet ség Köz pon ti Bi zott sá ga volt, 1969-

től a mű ve lő dés ügyi mi nisz té ri um, vé gül önál -

ló so dott. 1996-ban meg fosz tot ták önál ló sá gá tól

és a Nép mű ve lé si In té zet rész le ge ként mű kö -

dött. 1999. jú li us el se jé vel vis  sza kap ta jog ala -

nyi sá gát. Az együt tes nek ere de ti leg há rom cso -

port ja volt: tánc-, ének- és ze ne kar, majd ez ki -

bő vült a Ga u di um és a Ghýmes együt te sek kel.

Az ének kar 1989 előt ti re per to ár ját ma gyar,

szlo vák és cseh kó rus mű ve ken kí vül az el múlt

szá za dok ze ne szer ző i nek mű vei, va la mint – a

hi va ta los el vá rá sok nak meg fe le lő en – kü lön bö -

ző po li ti kai és ha za fi as mű vek al kot ták. A for -

du lat után ezek le ke rül tek a mű sor ról, és he lyet

kap tak az egy há zi mű vek is. 2000-től az együt -

tes ve ze tő sé ge vi tat ha tó új el kép ze lé se i nek kö -

szön he tő en az ének kar tól és a to váb bi rész le -

gek től (ze ne kar, Ga u di um, Ga u di um Band,

Ghýmes) meg von ták a tá mo ga tást, a kó rus és a

ze ne kar fel osz lott, a töb bi rész leg önál ló so dott.

7.2. Ga u di um

1974-ben az együt tes mel lett Né meth Im re ka -

ma ra cso por tot ala kít va ne ve lő hang ver se nyek -

kel jár ta az or szá got. A ne ve lő hang ver se nyek

idő sza kát él tük, így a ma gyar is ko lák szá má ra

ez kü lön aján dék volt. Eb ből a cso port ból ala -

kult ki a ré gi hang sze re ken ját szó Ga u di um –

mely 1986-ban lé pett el ső íz ben a kö zön ség

elé. Kül de té se a már em lí tett Ré gi Ze nei Na pok

ren dez vény so ro zat ban csú cso so dott ki, ma is

hang ver se nye zik, fő leg a 16. és 17. szá za di, a

mai Szlo vá kia te rü le té ről szár ma zó kéz ira tos

gyűj te mé nyek ze ne anya gá ból me rí te nek

(Kájoni kó dex, Eper je si Graduál stb.). Mű vé -

sze ti ve ze tő jük Né meth Im re, aki gi tá ron, lan -

ton, re ne szánsz fú vós hang sze re ken ját szik,

éne kel és cso port já val a ki vá lasz tott mű vek hi -

te les meg szó lal ta tás ra tö rek szik.

7.3. Ze ne szer zők, elő adó mű vé szek, ze ne tör -

té né szek

A szlo vá ki ai ze ne élet szín vo na la, ered mé nyei

szá mos ki vá ló ha zai ma gyar ze nei egyé ni ség -

nek is kö szön he tő. Zsákovics Lász ló és Do bi

Gé za ze ne szer ző ket ki vé ve mind nyá juk mű vé -

sze te rész ben vagy tel jes mér ték ben szer ves ré -

sze nem csak a szlo vá ki ai, ha nem a szlo vák,

ese ten ként az egye te mes nem zet kö zi ze ne kul -

tú rá nak is.
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Az 1989 utá ni idő szak ban az ak ti vi tás

szem pont já ból a kö vet ke ző cso por tok ba so rol -

hat juk ze ne szer ző in ket, elő adó mű vé sze in ket és

ze ne tör té né sze in ket. Akik

1. köz vet le nül a for du lat előt t, il let ve után

be fe jez ték te vé keny sé gü ket (vis  sza vo nul tak,

el ha lá loz tak);

2. 1989 előtt meg kez dett pá lyá ju kat foly tat -

ták ott hon vagy kül föld ön;

3. ek kor in dul tak el mű vé szi pá lyá ju kon.

7.4. Ze ne szer zők

A múlt ban és ma is csak né hány ma gyar ze ne -

szer ző mű kö dött és mű kö dik Szlo vá ki á ban.

1989 előtt hunyt el Szíjjártó Je nő (1919–1986).

Ne ve köz is mert, hi szen sok ol da lú mű vé sze te

(együt te sek meg ala pí tó ja, nép dal gyűj tő, ze nei

ren de ző) kü lön bö ző te rü le te ken já rult hoz zá a

ha zai ma gyar ze ne élet fej lesz té sé hez. Hang sú -

lyoz ni kell, hogy nem ze ti ho va tar to zá sá nak tu -

da tos vál la lá sa kö vet kez té ben nem te vé keny -

ked he tett mint kar mes ter. Vé gül éve kig a po -

zso nyi Szlo vák Rá dió egyik leg fog lal koz ta tot -

tabb ze nei ren de ző je lett.

Schle ich er Lász ló (1908–1999) la tin ta nár,

ze ne ta nár, kar nagy (CSMTKÉ, egy há zi kó ru -

sok stb.), ze ne szer ző, ze nei élet szer ve ző je –

ki vé ve ze ne ta ná ri mun kás sá gát – ma gyar kö -

zeg ben dol go zott. Rö vid del a rend szer vál tás

után vé get ért éle te pá lyá ja.

Zaho vay (Zachovay) Er nő (1913–1998) ze -

ne szer ző ne vé hez szá mos tánc dal, ma gyar nó ta,

kó rus mű, ope rett és a 40 év a zon go ra mel lett
cí mű au to bi og rá fia fű ző dik (Zahovay 1996).

Ta nul mány ban dol goz ta fel Pár kány ze nei éle -

tét (Zahovay 1992).

Rajter La jos (1906–2000) kar mes tert pá lyá -

ja kez de té től, a har min cas évek től Bu da pes ten

(rá di ó ze ne kar), 1946-tól Po zsony ban (a po zso -

nyi rá dió és a Szlo vák Fil har mó nia szim fo ni kus

ze ne ka ra) egy re na gyobb si ker övez te. Ha mar

nem zet kö zi el is me rés re tett szert nem csak mint

kar mes ter, ha nem ta nár ként is. Ze ne szer zői

mun kás sá ga ugyan hát tér be szo rult, ke ve sebb,

de mi nő sé gük ben ér té kes ze ne mű vek kel gya ra -

pí tot ta a ha zai ze ne kul tú rát (Iustorum ani mae –

kó rus; Par ti ta per 8 vio lon cel li, E dúr vo nós né -

gyes 1. szám stb.). Együtt mű kö dött az If jú

Szivekkel, ze nét írt tánc kom po zí ci ók hoz (pl.

Sárdózás, Váskatánc, A fo nó ban), kó rus mű ve -

ket aján lott az ének kar nak (pl. Zoborvidé ki
nép dal cso kor, Med vesal jai nép dal ok) Még a ki -

lenc ve nes évek ben is ak tív volt. Élet mű ve pél -

dá ja an nak, hogy a ze ne nem is mer ha tá ro kat, a

szlo vá ki ai ze nei élet nek, te kin tet nél kül ma gyar

vol tá ra, ki vá ló, el is mert egyé ni sé ge volt.

7.5. Elő adó mű vé szek

Móry-Szakmáry Mag da (1905–2001) ope ra -

éne kes, pe da gó gus és zon go ra mű vész éle té nek

utol só idő sza ká ban vis  sza vo nul tan élt, vi szont

sok szak mai ta nác  csal lát ta el vé den ce it.

Az ezt a ge ne rá ci ót kö ve tő cso port hoz tar -

to zik a Bar tók Bé la- és Né meth Ist ván Lász ló-

(Németh-Šamorínsky-) ta nít vá nya Gáf forné

Ma gyar Ilo na (1914) zon go ra mű vész nő, aki ki -

lenc ven éves ko rá ban vo nult vis  sza. Szó ló- és

év ti ze de kig ki vá ló ka ma ra já té ká val ki ér de mel -

te a szak ma és a szé les kö zön ség el is me ré sét.

(Töb bek kö zött együtt mű kö dött Gas parek Ti -

bor he ge dű mű vés  szel, Milan Telecký vio listá -

val, hos  szú éve ken át Miloš Jurkovič fu vo la -

mű vés  szel).

7.6. A szlo vá ki ai ma gyar (szlo vák) ze ne élet

ak tív kép vi se lői

Van nak ma gyar ze ne szer ző ink, kar na gya ink,

elő adó mű vé sze ink és ze ne tör té né sze ink. A mű -

vé szi pá lyá ra el ső sor ban a po zso nyi Ze ne- és

Drá ma mű vé sze ti Fő is ko lán, a Come nius Egye -

tem Ze ne tu do má nyi Tan szé kén, a ma gyar or -

szá gi Liszt Fe renc Ze nei Egye te men és az EL -

TE-n ké szül tek és ké szül nek fel.

A ma is ak tív ze ne szer ző ink a ki vá ló hát te -

ret biz to sí tó Ko má rom ban mű köd nek. Zsáko -

vics Lász ló ze ne szer ző, ta nár, ze nész, hang stú -

dió-ve ze tő, a Jó kai Szín ház há zi ze ne szer ző je;

ne vé hez ös  sze sen 15 szín mű kí sé rő ze né je, eb -

ből 1989 után 9 mű fű ző dik, ös  sze sen 29 da rab -

nak hang sze re lő je, írt gyer mek ka ro kat és ka -

ma ra mű ve ket is. Meg ze né sí tet te Barak Lász ló:

Mi fé le szer zet vagy te? cí mű mű vét po gány

ora tó ri um for má ban (2003) A köl tő Re túr a po -

120 Duka-Zólyomi Emese



kol ba cí mű ver ses kö te te alap ján ké szült Iga zi
gengsz ter vagy te? cí mű ze nés hang já ték ze ne -

szer ző je (2006). 1999-ben meg ala pí tot ta a

ZstudioR di dak ti kus hang stú di ót, ahol töb bek

kö zött mind két mű meg je lent CD for má já ban.

Do bi Gé za ze ne is ko lai ta nár, kü lön bö ző ko -

má ro mi ka ma ra együt te sek ala pí tó ja és ve ze tő -

je. A Jó kai Szín ház szá má ra ös  sze sen 31 mű höz

írt kí sé rő ze nét. 1989 után több gyűj te mé nye je -

lent meg (Szél hí vo ga tó, 1989; Mar tosi nép dal -
ok, 2001; Mi kor en gem be so roz tak – ka to na nó -

ták, 2001), a Ma gyar ze ne szer zők le xi ko na ta -
nu lók szá má ra (2003) szer ző je.

A Dunasz er da he lyről szár ma zó Baán Jó -

zsef, a po zso nyi Ze ne- és Drá ma mű vé sze ti Fő -

is ko la hall ga tó ja (kar mes te ri és ze ne szer zői

szak) 1990-től Pá rizs ban ta nult, majd ze ne szer -

zést a Há gai Ki rá lyi Kon zer va tó ri um ban, ezt

1991–1993 kö zött vé gez te el. Köz ben

1990–1992-ben elekt ro a kusz ti kai ze ne szer zést

ta nult Fran cia or szág ban, 1998-ban etno -

muzikológiára járt. Mű ve i ben szo kat la nul nagy

te ret kap a sza xo fon. (Gemini con cer to – 2 sza -

xo fon ra és ze ne kar ra, 1996; Three Pages from
my Atlas – 4 sza xo fon ra, 1996; Mir rors – sax o -

fon né gyesre, 1997).

A fi a ta labb ge ne rá ció el ső hi va tá sos ma gyar

kar na gya Ko vács Kál mán volt. 1975-től má ig a

Szlo vák Nem ze ti Szín ház Ope ra tár su la tá nak

se géd kar na gya, 1974-től az If jú Szivek kó ru sá -

nak fel osz la tá sá ig a kó rus ve ze tő kar na gya

volt. Mint el ső ma gyar hi va tá sos női kar nagy,

Józsa Mó ni ka ama tőr kar nagy ként kezd te pá -

lyá ját, az If jú Szivek ben is dol go zott

(1985–1993). A nyi trai Kons tan tin Egye tem

ad junk tu sa, az egye tem ma gyar kó ru sá nak és a

Galán tai Ko dály Zol tán Da los kör nek ma is ak -

tív kar na gya.

Hang sze res elő adó mű vé sze ink és ope ra éne -

ke se ink ki vé tel nél kül is mer tek ott hon és kül -

föld ön, azon ban nem min den eset ben az ott ho -

ni ma gyar kö zön ség kö ré ben. Ami a hang sze re -

ket il le ti, a pa let ta szí nes és ér de kes. Zon go ra

(Slanička-Škuta Ele o nó ra, Škuta Mik lós),

csem ba ló (Ferienčik Ág nes, szül. Zachovay),

or go na (Sza bó Im re), har mo ni ka (Rácz Ti bor),

he ge dű (Tö rök Fe renc), gi tár (Zsapka Jó zsef),

cim ba lom (Ginzery Eni kő), hár fa (Papp Lász -

ló) – az ő elő adó-mű vé sze tük öreg bí ti Szlo vá -

kia (a szlo vá ki ai ma gya rok) hír ne vét. A szó ló -

já té kon kí vül mind nyá jan ka ma ra ze nész ként is

te vé keny ked nek, szá mos hang ver senyt ad nak

ott hon és kül föld ön, s fel ját szá sa ik je len nek

meg. Egye sek mes ter kur zu so kat ve zet nek

(Zsapka Jó zsef, Rácz Ti bor, Škuta Mik lós). A

ko má ro mi Zsap ka Jó zsef a szlo vá ki ai klas  szi -

kus gi tár is ko la meg ala pí tó ja. Fe le sé gé vel,

Zsap ka Dag már ral (fu vo la) 1980-tól rend sze re -

sen fel lép nek, a vi lág leg jobb du ói kö zé so rol -

ják őket. Zsap ka egy sze mély ben elő adó mű -

vész, ta nár (a po zso nyi Ze ne- és Drá ma mű vé -

sze ti Fő is ko lán, je len leg Por tu gá li á ban is), ki -

adó, me ne dzser, 1995-től tag ja a ró mai szék he -

lyű, gi tár já ték iro dal má val fog lal ko zó spe ci a -

lis ták mun ka cso port já nak. A Po zso nyi Nem zet -

kö zi Gitár feszivál (1975) és a Joseph Kas par

Mertz Nem zet kö zi Gi tár ver seny (1995) ala pí -

tó ja, dra ma turg ja és igaz ga tó ja.

Az Ér sek új vár ról szár ma zó Sza bó Im re or -

go na mű vész ne vé hez fű ző dik a Medz inárod ný

organový fes ti val – Krem nický hrad ný organ

(Kör möc bá nyai vár or go na – Nem zet kö zi Or -

go na fesz ti vál; 2006-ban a X. év fo lya ma volt)

el in dí tá sa és a kez de mé nye zé sé re meg ala pí tott

hat hang ver seny ből ál ló Organové kon cer ty

pod piramí dou (Or go na hang ver se nyek a pi ra -

mis alat t; 2006-ban a IX. évf.). Rend sze re sen

kon cer te zik, a po zso nyi Kon zer va tó ri um és a

Ze ne- és Drá ma mű vé sze ti Fő is ko la el is mert ta -

ná ra.

A dunasz er da he lyi szü le té sű Rácz Ti bor

har mo ni ka mű vész a Dunasz er da he lyi Nem zet -

kö zi Akko rdeon fesz tivál ala pí tó ja és mű vé sze ti

ve ze tő je (1992), együt te sek ala pí tó ja (pl. Trio

novo, 1993; Con sort Posonien sis, 1996), a

Con féder a tion Inter na tion al des Accordéon -

istes – IMC UNESCO mű vé sze ti ta ná csá nak

al el nö ke (1986–1991).

A ko má ro mi Škuta Mik lós Szlo vá kia egyik

leg jobb Bach-elő adó mű vé sze. Mű so rá ban kép -

vi sel ve van a klas  szi kus ze ne min den stí lus kor -

sza ka és a dzsessz is. Együt te sek ala pí tó ja (Esh;

The Quar tet 1992/1993), 2002-ben ala pí tot ta

meg a nem zet kö zi fel ál lá sú Mi ki Skuta Clu bot.

Ki vá ló az imp ro vi zá ci ó ban. Fe le sé gé vel

(Slanička-Skuta Ele o nó ra) du ó ban is fel lép nek.
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Slanička-Skuta Ele o nó ra re per to ár já ban el -

ső he lyen áll a 20. és a 21. szá zad ze né je, de

egy re job ban vis  sza tért a klas  szi kus zon go ra -

iro da lom hoz. A kor társ ze nét ját szó VENI kvar -

tett tag ja, az Ope ra aper a ta ensem ble egyik ala -

pí tó ja (1997).

Ferienčik Ág nes (szül. Zachovay) csem ba -

ló mű vész, Szlo vá ki á ban el ső ként szer zett ok le -

ve let basso con tin uo sza kon. A Specu lum

együt tes egyik ala pí tó ja. Több ré gi ze nét ját szó

együt tes tag ja (Miméza; Music for while;

Musi ca aeter na).

Tö rök Fe renc he ge dű mű vész 1982-től a

Moyzes Vo nós né gyes ál lan dó tag ja (1982-től,

előt te 1975-től Mucha Vo nós né gyes né ven ját -

szot tak). Több ezer hang ver se nyen lép tek föl.

1992-től a ko má ro mi ama tőr Comor ra ka ma ra -

ze ne kar mű vé sze ti ve ze tő je.

Az 1989 előtt és után si ke res ma gyar éne ke -

se ink kö zé so rol hat juk a Kas sai Ál la mi Szín ház

ope ra tár su la tá nak ki vá ló, de ko rán el hunyt Ko -

vács La jos (1934–1994) ope ra énekest (basz  -

szus), a ma is ak tív Ha va si Jó zsef (bas  szus) és

Sza kál Gá bor (te nor) ope ra éne ke se ket. A po -

zso nyi Ka ma ra ope rá ban 1997-ben kezd te el pá -

lyá ját az ér sek új vá ri Klein Otto (te nor), 1999-

től a Szlo vák Nem ze ti Szín ház Ope ra tár su la tá -

nak, 2000-től nap ja in kig a Bu da pes ti Ál la mi

Ope ra ház nak el is mert szó lis tá ja. Be mu tat ko -

zott már szin te min den eu ró pai or szág ban, utol -

já ra Ja pán ban lé pett fel.

Ágh Lí via (szop rán) és Garaj Éva (mez zo -

szop rán) Prá gá ban te le ped tek le, itt ala pí tot ták

meg ope ra éne ke si és ka ma ra éne ke si te vé keny -

sé gük köz pont ját, szá mos kül föl di meg hí vás -

nak tesz nek ele get.

A leg fi a ta labb so kat ígé rő te het sé gek: Ginz -

ery Eni kő cim ba lom mű vész nő és Papp Lász ló

hár fa mű vész. Mind ket ten már a kon zer va tó ri u -

mi ta nul má nya ik alatt kezd ték el mű vé szi pá -

lya fu tá su kat.

Ginz ery Eni kő (Po zsony) önál ló recitál lal

mu tat ko zott be az USA-ban (2002), Je ru zsá -

lem ben (2002) és New York ban (2005). Cél ja a

cim ba lom szá má ra ki vív ni a kon cert hang szer -

hez mél tó el is me rést.

Papp Lász ló hár fa mű vész (Po zsony) 19

éves ko rá ban, 1998-ban hív ta fel ma gá ra a

szak em be rek fi gyel mét, ami kor Bécs ben el -

nyer te a Reinl-Preis nem zet kö zi hár fa ver seny

el ső dí ját. Si ke res fel lé pé sek kö vet kez tek nem -

zet kö zi ver se nye ken, ze ne kar ok ban ját szott

(Zü rich, Bern, Ba sel, 2003–2004-ben a darm -

stadti Ál la mi Szín ház szó lis tá ja, 2004-től a bé -

csi Ál la mi Ope ra szín pa di hár fa mű vé sze).

Az évek fo lya mán több ma gyar zenetör -

ténész- muzikoló gus hagy ta el a po zso nyi

Come  nius Egye tem Ze ne tu do má nyi Tan szék ét

(pl. Hulkó Már ta), vagy a bu da pes ti EL TE-t

(pl. Cse hi Ágo ta).

Hulkó Már ta ze ne tör té nész ma a Come nius

Egye tem Böl csész ka ra Ze ne tu do má nyi Tan -

szék ének pro fes  szo ra. Ku ta tá si te rü le te a tör té -

nel mi Ma gyar or szág 16–18. szá za di ze ne kul tú -

rá ja. 1975-től kü lön bö ző nyel ve ken pub li kál

(mo nog rá fi ák, for rás mun kák, ta nul má nyok,

szak cik kek) és elő ad. Együtt mű kö dik a ma -

gyar or szá gi Fer enczi Ilo na ze ne tör té nés  szel

(Hulková–Ferenczi 1980 és 1986). 1989-tól ta -

ná ri mun ká ja mel lett foly tat ja ku ta tó mun ká ját.

Eb ből az idő szak ból szár maz nak a kés már ki lí -

ce u mi könyv tár kon volútját (1998), egy 16.

szá za di ma gán könyv tár ban ta lál ha tó ze ne mű -

ve ket (2001) a bárt fai és lő csei ze ne mű vek

gyűj te mé nye it (2003), a 16. és 17. szá za di sze -

pes sé gi és szi lé zi ai ze nei kap cso la to kat (2003)

és a ze nei ne ve lés a 16. szá zad ban té mát (2004)

tár gya ló ta nul má nyai.

Cse hi Ágo ta a nyi trai Kons tan tin Egye tem

do cen se, 1990-től pub li kál. Főbb ku ta tá si te rü -

le te a kö zép is ko lai ze nei és esz té ti kai ne ve lés

(1993), a ze ne iro da lom (1998). Mun kás sá gá -

nak nagy ré szét Bar tók Bé lá nak szen te li: Bar -

tók Bé la szlo vá ki ai vo nat ko zá sai (1994), zon -

go ra mű ve i nek elő adá sa (2002, 2003), a nép ze -

ne és az instruk tiv itás kap cso la ta Bar tók al ko -

tó mun kás sá gá ban (2004). Zon go ra mű vész ként

is is mert.

A ze nei pub li cisz ti ka te rü le tén még nagy hi -

á nyos sá gok van nak. Ren dez vé nye ink ről ál ta lá -

ban rö vid lé leg ze tű cikk tá jé koz tat ja az ol va só -

kat, az ér té ke lés el ma rad. Rit ka ság szám ba

men nek a rész le tes be szá mo lók, az ér té ke lé sek

és a hi va tá sos ze né szek be mu ta tá sa (ér té kes ki -

vé tel pl. Vojtek Ka ta lin be szél ge té sei, írá sai). A
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Patria Rá dió adá sá ban gyak ran hall ha tunk ze -

nei vi lá gun kat érin tő be szél ge té se ket.

A ze né nek nagy sze re pe van a nem ze ti ho -

va tar to zás tu da tá nak el mé lyí té sé ben, a jö vő ge -

ne rá ci ó i nak ne ve lé sé ben.

Ze nei múl tunk ra ut cák, em lék táb lák, szob -

rok és in téz mé nyek fi gyel mez tet nek, is ko lák,

kó ru sok ve szik fel nagy ja ink ne vét. Ez mind

hoz zá se gít het a szlo vá ki ai ma gyar ze nei élet

fo lya ma tos fej lő dé sé hez és szín vo na lá nak

emel ke dé sé hez.

PU HA JÓ ZSEF

8. KÖN  NYŰ ZE NE

A szlo vá ki ai ma gyar kön  nyű ze nei élet sok seb -

ből vér zik, a rend szer vál to zás óta el telt idő -

szak ban ne megy szer a lé te is meg kér dő je le ző -

dött. Az ez red for du ló ra sta bi li zá ló dott a hely -

zet, egy re több ze ne kar ala kul, vi szont mind a

mai na pig a ki sebb sé gi lét ös  szes ne ga tí vu ma

le csa pó dik raj tuk.

8.1. Ma gyar or szág ha tá sa

Ha a ho ni ma gyar kön  nyű ze ne hely ze tét vizs -

gál juk, meg ke rül he tet le nek a ma gyar or szá gi

ze nei vi szo nyok. Szlo vá kia ma gyar lak ta vi dé -

ke it a ki lenc ve nes évek ele jén szin te el fog lal ta

a ma gyar or szá gi ze nész szak ma, ala po san ki ak -

náz ta a ná lunk meg bú vó le he tő sé ge ket. Az it te -

ni ze né szek jog gal or rol hat nak a ma gyar or szá -

gi ze ne ipa ri szak em be rek re és le mez cé gek re,

mi vel olyan arany bá nyá nak te kin tik a szlo vá ki -

a i a kat, ahol jól el ad ha tó a ma gyar or szá gi por té -

ka, mi köz ben a mi együt te se ink elől tel je sen el -

zár kóz nak, ed dig még a hely zet fel tér ké pe zé sé -

vel sem fog lal ko zott sen ki. A tény, hogy a

galán tai Ghymes ze ne ka ron kí vül egyet len ha -

tá ron tú li ma gyar együt test sem vett szár nya alá

je len tő sebb le mez cég az anya or szág ban, min -

dent el árul a hoz zá ál lá suk ról. Rá adá sul Ma -

gyar or szá gon ál ta lá ban el hall gat ják – ma gu kat

a ze né sze ket le szá mít va –, hogy a Ghymes

szlo vá ki ai. Fel ró hat juk a ma gyar or szá gi szak -

má nak azt is, hogy ar ról sem ké szült ki mu ta tás:

a ma gyar le mez pi ac hány szá za lé ka bo nyo ló dik

le ná lunk (vagy ép pen Er dély ben), pe dig a le -

mez cé gek tu da tá ban van nak an nak, hogy a ma -

gyar hang hor do zók az or szág ha tár okon kí vül is

jól el ad ha tók. Igaz, ob jek tív ki mu ta tás nem

szü let het ne, ugyan is so kan a ha tár hoz kö ze li

ma gyar or szá gi te le pü lé se ken szer zik be a le me -

ze ket, mi vel így va la mi vel ol csób ban jut nak

hoz zá juk. Mind ezek fe lett amo lyan ze nei sze -

mét domb ként is funk ci o ná lunk: kü lö nö sen a

ki lenc ve nes évek má so dik fe lé ben tucat szám ra

lép tek fel ze nés szó ra ko zó he lye in ken (szlo vá -

ki ai disz kók ban) az oda ha za jócs kán le ál do zó -

ban le vő csil la gú elő adók és csa pa tok. Ze ne i leg

nin cse nek ha tá rok, de mind má ig ta pasz tal ha tó

a le ma ra dás a ma gyar or szá gi hely zet tel szem -

ben. Ez leg in kább az zal ma gya ráz ha tó, hogy a

ná lunk fog ha tó ma gyar or szá gi ke res ke del mi

adók nem nyúj ta nak át fo gó ze nei ké pet, és nap -

ra kész sé gük is meg kér dő je lez he tő. Ilyen szem -

pont ból óri á si hát rány, hogy tá ja in kon nem kö -

vet he tő fi gye lem mel a ma gyar VIVA ze nei te -

le ví zió. Ne künk a leg több eset ben a mai na pig

a ma gyar má sod- és har mad osz tá lyú ze né szek

is job ban meg fe lel nek, nyi tot tab bak va gyunk

irán tuk, mint sa ját ze ne ka ra ink ra. En nek oka

együt te se ink pub li ci tá si le he tő sé ge i nek tel jes

hi á nya.

8.2. Kü lönb sé gek ma gyar és ma gyar ze nész

kö zött

Mi a leg szem be tű nőbb kü lönb ség a ma gyar or -

szá gi és szlo vá ki ai ma gyar kön  nyű ze nei élet

kö zött? A vá lasz egy ér tel mű: kö zös sé günk ben

nin cse nek sztár ze né szek. A ma gyar ze nei él vo -

na lat el lep ték a „sztá rok”, akik nek egy cso port -

ja el ső sor ban anya gi hát te rük és kap cso la ta ik

se gít sé gé vel mű vi leg ala kít gat ja kar ri er jét, na -

gyon gyak ran sze re pel nek a rá di ó ban, el nyom -

va a va ló di ze né sze ket, igaz, a le mez pi a con

már ke vés bé ér vé nye sül nek. Kör nyé kün kön

sze ren csé re nem lé te ző fo ga lom a sztár ság, de

nem ze ti sé gi ze ne ipar sinc s. Ná lunk a ze ne kar -

ok nem hogy meg él ni nem tud nak a ze né ből,

ös  szes sé gé ben je len tős mí nusz ban van nak. A

ze ne nem a mun ká juk, ha nem a hob bi juk, és ez

költ sé ges hob bi. Je len kö rül mé nyek kö zött

szin te mi ni má lis esély sincs ar ra, hogy ki tör je -
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nek a név te len kö zeg ből, így sok szor csak ma -

guk nak ze nél get nek, és a leg na gyobb örö möt

az je len ti szá muk ra, ha meg hí vást kap nak egy-

e gy fesz ti vál ra. A klub vi lág – amely el vi leg fel -

lé pé si le he tő ség gel szol gál hat na – tá ja in kon

gyer mek ci pő ben jár, ke vés a ze nés szó ra ko zó -

hely, ahol van, ott ál ta lá ban a la ko dal mas ze ne

hó dít, vagy to vább ra is ma gyar or szá gi elő adók -

ra épí te nek. Együt te se ink több eset ben a ma -

gyar or szá gi át la got is jócs kán túl szár nyal ják,

még sem kér be lő lük szin te sen ki, a szlo vá ki ai

ma gyar ság kö ré ben sem tud nak na gyobb is -

mert sé get ki vív ni, nin cse nek fó ru mok, ame -

lyek fel ka rol nák őket. Lé te zik ugyan egy-két

ci vil kez de mé nye zés, de ezek le he tő sé gei sze -

gé nye sek. A le ír tak ból ki fo lyó lag ze né sze ink

ki zá ró lag ma guk ra tá masz kod hat nak, vi lág -

meg vál tó és egyéb ter ve ik csak ál ma ik ban le -

het nek. Min den prob lé ma gyö ke re a ki tö ré si le -

he tő sé gek hi á nyá ban ke re sen dő. Az a leg na -

gyobb gond, hogy ke ve sen tud nak lé te zé sük ről.

Mé di a be li hát te ret nem kap nak, így már a cél -

kö zön ség hez sem jut nak el. A cél kö zön ség szá -

má ra ma rad a ná lunk fog ha tó ma gyar or szá gi

ke res ke del mi rá di ók ál tal agyon ját szott egy -

han gú ze ne, amely nek csak lát szó lag nincs al -

ter na tí vá ja.

A jö vő egy ér tel mű: el ső ként a szlo vák köz -

szol gá la ti rá dió ma gyar adá sá nak kell lép nie,

fel kell ka rol nia az it te ni együt te se ket. Nem

úgy, ahogy mos ta ná ban te szi: a ze né szek meg -

hí vást kap nak a fi a ta lok ál tal alig-alig hall ga tott

if jú sá gi mű sor ba, be szél het nek pár per cet, az -

tán hang hor do zó juk a sül  lyesz tő ben vég zi. A

vál to zás alap fel té te le az, hogy a Patria Rá di ó -
nak el ső lé pés ben a fi a ta lok jó val na gyobb cso -

port ját kell ma gá hoz édes get nie. Alap já ban vé -

ve ugyan is vol na igény a szlo vá ki ai ma gyar

kön  nyű ze ne irán t, csak vég re ug ró desz kát kell

ten ni a lá ba elé. Min den képp a rá di ós tá mo ga -

tott ság a leg jár ha tóbb út. Bi zo nyá ra ha tal mas

len dü le tet kap hat na kön  nyű ze nénk egy it te ni

ma gyar ke res ke del mi rá dió meg je le né sé vel.

Ar ra együt te se ink vég képp nem szá mít hat nak,

hogy a ma gyar or szá gi mé dia majd fel fe de zi

őket. Ez mai szem mel örök re hiú áb ránd nak tű -

nik. Pe dig ész sze rű vol na, mi vel lé te zik leg -

alább há rom ma gyar or szá gi ke res ke del mi rá -

dió adó, amely ve lünk is szá mol, a mi te rü le te -

ink re is ala poz. Együt te se ink fel ka ro lá sá ban

azon ban nem lát nak fan tá zi át. A kö zel múlt ban

szó ba ke rült he ten te egy szer je lent ke ző ki sebb -

sé gi ze nei mű sor el in dí tá sa az egyik adón a ké -

ső es ti, te hát nem fő mű sor idő ben, amely a Ma -

gyar or szág ha tá ra in kí vü li ma gyar ze ne kar ok -

nak ad na te ret – ám eb ben a ma gyar or szá gi rá -

di ó sok nem vol tak part ne rek. Az zal ér vel tek:

ha a Szlo vák Rá dió ma gyar adá sa ezt nem tart -

ja fon tos nak, ak kor mi ért a ma gyar mé dia vál -

lal ja fel ezt a sze re pet.

A le mez cé gek is ki ko sa raz zák a szlo vá ki a i -

a kat. Az ese tek több sé gé ben csak azok kal a

ma gyar or szá gi ze ne kar ok kal köt nek szer ző -

dést, ame lyek bi zo nyos kö rök ben nép sze rű ség -

re tet tek szert, te hát kéz zel fog ha tó je lei mu tat -

koz nak az el ad ha tó ság nak. Csak hogy a mi

együt te se ink nem tud nak is mert té vál ni oda át.

Ez egy ör dö gi kör, amely ből szin te kép te len ség

ki tör ni. Er ről a Ró meó Vér zik ne vű ze ne kar tag -

jai tud ná nak leg in kább be szél ni, akik sok- sok

év nyi meg fe szí tő mun ka, kon cer te zés után, fő -

leg sa ját le le mé nyes sé gük nek kö szön he tő en ér -

tek csak el is mert sé get az anya or szág ban. Ha a

fi úk ki csit odébb szü let nek, már rég az él vo nal -

ban le het né nek. Együt te se ink mel lé ma gyar or -

szá gi me ne dzser kel le ne – de a leg jobb öt kö zül

va ló – a ma ga kap cso la ta i val, aki biz to san le -

köt ne bár men  nyi klub- vagy fesz ti vál fel lé pést,

meg rá di ós je len lé tet, per sze el is kér né az árát.

Az ilyen me ne dzser az it te ni ek szá má ra meg fi -

zet he tet len. Hi szen a mi ze ne ka ra in kat lel kes

ama tő rök al kot ják, akik mun ka ide jük le jár ta

után ze nél get nek, s nem azon gon dol kod nak,

ho gyan tud ná nak me ne dzsert szer ződ tet ni, ha -

nem azon, mi ből fe dez zék ki adá sa i kat. Szó val,

Ma gyar or szág ön ma gá tól so sem fog se gí te ni. A

ma gyar ze ne pi a cot egy szűk cso port tart ja fel -

ügye le te alat t, és hi he tet le nül túl zsú folt, nincs

szük sé ge a szlo vá ki ai együt te se ink re (és

ugyan úgy nincs szük sé ge az er dé lyi ek re sem).

Pe dig egy kö zel múlt ban ké szült fel mé rés ből ki -

de rült, ma gas szín vo na lú ma gyar ze ne kar ok

van nak Ro má ni á ban is, kü lön bö ző ze nei stí lu -

sok ban. A má sik ol da lon a ma gyar or szá gi ki -

adók ra, fő leg a mul ti na ci o ná lis cé gek re oda ha -

za is sok pa nasz ér ke zik a ze né szek fe lől,
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mond ván: fon to sabb ne kik a nem zet kö zi elő -

adók és ze ne kar ok hang hor do zó i nak for gal ma -

zá sa, mint a ha za i a ké. Ezt azon ban nem sza -

bad na fel ró ni ne kik, mi vel pro fit ori en tált cé -

gek ről van szó, és va ló igaz, egy sze rűbb nem -

zet kö zi elő adók kal dol goz ni, mi vel min dent

ké szen kéz hez kap nak: a videók lipeket, a le -

gyár tott hang hor do zó kat, mi köz ben a ha za i a kat

me ne dzsel ni kell, mu száj sok pénzt be lé jük

fek tet ni, hogy el ad ha tók ká vál ja nak. Sok kal na -

gyobb prob lé ma a volt szo ci a lis ta blokk ban,

hogy az egyes or szá gok sem mi lyen esz kö zök -

kel nem vé dik sa ját ze ne pi a cu kat, min den mu -

zsi ka, a ros  szabb nál ros  szabb is nyu god tan be -

ára mol hat, mi köz ben a ze nei nagy ha tal mak,

pél dá ul az USA vagy Nagy-Bri tan nia szi go rú -

an el len őr zik pi a cu kat, ott nem je len het meg

bár mi. So kan biz tos ra ve szik, hogy az em lí tett

két or szág kö zött lé te zik egy faj ta meg ál la po -

dás, amely ma gá ban fog lal ja, hogy csak an  nyi

elő adót en ged be a pi a cá ra a má si ké ból,

amennyit a má sik az el ső é ből. Te hát ami a szlo -

vá ki ai ma gyar kön  nyű ze ne hely ze tét il le ti, csak

ma gunk ra szá mít ha tunk, ma gunk nak kell ke -

zünk be ven ni a ze nénk irá nyí tá sát, és ez csak is

egy erős, hall ga tott rá dió se gít sé gé vel kép zel -

he tő el. Ta lán en nek fej le mé nye ként be in dul -

hat na a kul tu rá lis kö rök ből is tá mo ga tott le -

mez ki adás. Er re a rend szer vál tás óta már akadt

egy-két ma gán kez de mé nye zés, de be bi zo nyo -

so dott, hogy együt te se ink el ad ha tat la nok. Leg -

fő képp a pub li ci tás hi á nya mi att, te hát nem a

mi nő ség gel volt gond.

8.3. A mi ze né sze ink

Fel tér ké pez ni is ne héz ama tőr ze ne ka ra in kat,

pon to san nem le het meg mon da ni, há nyan te vé -

keny ked het nek. So kan van nak, akik csak sa ját

szó ra koz ta tá suk ra ze nél get nek, és so ha sen ki

sem sze rez tu do mást lé te zé sük ről. Ter mé sze te -

sen az ös  szes stí lus ág meg je le nik, leg erő sebb a

rock ze ne és kü lön bö ző vál fa jai – a Fel vi dék re

rég óta ez a leg jel lem zőbb stí lus. Ezt tá maszt ja

alá a 2006-ban ötö dik al ka lom mal meg ren de -

zett Zob o ralji Rock fesz tivál ama tőr ze ne ka ra i -

nak ver se nye is, amely re évek óta egy re töb ben

ne vez nek be, és a szín vo na la is fo lya ma to san

emel ke dik. Mi vel ná lunk nin cse nek meg él he té -

si ze né szek és mű sztá rok, a szín vo nal ös  szes sé -

gé ben ma ga sabb, mint Ma gyar or szá gon. Ze ne -

ka ra in kat már-már fa na ti kus ze né szek al kot ják,

akik hob bi szin ten min dent meg tesz nek fej lő dé -

sük ér de ké ben. Akik az zal a cél lal ver bu vál nak

együt test, hogy meg él je nek be lő le, és meg vált -

sák a vi lá got, azok egy idő – elég rö vid idő –

után úgy is fel ad ják. Gyor san rá döb ben nek,

hogy ez szlo vá ki ai ma gyar ze ne kar ként tel jes -

ség gel le he tet len. Leg alább is egy elő re.

8.4. Szlo vá ki ai ma gyar ama tőr ze ne kar ok

A Szlo vá ki ai Ma gyar Ze né szek Egye sü le té nek

tag jai (2006 ok tó be re): ANTIpeti, Big Man

Band, Cry Baby, Csak Van, Dysen tery, Efix,

Elő tag, Expired Pass port, Eye Beyond Sight,

Fac to ri al-X, Farewell, Funky Mon key, Groove

Machine, JÖNVUKK, Keresztül-Kasul,

Krakatit, MiNapunk, Mono Tone, Mor tifer,

Nau tilus, Phoenix, Pija mas Bananas, Post

Coitum, Raf-II, Rit u al, Rock-Stone, RoxxTedy,

Royko Pas sage, Sad Mon day, SKAfander,

Trrr…, Under My Insid e, Water fal l, Why Not?
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Tu do má nyos ság alatt a kö vet ke zők ben (kü lön -

bö ző meg fon to lá sok ból ki in dul va – Lisz ka

2005) csak azo kat a – zö mé ben ma gyar ság tu do -

má nyi jel le gű – disz cip lí ná kat ér tem, ame lyek

spe ci á li san kö tőd nek a szlo vá ki ai ma gya rok hoz,

és mű ve lé sük töb bé-ke vés bé au to nóm in téz mé -

nyek hez kap cso ló dik, il let ve meg van an nak az

igé nye, hogy in téz mé nye sül je nek. Ily mó don

nem le het be il lesz te ni eb be a kép be azo kat a jó -

részt mű sza ki és ter mé szet tu do má nyo kat, ame -

lyek nek szin tén jó né hány je les ma gyar nem ze -

ti sé gű mű ve lő je van Szlo vá ki á ban, ám ma ga az

adott disz cip lí na a szlo vák tu do má nyos élet

szer ves ré szét ké pe zi. Mi vel je len kö tet ben kü -

lön fe je zet fog lal ko zik mind az iro da lom tu do -

mán  nyal, mind a muze ológiá val, ezek nek a kér -

dé se i re is leg fel jebb érin tő le ge sen té rek ki.

1. ELŐZ MÉ NYEK

Az 1989-es rend szer vál tást meg elő ző en a tu do -

má nyos ered mé nyek na gyobb részt in téz mé nyek -

től füg get le nül vagy csak rész ben és la zán kap -

cso lód va va la mi lyen ál la mi in téz mény hez, egyé -

ni tel je sít mé nyek nyo mán szü let tek. Több kí sér -

let tör tént vi szont a szlo vá ki ai ma gyar tár sa da -

lom tu do má nyi intézmény(rend sz er) ki ala kí tá sá -

ra. A leg köz is mer tebb ilyen kez de mé nye zés a

Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos, Iro dal mi

és Mű vé sze ti Tár sa ság (is mer tebb ne vén:

Masaryk Aka dé mia) meg ala ku lá sa volt 1931-

ben. Eh hez kap cso ló dik a cseh szlo vá ki ai ma gyar

egye te mi if jú ság 1931. no vem ber 15-én, a po zso -

nyi Come nius Egye tem Jo gi Ka rán meg tar tott

nagy gyű lé se, amely hez a ren de zők (na gyobb -

részt a Sar ló moz ga lom kép vi se lői) egy me mo -

ran du mot is meg je len tet tek, az el vég zen dő tu do -

má nyos mun kák, disz cip lí nák ra le bon tott szám -

ba vé te lé vel (Duka Zó lyo mi [sz erk.] 1931).

A má so dik vi lág há bo rú után hos  szú ide ig

szó ba sem jö he tett egy, leg alább rész ben önál ló

ma gyar tu do má nyos in téz mény lét re ho zá sa.

Csak 1968-ban a Cse ma dok Köz pon ti Bi zott sá -

ga mel lett meg ala kult tu do má nyos szak bi zott -

ság dol go zott ki ja vas la tot egy „cseh szlo vá ki ai

nem ze ti sé gi tu do má nyos in té zet fel ál lí tá sá ra”.

A ter ve zett tu do má nyos in té zet ben hat rész leg,

még pe dig a nyelv tu do má nyi, iro dal mi, tör té -

net tu do má nyi, szo ci o ló gi ai, pszi cho ló gi ai és

nép raj zi osz tály ki ala kí tá sá val szá mol tak. Az

in té zet a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia kö ré -

be tar to zott vol na, „an nak költ ség ve té se és sze -

mé lyi ál lo má nya te kin te té ben is önál ló in té ze -

te ként” (Hét, 1968,31. sz. 9–11).

Az Iro dal mi Szem le ha sáb ja in 1977-ben

Nem ze ti ség és tu do mány cím mel a szlo vá ki ai

ma gyar tu do má nyos ság fo gal má ról, je len tő sé gé -

ről, hely ze té ről és fel ada ta i ról ren dez tek an ké tot.

A nem ze ti sé gi kö rül mé nyek kö zött mű velt, il let -

ve mű vel he tő tu do mány ról a leg borúlátób ban

Mé szá ros Lász ló nyi lat ko zott. Sze rin te „szlo vá -

ki ai ma gyar tu do mány ninc s” és „szlo vá ki ai ma -

gyar tu do má nyos al ko tó mun ká ról is csak meg -

szo rí tá sok kal” be szél he tünk. Fő leg az eh hez

szük sé ges „szel le mi te ret” és a „ma gas fo kú szer -

ve zett sé get” hi á nyol ja (Iro dal mi Szem le, 1977,

248–249). Lisz ka Jó zsef ugyan csak az ége tő en

szük sé ges in téz mé nyes ke re te ket, a pub li ká ci ós

le he tő sé ge ket, a szak sze rű szer ve zett sé get, a

mun ka ki je lö lé sé hez el en ged he tet le nül szük sé -

ges tu do mány tör té ne ti ku ta tá so kat hi á nyol ta el -

ső sor ban  a Va sár na pi Új Szó ha sáb ja in 1979-ben

meg je lent vi ta in dí tó írá sá ban. A cik ket hoz zá szó -

lá sok so ra kö vet te (új ra kö zöl ve, to váb bi iro da -
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lom mal: Lisz ka 1998a, 13–20). 1982-ben Deb re -

cen ben a Ma gyar or szág ha tá ra in kí vü li ma gyar

nép raj zi ku ta tá sok ról ren de zett ta nács ko zás ke re -

té ben, majd 1987-ben a Cse ma dok XIV. Or szá -

gos Köz gyű lé sén, to váb bá az Eger ben, 1989-ben

ren de zett tu do má nyos ta nács ko zá son, va la mint

ugyan ab ban az év ben Kas sán a Fábry- napokon

hang zott el nyil vá nos fó ru mon a szlo vá ki ai ma -

gyar tu do má nyos in téz mény rend szer (köz pon ti

ma gyar könyv- és le vél tár, tu do má nyos in té zet,

ma gyar mú ze um, pub li ká ci ós le he tő sé gek stb.)

ki ala kí tá sá nak a szük sé ges sé ge. Mind ezt meg -

elő ző en a po zso nyi Ma dách Könyv- és Lap ki adó

ál tal ki adott Új Min de nes Gyűj te mény szer kesz -

tő bi zott sá ga, ki e gé szül ve né hány füg get len szlo -

vá ki ai ma gyar ér tel mi sé gi vel, ki dol goz ta a szlo -

vá ki ai ma gyar tu do má nyos élet in téz mény rend -

sze re ki ala kí tá sá nak el mé le ti és szer ve zés-mód -

szer ta ni fel tét ele it (lás d: Új Min de nes Gyűj te -
mény 9., Po zsony, 1990, 219–237  Lisz ka 1998,

68–84; Tóth 1994, 107–133)
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2. TU DO MÁ NYOS SZER VE ZE TEK, IN -

TÉZ MÉ NYEK A REND SZER VÁL TÁS -

TÓL NAP JA IN KIG

Bár a het ve nes évek leg vé gén és a nyolc va nas

évek ele jén a bu da pes ti, po zso nyi, brün ni és prá -

gai egye te me ken egy re több, tár sa da lom tu do -

mány ok kal fog la ko zó fi a tal ma gyar szak em ber

vég zett, ös  sze han golt ku ta tás ra, in téz mény szer -

ve zés re csak 1989 után ke rül he tett sor. A leg -

szer ve zet teb bek a nép rajz ku ta tók vol tak, hi szen

már 1989. de cem ber 9-én is mét lét re hoz ták a

Cse ma dok volt Nép raj zi Szak bi zott sá gá ból a

Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sasá got

79

. A

tár sa ság alap ve tő cél ki tű zé sei kö zé a szlo vá ki ai

ma gyar nép raj zi ku ta tá sok szer ve zé se, ko or di ná -

lá sa, az ered mé nyek köz zé té te le, a né pi kul tú ra

pro pa gá lá sa tar to zott. Tu do má nyos ku ta tá so kat,

kon fe ren ci á kat, to vább kép ző tan fo lya mo kat

szer ve zett, ki ad vány so ro za tá ban (Nép is me re ti

Könyv tár) kis mo nog rá fi á kat, ta nul mány kö te te -

ket je len te tett meg, Hír ha rang cím mel nép raj zi

tá jé koz ta tó fü ze tet adott ki 1990–1999 kö zött, a

fi a tal, kez dő gyűj tők ered mé nye it az Után pót lás
cí mű fü ze tek ben (ös  sze sen há rom da rab ban) je -

len tet te meg (Ju hász 1999b). Nagy já ból ugyan -

eb ben az idő ben, 1990 ele jén, szin tén a Cse ma -

dok egy ko ri szak bi zott sá ga i ból ala kult ki a

Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Anya nyel vi Tár sa sá -

ga és a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos

Tár sa ság is. Utób bi in kább tu do má nyos is me ret -

ter jesz tő te vé keny sé get fej tett ki.

1992-ben tár sa da lom ku ta tók (szo ci o ló gu -

sok, de mog rá fu sok, jo gá szok és tör té né szek)

la za cso por to su lá sa ként jött lét re Po zsony ban a

Mer curius Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tó cso -

port. Az in téz mény a cso port hoz tar to zó ku ta -

tók ér dek lő dé si kö ré hez sza bott ku ta tá si pro -

jek tu mo kat va ló sít meg, kon fe ren ci á kat szer -

vez (pl. 2002: Tár sa dal mi át ala ku lá sok, nyel vi
vál to zá sok és a szlo vá ki ai ma gyar ság) a

Kalligram Ki adó gon do zá sá ban meg je len te ti a

Mer curius Köny vek ki ad vány so ro za tot (to váb -

bi iro da lom mal: Ko csis 2000).

1996-ban lét re jött a Fó rum Tár sa da lom tu -

do má nyi Intézet

80

, amely fo ko za to san ala kí tot -

ta ki egyes osz tá lya it, ku ta tá si pro fil ja it. A meg -

ala ku lás sal kö zel egy idő ben át vet te a somor jai

Bib lio the ca Hun gar i ca, szlo vá ki ai ma gyar

könyv- és le vél tár mű köd te té sét, amely má ra

mint az in té zet könyv tá ra a leg na gyobb ilyen

jel le gű gyűj te mény nek szá mít. 1997. ok tó ber

el se jén Ko má rom szék hel  lyel az in té zet Et no -

ló gi ai Köz pont ja jött lét re. A ku ta tó köz pont,

amely te vé keny sé gét a ne vé ben sze rep lő „et no -

ló gia” ki fe je zés alap ján „eu ró pai et no ló gia” ér -

te lem ben fej ti ki, a nép rajz tu do mány ha gyo má -

nyos ku ta tá si te rü le te i nek vizs gá la tán kí vül

nagy hang súlyt fek tet az interetnikus kap cso la -

tok ku ta tá sá ra épp úgy, mint a vál to zás vizs gá la -

tok ra, va la mint a tör té ne ti (fő leg te le pü lés tör té -

ne ti) as pek tu sok fi gye lem be vé te lé re. Szak -
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könyv tá rat, nép raj zi adat tá rat gon doz és fej -

leszt, va la mint lét re hoz ta a Szak rá lis Kis em lék

Ar chí vu mot. Utób bi a dél-szlo vá ki ai te le pü lé -

sek ka tasz te ré ben ta lál ha tó szak rá lis kis em lé -

kek tel jes kö rű do ku men tá lá sát vál lal ta föl. Je -

len leg több mint két és fél ezer ilyen jel le gű ob -

jek tu mot tart nyil ván. Szer ve zé sé ben 2000-ben

brit, fran cia, hol land, né met, len gyel, cseh,

szlo vák és ma gyar ku ta tók rész vé te lé vel va ló -

sult meg a XII. Nem zet kö zi Etnokar tográ fi ai

Kon fe ren cia Ha tár mint nép raj zi prob lé ma
cím mel. 2002-ben a Kisem lékku tatók 15. Nem -

zet kö zi Ta nács ko zá sát ren dez te meg szin tén

Ko má rom ban (Liszka 2003c). Az Et no ló gi ai

Köz pont meg ala ku lá sá val bi zo nyos fo kú mun -

ka meg osz tás ra nyí lott mód: a Szlo vá ki ai Ma -

gyar Nép raj zi Tár sa ság el vi leg a nép raj zi ku ta -

tás tár sa dal mi bá zi sá nak a meg erő sí té sén mun -

kál kod hat, na gyobb erő vel fog lal koz hat az ön -

kén tes gyűj tő moz ga lom ki szé le sí té se ér de ké -

ben, va la mint a fi a ta lok to vább kép zé se te rén.

Az Et no ló gi ai Köz pont ez zel szem ben ku ta tá si

prog ra mo kat dol goz ki és va ló sít meg, a tu do -

má nyos könyv ki adást, to váb bá a nép raj zi

könyv- és adat tár, va la mint spe ci á lis ar chí vu -

mok gon do zá sát és fej lesz té sét vál lal ta ma gá ra.

A ko má ro mi Ma gyar Kul tú ra és Du na Men te

Mú ze u ma és a po zso nyi Szlo vá ki ai Ma gyar

Kul tú ra Mú ze u ma pe dig el vi leg egy köz pon ti

ma gyar mú ze u mi in téz mény mag va, ko or di ná -

ci ós, do ku men tá ci ós és pub li ká ci ós le he tő sé -

gek kel, va la mint ál lan dó ex po zí ció és idő sza ki

(ván dor)k iál lítá sok ren de zé sé nek le he tő sé gé vel.

A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té ze ten be lül

fo ko za to san ala kul tak ki az egyes tu do má nyos

disz cip lí nák rész le gei, így má ra a tör té net tu do -

mány nak, szo ci o ló gi á nak, iro da lom tu do mány -

nak, az interetnikus ku ta tá sok nak is kü lön gaz -

dá ja van. Szo ci o ló gi ai fel mé ré sek és elem zé sek,

tör té ne ti kro no ló gi ák, nép raj zi (Ju hász 1998;

Ju hász 1999a; Ju hász 2000a; Ju hász 2000b; Ju -

hász 2003; Ju hász 2004) és tör té ne ti bib li og rá fi -

ák (Si mon 2004), mo nog rá fi ák ké szül nek a Fó -

rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet egy re in ten zí vebb

te vé keny sé get ki fej tő mű he lyé ben.

A ko ráb ban a Mer curius Tár sa da lom tu do -

má nyi Ku ta tó cso port hoz és a Szlo vá ki ai Ma -

gya rok Anya nyel vi Tár sa sá gá hoz kö tő dő nyel -

vé szek 2001-ben pol gá ri tár su lás ként lét re hoz -

ták a Gram ma egye sü le tet, amely nek fel ada ta a

szlo vá ki ai ma gya rok nyel vi vizs gá la tá hoz szer -

ve ze ti ke re te ket biz to sí ta ni. Mi u tán még ugyan -

ab ban az esz ten dő ben a Ma gyar Tu do má nyos

Aka dé mia egy szlo vá ki ai ku ta tó ál lo mást ho zott

lét re, a Gram ma föl vál lal ta e ku ta tó ál lo más fel -

ada ta i nak az el lá tá sát. Mi köz ben a Dunasz er da -

he lyen mű kö dő Gram ma Nyel vi Iro da el mé le ti

és em pi ri kus ku ta tá sok kal is fog lal ko zik, nyel vi

adat bá zi so kat lé te sít, a „nyelv ter ve zés be” is be -

kap cso ló dik (Lanstyák– Meny hárt 2001). Az

egye sü let ben mint egy más fél tu cat nyi nyel vész

te vé keny ke dik, akik kü lön fé le, sok eset ben nem -

zet kö zi pro jek tu mok meg ol dá sá ban vesz nek

részt (A ha tá ron tú li ma gyar nyelv vál to za tok le -

írá sa; A ró mai ka to li kus és a re for má tus egy ház

nyelv po li ti ká ja Szlo vá ki á ban; A ha tá ron tú li ma -

gyar szó kincs sa já tos sá gai, le xi ko ló gi ai és le xi -

kog rá fi ai mun ká la tok; A ma gyar nyel vű ok ta tás a

ki sebb sé gi ré gi ók ban, a ma gyar nyelv ok ta tá sa

Szlo vá ki á ban; Nyel vi ter ve zés, nyel vi prob lé ma -

ke ze lés; A szlo vá ki ai ma gyar szak for dí tá sok el -

mé le ti és gya kor la ti kér dé sei stb.). Tu do má nyos

kon fe ren ci á kat, mód szer ta ni ta nács ko zá so kat

(Gramma Nyel vé sze ti Na pok) ren dez, pub li ká ci -

ós te vé keny sé get fejt ki (Lanstyák–Si mon 2002;

Lanstyák–Menyhárt 2004; Lans tyák–Menyhárt

2005; Lanstyák–Szabómihály 2002).

Az 1999-ben ala pí tott tor nal jai Kul tu rá lis

Ant ro po ló gi ai Mű hely tu do má nyos, hon is me re -

ti, va la mint muze oló giai te vé keny sé get fejt ki.

Cél jai kö zött egy re gi o ná lis mú ze um ki ala kí tá sa

(en nek csí rá ja egy nép raj zi-hon is me re ti ál lan dó

ki ál lí tás for má já ban már meg van), to váb bá egy

szlo vá ki ai ma gyar vir tu á lis nép raj zi mú ze um

lét re ho zá sa, va la mint pub li ká ci ók (köz tük egy

év könyv) meg je len te té se sze re pel (Pusko 1999).

Kon fe ren ci á kat va ló sít meg, nem zet kö zi tu do -

má nyos pro jek tu mok ban vesz részt.

3. AZ ERED MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LE,

PUB LI KÁ CI ÓS LE HE TŐ SÉ GEK

Az 1980-as évek vé ge fe lé a szlo vá ki ai ma gyar

ku ta tók tu do má nyos (vagy fél tu do má nyos,

adat köz lő jel le gű) mun ká i nak a meg je len te té -

sé re mind ös  sze két ha zai peri odikum
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állt a
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ren del ke zés re: a ha von ta (két hó na pos nyá ri

szü net tel, te hát évi tíz szám ban) meg je le nő Iro -
dal mi Szem le, amely több-ke ve sebb rend sze res -

ség gel kö zölt iro da lom- és hely tör té ne ti jel le gű,

to váb bá nép raj zi (el ső sor ban folk lo risz ti kai) té -

má jú dol go za to kat is, va la mint a po zso nyi Ma -

dách Könyv- és Lap ki adó év könyv sze rű, mind -

amel lett nem évi rend sze res ség gel meg je le nő,

Új Min de nes Gyűj te mény cí mű ta nul mány kö tet-

so ro za ta. Utób bi nak 1979 (1981)
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és 1993 kö -

zött ös  sze sen tíz szá ma je lent meg (ben ne ré gé -

sze ti, tör té ne ti, nyel vé sze ti, nép raj zi, mű vé szet -

tör té ne ti, de mog rá fi ai és szo ci o ló gi ai te ma ti ká jú

ta nul má nyok kal), s má ra lé nye gé ben meg szűnt.

Az előb bi mind a mai na pig kö zöl szór vá nyo san

tu do má nyos jel le gű írá so kat is, ho lott a szlo vá -

ki ai ma gyar tu do má nyos ság ered mé nye i nek má -

ra már szám ta lan fó ru ma van.

A to váb bi ak ban nem az el múlt bő egy év ti -

zed szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos ter mé sét kí -

vá nom áttek in teni
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, ha nem csu pán azo kat a

pub li ká ci ós fó ru mo kat, le he tő sé ge ket, ame lyek

(más, kül föl di és nem csak ma gyar nyel vű or gá -

nu mok mel lett) a ku ta tá si ered mé nyek köz zé té -

tel ét tet ték/te szik le he tő vé.

A rend szer vál tás ra azon nal re a gál va, még

1989. de cem ber 9-én meg ala kult a Cseh szlo vá -

ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság (1993-tól Szlo -

vá ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság), amely már a

kö vet ke ző esz ten dő ben Hír ha rang cí men egy

tá jé koz ta tó fü ze tet adott ki. Az éven te 2–4

szám ban meg je le nő fü zet szűk tíz esz ten dős

rend sze res ki adá sá val az egye te mes ma gyar,

to váb bá a kö zép-eu ró pai né pek leg fris sebb

nép raj zi ered mé nye it tol má csol ta a (nem csak)

szlo vá ki ai ma gyar ér dek lő dők szá má ra. A ki ad -

vány jel le gé ből adó dó an anyag köz lés re va ló já -

ban al kal mat lan volt: hí re ket, könyv is mer te té -

se ket, rö vid tu do mány tör té ne ti írá so kat adott

köz re. Alig egy év re rá meg in dult a Tár sa ság

Nép is me re ti Könyv tár cí mű ki ad vány so ro za ta.

Az ed dig nap vi lá got lá tott ki lenc kö tet mind te -

ma ti ka i lag, mind te rü le ti leg nagy vo na lak ban

az egész szlo vá ki ai ma gyar nyelv te rü let nép raj -

zi ké pé nek ke reszt met szet ét ad ja.

1991-ben lét re jött a ko má ro mi Du na Men ti

Mú ze um szer ve ze ti ke re tei kö zött a Szlo vá ki ai

Ma gyar Nem ze ti sé gi Osz tály, amely nek pub li -

ká ci ói kö zül itt elő ször év könyv ét, az Acta
Muse o log icát kell meg em lí te ni. A mind ös  sze

egy kö te tet (1–2. ös  sze vont szám) meg ért kez -

de mé nye zés az óta nem ta lált foly ta tó ra. Idő -

köz ben a po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Mú ze um

szer ve ze ti ke re tei kö zött lét re jött a Szlo vá ki ai

Ma gyar Kul tú ra Mú ze u ma (ame ly – mint hír lik

– Acta Muse o log i ca Hun gar i ca cí men év köny -

vet is kí ván meg je len tet ni, ami vi szont nyil ván

nem a fent em lí tett foly ta tá sa lesz – ha lesz). A

ko má ro mi mú ze um az óta szin tén a Ma gyar

Kul tú ra és Du na Men te Mú ze u ma lett, ám ma

még nem tud ni, mi lesz a sor sa az egy ko ri osz -

tály év könyv ének. Az em lí tett nem ze ti sé gi osz -

tály pub li ká ci ós te vé keny sé gé ről szól va itt is

em lí tést kell ten ni bib li og rá fia-so ro za tá ról. En -

nek két ré gé sze ti (Nevizánszky 1993; Nevizán -

szky 1995), két szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi

(Fü löp 1992; Ju hász 1995) és egy re gi o ná lis

nép raj zi (Liszka 1995) fü ze te lá tott nap vi lá got.
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81 Itt kell meg je gyez ni, hogy ma gyar tár gyú nép raj zi dol go za to kat haj lan dó volt (és ma is haj lan dó) a két köz pon ti szlo -

vák nép raj zi or gá num, a Sloven ský národopis és a Národopis né infor má cie (ké sőbb Etno log ické rozpravy) is kö zöl ni

(és kö zölt is), ter mé sze te sen szlo vák nyel ven. Ugyan így je len tek meg az egyes dél-szlo vá ki ai vi dé ki mú ze u mok év -

köny ve i ben is ma gyar té má jú dol go za tok, zö mé ben szlo vá kul, leg fel jebb ma gyar ös  sze fog la lá sok kal. Több-ke ve sebb

rend sze res ség gel mind ös  sze a dunasz er da he lyi Csal ló kö zi Mú ze um, az Ér sek új vá ri Já rá si Mú ze um és a ko má ro mi Du -

na Men ti Mú ze um ér te sí tő jé ben vagy év könyv ében lát tak a rend szer vál tás előtt ma gyar tár gyú és tel jes ter je del mé ben

ma gyar nyel vű nép raj zi ta nul má nyok nap vi lá got. Ha son ló (ha nem is azo nos) volt a hely zet más tu do má nyos disz cip -

lí nák ese té ben is.

82 Mi vel az el ső kö tet kül ső bo rí tó ján az 1979-es év szám, alat ta, a vá szon kö té sen 1980, benn a co py right -ol da lon vi szont

1981 sze re pel, utó lag ne héz el dön te ni, hogy va ló já ban mi kor is lá tott nap vi lá got a kö tet. Ha jól em lék szem, hos  szú-

hos  szú elő ké szí tő mun ká la tok után 1981-ben.

83 Eh hez lásd a szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fi ák ed dig meg je lent kö te te it: Fü löp 1992; Ju hász 1995; Ju hász 1998; Ju -

hász 1999a; Ju hász 2000a; Ju hász 2000b; Ju hász 2003; Ju hász 2004, to váb bá Si mon At ti la tör té ne ti bib li og rá fi á ját (Si mon

2004), rész ben Nevizán szky Gá bor két ré gé sze ti bib li og rá fi á ját (Nevizánszky 1993; Nevizán szky 1995), va la mint az egyes

tu do mány szak ok kur rens szlo vák és/ vagy ma gyar szak bib li og rá fi á it.



A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet meg ala -

ku lá sát (1996) kö ve tő en szin te azon nal élénk

pub li ká ci ós te vé keny ség be kez dett. A ko má ro -

mi szék he lyű Et no ló gi ai Köz pont Acta Eth no -
log i ca Danu biana cí men év köny vet ad ki ab ból

a cél ból, hogy pub li ká lá si le he tő sé get nyújt son

egy részt a szlo vá ki ai ma gyar ku ta tók nak, to -

váb bá szlo vá ki ai ma gyar té mák kal fog lal ko zó

más (el ső sor ban ma gyar or szá gi) szak em be rek -

nek (ma gyar, szlo vák és egyéb, fő leg né met és

an gol nyel ven), va la mint a jobb in for má ció -

áram lás ér de ké ben kö zép-eu ró pai nép rajz ku ta -

tók mun ká it is köz re ad ja, ál ta lá ban ma gya rul.

Az Et no ló gi ai Köz pont ki ad vány so ro za ta i ban

(Lo ká lis és Re gi o ná lis Mo nog rá fi ák; Noti tia
his tori co-eth no log i ca; Intereth ni ca) a ha zai

ma gyar nép rajz ku ta tás ered mé nye i nek és a

szlo vá ki ai ma gyar tá jak nép raj zi kér dé se i vel

fog lal ko zó nem szlo vá ki ai ma gyar szak em be -

rek mun ká i nak kí ván meg je le né si le he tő sé get

nyúj ta ni, s emel lett más szlo vá ki ai nem ze ti ki -

sebb ség ha son ló ered mé nyei köz zé té tel ének is

te ret ad. Az in té zet to váb bi rész le ge i nek ki adá -

sá ban je le nik meg a Mis cel lanea Bib lio the cae
Hun gar i cae, a Nos tra Tem po ra, va la mint a

Dis pu ta tiones Samariens es cí mű ki ad vány so -

ro zat.

Fen tebb már utal tunk rá, hogy mind a Mer -

curius Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tó cso port

(Mercurius Köny vek), mind a Gram ma Nyel vi

Iro da élénk pub li ká ci ós te vé keny sé get fejt ki.

Gya kor la ti lag a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In -

té zet ben ké szü lő, hi va ta lo san a szlo vá ki ai ma -

gyar tu do má nyos mű he lyek lap ja ként meg je le -

nő Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le im -

már a nyol ca dik év fo lya má ba lé pett. 1999 kö -

ze pén in dult, ab ban az év ben két szám mal,

majd évi há rom fü zet ben je lent meg. 2003-tól

évi négy szám ban lát nap vi lá got.

A Selye Já nos Egye tem Ta nár kép ző Ka rá -

nak tu do má nyos fo lyó ira ta az Eru di tio – Edu -
ca tio 2006-tól in dult. Az el ső szám ban az iro -

da lom- és tör té net tu do mány, va la mint a nyel -

vé szet, a di dak ti ka és a po li to ló gia kö ré ből hoz

ta nul má nyo kat ma gyar, szlo vák, né met és an -

gol nyel ven.

Em lí tet tük már, hogy az Iro dal mi Szem le
to vább ra is kö zöl szór vá nyo san tu do má nyos,

el ső sor ban nép raj zi, nyel vé sze ti, iro da lom tu do -

má nyi tár gyú írá so kat. A má sik, Szlo vá ki á ban

meg je le nő ma gyar iro dal mi fo lyó irat, a

Kalligram szin tén ad(ot t) köz re idő ről idő re a

szű kebb ér te lem ben vett szép iro dal mon túl mu -

ta tó dol go za to kat is. A la pot meg je len te tő

Kalligram Ki adó tu do má nyos te ma ti ká jú (tör -

té net tu do má nyi/hely tör té ne ti, ré gé sze ti, nép raj -

zi, iro da lom tu do má nyi, nyel vé sze ti) kö te te ket

is ki ad, mi köz ben van egy so ro za ta (Csal ló kö zi

Kis könyv tár), amely a Csal ló köz zel és szű kebb

tér sé gé vel fog lal ko zó tör té ne ti, nép raj zi-hon is -

me re ti jel le gű kis mo nog rá fi á kat, ta nul mány kö -

te te ket ad köz re. Ugyan csak a Kalligram gon -

doz za a Mer curius Tár sa da lom tu do má nyi Ku -

ta tó cso port Mer curius Köny vek cí mű ki ad -

vány so ro za tát, mely ben el ső sor ban tör té ne ti,

de mog rá fi ai és szo ci og rá fi ai mun kák je len nek

meg (Ko csis 2000, 184–187).

A rend szer vál tás előtt egyet len ki adó, a Ma -

dách Könyv- és Lap ki adó fog lal ko zott szór vá -

nyo san tu do má nyos te ma ti ká jú (hi va ta lo san:

tu do má nyos is me ret ter jesz tő) köny vek meg je -

len te té sé vel is. 1989 után he ge mó ni á ját el ve -

szí tet te, s a már em lí tett Kalligram mel lett az

AB-ART, a Lil i um Aurum, a Méry Ratio és a

Nap Ki adó fog lal ko zik (hogy csak a na gyob ba -

kat em lít sem) könyv ki adás sal. Kö zü lük a leg -

mód sze re seb ben a Lil i um Aurum gya kor la tá -

ban van je len a tu do má nyos (tör té net tu do má -

nyi, nép raj zi) könyv ki adás (Liszka 2003b).

A fen ti ek mel lett ki sebb he lyi, re gi o ná lis

ala pít vá nyok, ön kor mány zat ok is ad nak ki idő -

ről idő re – in kább hon is me re ti jel le gű, sem mint

tu do má nyos igén  nyel – meg írt hely tör té ne ti

vagy nép raj zi mun ká kat. Kö zü lük mes  sze ki -

emel ke dik a Cse ma dok Dunasz er da he lyi Te rü -

le ti Vá laszt má nya mel lett lét re ho zott Gyurcsó

Ist ván Ala pít vány te vé keny sé ge. Ki adá sá ban je -

len nek meg a Gyurcsó Ist ván Ala pít vány Köny -
vek, je len tős mér ték ben nép raj zi te ma ti ká val.

A rend szer vál tást kö ve tő en az egyes, ál la mi

ke ze lés ben le vő vi dé ki mú ze u mok ér te sí tői, év -

köny vei na gyobb részt meg szűn tek vagy leg fel -

jebb óri á si idő be li hi á tu sok kal lát nak nap vi lá -

got. Időn ként meg je le nik ma is a ko má ro mi és

a dunasz er da he lyi mú ze um év köny ve. A lé vai

Barsi Mú ze um év köny vei 1989 előtt ki zá ró lag
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szlo vák nyel vű ek vol tak, leg fel jebb rit kán ma -

gyar ös  sze fog la ló val. Má ra a ma gyar ös  sze fog -

la lá sok is el tűn tek be lő lük. A rend szer vál tás

után vi szont fel újí tot ta a te vé keny sé gét a 120

esz ten de je ala pí tott Gömör-Kishonti Mú ze um -

egye sü let. A jog foly to nos sá got ily mó don is

hang sú lyoz va, a ré gi egye sü let év könyv ét szá -

mo zás ban is foly tat va je len te ti meg is mét év -

könyv ét – csak ma gya rul. Az észa ki ma gyar pe -
rem vi dék lap ja al cí men lát nap vi lá got a

Gömörország cí mű, ne gyed éven ként meg je le -

nő hon is me re ti fo lyó irat (jel le gé ben is leg in -

kább a ma gyar or szá gi Hon is me ret tel ro ko nít -

ha tó).

4. PROB LÉ MÁK, TÁV LA TOK

A szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos in téz mény -

rend szer szer ve ze ti ke re te it nagy vo na lak ban

ki ala kí tott nak látjuk l:

1. van nak tu do má nyos in té ze te ink, szer ve -

ze te ink,

2. van nak tu do má nyos pub li ká ci ós fó ru ma -

ink, le he tő sé ge ink

3. ki ala ku ló ban le het a szak mai után pót lás

hely ze te is.

Mind ez azon ban egy részt „csak ” ke ret, ame lyet

meg fe le lő tar ta lom mal, igé nyes ség gel kell ki -

töl te ni. Más részt (s ez rész ben ös  sze függ az

„igé nyes tar ta lom mal” is), amit a leg na gyobb

prob lé má nak lá tunk, az a fi nan szí ro zás kér dé -

se. Eu ró pai igényességű tu do mányt ál lan dó

anya gi fe nye ge tett ség, pá lyá za ti füg gő ség kö -

ze pet te hos  szú tá von nem le het mű vel ni. Egy-

e gy tu do má nyos prob lé ma fel ve tés meg vá la -

szo lá sa gyak ran hos  szú évek ke mény mun ká já -

nak az ered mé nye. Ha ezt a tu do má nyos mun -

kát az ar ra kép zett szak em be rek fo lya ma to san

pá lyá zat írá sok kal, az el szá mo lá sok kö rü li

„ügyes ke dé sek kel” kény te le nek meg sza kí ta ni,

ne vár junk tő lük Eu ró pá ban is ver seny ké pes

ered mé nye ket. Leg fon to sabb in téz mé nye ink,

tu do má nyos fó ru ma ink anya gi sta bi li zá lá sa el -

ső ren dű fel adat nak te kint he tő.

S mind eh hez még el vi, mód szer ta ni kér dé -

sek is kap cso lód nak. Mi ként tud hat egy ki sebb -

sé gi tu do má nyos ság Eu ró pá ba in teg rá lód ni?

Az ed dig el mon dot tak ból is lát ha tó, hogy a

szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos ság ered mé nye -

it szám ta lan he lyen le het ha zai ma gyar or gá nu -

mok ban köz re ad ni. Bár ezek ma már ke vés ki -

vé tel től el te kint ve eljut nak/eljuthat nak/el -

juthat ná nak min den je len tő sebb ma gyar és kül -

föl di tu do má nyos mű hely könyv tá rá ba, az

adott kér dé sek kel fog lal ko zó ku ta tók asz ta lá ra,

mind amel lett to vább ra is szük ség van ar ra,

hogy a szlo vá ki ai ma gyar ku ta tók ma gyar or -

szá gi pe ri o di kák ban is pub li kál ja nak. Er re egy -

részt az idő ről idő re tör té nő meg mé ret te tés,

más részt a tu do mány egye te mes ma gyar vér ke -

rin gé sé be s ez ál tal rész ben az eu ró pai kö zeg be

va ló tény le ges be ke rü lés vé gett van szük ség.

Mind ez ter mé sze te sen nem elég. Nem zet kö zi

pro jek tu mok ban, ku ta tá si prog ra mok ban va ló

rész vé tel re, ide gen nyel vű pub li ká ci ók ra, kon -

fe ren ci á kon va ló rész vé tel re, nem zet kö zi kon -

fe ren ci ák szer ve zé sé re is szük ség van.

Szlo vá ki ai ma gyar vi szony lat ban ké zen fek -

vő, hogy a ma gyar után/mel lett el ső sor ban

szlo vá kul ad juk köz re ered mé nye in ket. Amint

ar ra már utal tunk (s azért ezt em lít jük, mert ezt

a gya kor la tot is mer jük kö ze lebb ről), a szlo vák

nép rajz tu do mány ol da lá ról is van fo ga dó kész -

ség ma gyar ered mé nyek nek szlo vák nyel ven

tör té nő köz re a dá sá ra. Mind amel lett szük ség

van ar ra a – gesz tus ér té kű nek is fel fog ha tó –

ki adá si po li ti ká ra, ami sa ját gon do zá sú szlo vák

nyel vű pub li ká ci ó kat is ered mé nyez (a szlo vá -

kot a cse hek mel lett a len gye lek és a dél-s zláv

ku ta tók is ol vas ni tud ják, te hát a szlo vák nyelv

vég ső so ron nem is olyan rossz ug ró desz ka Eu -

ró pa irá nyá ban). Vi lág nyel ve ken (el ső sor ban

né me tül és an go lul) is pre zen tál ni kell ered mé -

nye in ket. Amel lett, hogy tö re ked ni kell a kül -

föl di szak fo lyó irat ok ban va ló meg je le nés re, mi

is pub li kál ha tunk bi zo nyos, fon tos nak mi nő sü -

lő ered mé nye ket vi lág nyel ve ken (amint már

utal tunk rá, er re tö rek szik pél dá ul az Acta Eth -
no log i ca Danu biana s újab ban az Eru di tio –
Edu ca tio).
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1. LEL TÁR A LE VÉL TÁ RAK RÓL

A mai Szlo vá kia te rü le tén ta lál ha tó le vél tá rak -

ban mint egy 160 000 ifm (irat fo lyó mé ter) le -

vél tá ri anya got őriz nek. En nek mint egy 25%-a

1918 előt ti le vél tá ri anyag, amely vi tat ha tat la -

nul az össz mag yar kul tu rá lis örök ség ré sze is.

A mai Szlo vá kia te rü le tén élő ma gya rok szá -

má ra nem csak ez a le vél tá ri anyag, ha nem az

1918 után Dél-Szlo vá ki á ban ke let ke zett le vél -

tá ri fon dok és gyűj te mé nyek is alap ve tő je len -

tő sé gű ek, hi szen nél kü lük a szlo vá ki ai ma gya -

rok tör té ne té nek ku ta tá sa, fel dol go zá sa és hi te -

les be mu ta tá sa le he tet len. 

Ez a le vél tá ri anyag a szlo vá ki ai ma gyar ság

és az egész ma gyar nem zet kul tu rá lis örök sé gé -

nek te kint he tő. E té nyek  tu da tá ban  min den

olyan igye ke zet, amely a szlo vá ki ai ma gyar

kul tú ra hely ze té nek ja ví tá sá ra irá nyul, kell

hogy szá mol jon ezen örök ség meg őr zé sé nek,

fel dol go zá sá nak  szük sé ges sé gé vel. 

2. EL MA RADT A FEJ LESZ TÉS

Saj nos le kell szö gez nünk, hogy – a min den na -

pi élet más te rü le te i hez ha son ló an – Dél-Szlo -

vá ki á ban a le vél tá rak  a múlt ban nem vol tak

meg fe le lő en fej leszt ve, míg az észa ki, ke le ti

vagy kö zép-szlo vá ki ai ré gi ók ban több új le vél -

tá ri épü le tet emel tek. A dél-szlo vá ki ai le vél tá -

rak hely ze te né hány ki vé tel től el te kint ve,

rosszul ala kult.  En nek kö vet kez té ben az

anyag meg őr zés te rü le tén je len leg a leg rosz  -

szabb hely zet ben a ko má ro mi és a ri ma szom -

ba ti fi ók le vél tá rak van nak, de ko moly gon dok -

kal küzd az ér sek új vá ri le vél tár és na gyon las -

san ha lad a vágsel lyei le vél tár fel újí tá sa. Az el -

múlt évek ben Lé ván és  Lo son con, ko ráb ban

pe dig Nagy kür tö sön ke rült sor a le vél tá ri épü -

le tek fel újí tá sá ra. 

Az épü let gon do kon kí vül szük sé ges meg -

em lí te ni, hogy egyet len dél-szlo vá ki ai le vél tár

sem ren del ke zik mik ro fil me ző vagy res ta u rá ló

mű hel  lyel. Igaz, hogy más szlo vá ki ai le vél tá -

rak ban is csak négy mik ro fil me ző mű hely van,

ami na gyon ke vés esé lyt ad a több ki lo mé ter

ter je del mű le vél tá ri anyag mik ro fil me zé sé re,

ha té ko nyabb meg őr zé sé re. Ko moly szak mai

prob lé mát je lent, hogy a le vél tá ri do ku men tu -

mok res ta u rá lá sa mes  sze el ma rad mind egyik

szom szé dos ál la mé tól, így saj nos szem be sül -

nünk kell az zal a tén  nyel, hogy  rö vid időn be -

lül (ma xi mum 50 év), el tű nik majd a 19. szá zad

má so dik fe lé nek,  va la mint a 20. szá zad  le vél -

tá ri anya gá nak je len tős ré sze.

3. SZE MÉ LYI FEL TÉ TE LEK

A meg őr zé si, tá ro lá si prob lé mák mel lett meg

kell em lí te ni a dél-szlo vá ki ai le vél tá rak to váb -

bi prob lé má ját, még pe dig a szak dol go zók hi á -

nyát. An nak el le né re, hogy a je len le gi szlo vák

kor mány 2003-ban ko moly fej lesz té si prog ra -

mot fo ga dott el, amely ben a le vél tá ri dol go zók

szá má nak nö ve lé sét is rög zí tet te, az el múlt idő -

szak ban – a meg nőtt fel ada tok el le né re – egyik

em lí tett le vél tár dol go zó i nak szá ma sem nőtt.

Az ala csony lét szám mi att több le vél tár ban tel -

je sen szü ne tel a le vél tá ri anyag fel dol go zá sa,

csak a restitú ciós kér vé nyek hez, eset leg egyéb

hi va ta los ügyek hez nél kü löz he tet len le vél tá ri

do ku men tu mok ki ke re sé sé vel, il let ve a hi va ta -

lok, üze mek irat se lej te zé sé nek fel ügye le té vel

fog lal koz nak a le vél tá ros ok. Ez a restitú ciós
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kér vé nyek so ka sá ga mi att több szö rö sen ér vé -

nyes a dél-szlo vá ki ai le vél tá rak ra. 

4. MEG OL DÁS RA VÁ RÓ FEL ADA TOK

Az ál la mi le vél tá rak leg ége tőbb gond ja in kí vül

meg ol dás ra vár nak  a plé bá ni ai le vél tá rak prob -

lé mái is. Itt hang sú lyoz ni kell a hely zet sú lyos -

sá gát, mi vel az utób bi idő ben a ma gyar ka to li -

kus pa pok hi á nya mi att üre sen ma radt plé bá ni -

ák ira tai az enyé szet nek vol tak és van nak ki té -

ve. Több ma gyar te le pü lés egy há zi anya ga tűnt

el nyom ta la nul és ha nem tud juk el ér ni, hogy

rö vid időn be lül ja vul jon a he lyet, ak kor a még

meg lé vő le vél tá ri anya gok is el pusz tul nak. Saj -

nos itt a ka to li kus egy ház ál tal le fek te tett meg -

ol dás sal nem le het egyet ér te ni, esze rint a plé -

bá ni ai anya got a püs pö ki le vél tá rak ba szán dé -

koz nák össz pon to sí ta ni, ami nagy ve szélyt je -

lent, hi szen ezek ben a le vél tá rak ban még a

szlo vák tör té né szek szá má ra is csak nem le he -

tet len a ku ta ta tás. A meg ol dást a plé bá ni ai le -

vél tá rak  hely ze té nek ja ví tá sá ban kell ke res ni

vagy egy át fo gó mik ro fil me zé si prog ram meg -

va ló sí tá sá val – leg alább meg men te ni a még

ment he tőt. A plé bá ni ák szá má ra a könyv kul tú -

ra te rén ko moly ve szélyt je lent a ré gi egy há zi

köny vek, könyv rit ka sá gok szak sze rű meg őr zé -

se és kar ban tar tá sa is.  

A dél-szlo vá ki ai le vél tá rak hely ze té nek ja -

ví tá sá ra több le he tő ség kí nál ko zik. Az egyik

an nak a terv nek a meg va ló sí tá sa, amely már

1991-ben fel me rült, hogy a bel ügy mi nisz té ri -

um tól füg get len önál ló le vél tá ri rend szert hoz -

za nak lét re, amely vagy a Szlo vák Nem ze ti Ta -

nács, vagy va la mely mi nisz ter el nök-he lyet tes

alá tar toz na. Per sze eh hez po li ti kai meg egye zés

szük sé ges. A má sik le he tő ség, hogy a dél-szlo -

vá ki ai le vél tá rak szá má ra  a ki sebb sé gi kul tú ra

fi nan szí ro zá sán be lül önál ló pá lyá za ti le he tő sé -

get  ala kít sa nak ki. Per sze egyéb meg ol dás is

le het sé ges, de tu da to sí ta ni kell, hogy mi vel

a le vél tá rak  nem ren del kez nek jo gi ala nyi ság -

gal,  min den  meg ol dás nál a bel ügy mi nisz té ri -

um  je len tős sze re pet fog  kap ni, ami min den

bi zon  nyal ne héz sé get je lent het.
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1. ÁL TA LÁ NOS HELY ZET KÉP

A mú ze u mok ban és ga lé ri ák ban őr zött mű gyűj -

te mé nyek fel be csül he tet len ér té kű kul tu rá lis

örök sé get je len te nek egy- e gy nem zet szá má ra.

A ma gya rok gaz dag, múlt ju kat idé ző mu ze á lis

ér té kű tárgy gyűj te mé nyek kel büsz kél ked het -

nek. A tör té ne ti Ma gyar or szág te rü le tén az el ső

mú ze u mi gyűj te mé nyek a 19. szá zad kez de tén

ala kul tak. A mai Szlo vá kia te rü le tén a kez de ti

mú ze u mi vo nat ko zá sú tö rek vé sek, ame lyek a

mű tárgy gyűj te mé nyek in téz mé nye sí tett ke ze lé -

sé ben nyil vá nul tak meg, már a ko rai idő szak -

ban nyo mon kö vet he tők. Az el ső mú ze u mi

egy le tek és az ál ta luk lét re ho zott gyűj te mé nyek

a 19. szá zad má so dik fe lé ben Po zsony ban,

Kas sán, Ri ma szom bat ban, Ko má rom ban és

más vá ro sok ban ala kul tak meg. Ezek a gyűj te -

mé nyek rész ben a ma gyar nem zet, rész ben az

Osztrák–Magyar Mo nar chia te rü le tén és a tá -

vo li föld ré sze ken élő más et ni ku mok kul tu rá lis

em lé ke it gyűj töt ték ös  sze. El ső sor ban ré gé sze -

ti, nu miz ma ti kai, hely tör té ne ti, mű vé szet tör té -

ne ti és ki sebb szá mú nép raj zi gyűj te mé nyek

vol tak. Az 1918–1938 kö zöt ti idő szak ban a

Cseh szlo vák Köz tár sa ság ál lam ke re te i ben élő

ma gya rok föld raj zi és po li ti kai hely ze te, tár sa -

dal mi és kul tu rá lis vi szo nyai rá nyom ták bé lye -

gü ket a mú ze u mi te vé keny ség re. Az új kö rül -

mé nyek kö zött a mú ze u mi gyűj te mé nyek ben a

nép raj zi anyag je len tő sé ge át ér té ke lő dött. A

ma gyar lak ta te rü le te ken mű kö dő, a mű gyűj te -

mé nyek ben a né pi kul tú ra do ku men tá lá sát szol -

gá ló tárgy kol lek ci ók szá ma meg nőtt.

A Szlo vák Mú ze u mi Szö vet ség 1947-ben

ha tá ro za tot ho zott, amely nek alap ján el in dult a

mú ze u mi há ló zat ki épí té se Szlo vá kia te rü le tén.

En nek ér tel mé ben az egyes já rá sok ban fo ko za -

to san ala kul tak meg a mú ze u mi in téz mé nyek.

Jel le gük ál ta lá ban „hon is me re ti” volt, s kül de -

té sük az adott ré gió ter mé szet raj zát, tör té nel -

mét és tár sa dal mi fej lő dé sét volt hi va tott do ku -

men tál ni. A mú ze u mi szak mun ka sza bá lyo zá sa

ér de ké ben 1961-ben ki ad ták a 109. szá mú, mú -

ze u mok ról és ga lé ri ák ról szó ló tör vényt, amely

elő se gí tet te a szak gya kor lat egy sé ge sí té sét az

or szág ban. Ezt a tör vényt fel vál tot ta az 1998.

áp ri lis el se jén ér vény be lé pett 115. szá mú, mú -

ze u mok ról és ga lé ri ák ról szó ló tör vény, ame -

lyet 2001-ben a 387. szá mú tör vén  nyel mó do -

sí tot tak. Ez a tör vény már nem csak a mú ze u -

mok ról és ga lé ri ák ról szól, ha nem a mú ze u mi

és ga lé ria ér té kű tár gyak vé del mé ről is. A mú -

ze u mi tör vény hez kap cso lód nak a Szlo vák

Köz tár sa ság Kul tu rá lis Mi nisz té ri u má nak ide -

vo nat ko zó ren de le tei, még pe dig az 1998-ban

ki adott 342. szá mú és az ezt ki egé szí tő, 2004-

ben ki adott 557. szá mú ren de let.

A muze oló gia esz kö ze i nek al kal ma zá sa a

mú ze u mok ban rend sze res mun kát kö ve telt,

amely so rán a mú ze u mi te vé keny ség öt alap ve -

tő fel ada ta várt meg ol dás ra: 

1. a gyűj tés, a gya ra pí tás; 

2. az őr zés, a tá ro lás; 

3. a vé dés, a gon do zás; 

4. a ku ta tás, a fel dol go zás;

5. a be mu ta tás. 

A muze oló gia mint önál ló tu do mány ág lé te -

zé se és ok ta tá sa Szlo vá ki á ban csu pán rö vid

múlt tal ren del ke zik. 1993-ig a szlo vá ki ai szak -

em be rek a brün ni egye te men vé gez het tek ta -

nul má nyo kat a muze oló gia te rü le tén. Szlo vá ki -

á ban e fi a tal szak te rü let ok ta tá sa csu pán az

1990-es évek ben in dult meg, még pe dig há rom
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egye te men (a po zso nyi Come nius Egye te men,

a nyi trai Kon statin Egye te men, a besz ter ce bá -

nyai Bél Má tyás Egye te men). A mú ze u mi mun -

ka fo lya ma tát, el mé le ti és gya kor la ti prob lé má -

i nak fel ve té sét, meg vi ta tá sát önál ló pub li ká ci -

ók és rész ta nul má nyok tár gyal ják (Gregorová

1984; Mruškovič 1993; Strán ský 1972;

Waidech er 1999 és má sok).

Je len leg csak nem 200 mú ze um, ga lé ria, táj -

ház, ál lan dó ki ál lí tás és em lék szo ba mű kö dik

Szlo vá ki á ban. Ma gyar vo nat ko zá sú em lé ke ket

tar tunk szá mon több, szlo vá kok ál tal la kott ré gi -

ók ban őr zött gyűj te mé nyek ben. Az or szá gos ha -

tás kö rű mú ze u mok ban (a Szlo vák Nem ze ti Mú -

ze um nak az or szág kü lön bö ző ré sze in ta lál ha tó

in téz mé nye i ben, a nyi trai Szlo vák Tu do má nyos

Aka dé mia Ré gé sze ti In té ze té ben, a nyi trai Szlo -

vák Me ző gaz da sá gi Mú ze um ban, a kas sai Mű -

sza ki Mú ze um ban stb.) ese ten ként szin tén he lyet

kap nak. Így pl. a po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Mú -

ze um Ré gé sze ti Mú ze u má ban a 2004-es év ben

lát ha tó volt  Sző gyén köz ség el pusz tult két temp -

lo má nak ré gé sze ti fel tá rá sa so rán fel tárt le le tek

be mu ta tó ja. A lelet e gyüttes 2005-től vis  sza ke rült

Sző gyén be, ahol a he lyi ön kor mány zat ál tal ki -

ala kí tott ál lan dó ki ál lí tá son te kint he tő meg. A ki -

ál lí tás anya gá ból az ér sek új vá ri Thain Já nos Mú -

ze um ki ad ványt je len te tett meg. A po zso nyi

Szlo vák Nem ze ti Mú ze um Betléri Mú ze u má nak

Ne me si te rí té kek az Andrássyaknál cí mű ván dor -

ki ál lí tá sa 2006 fo lya mán he lyi mú ze u mok ban –

Tőketerebe sen, Homon nán, Tře bíčben és a po -

zso nyi Vár ban – volt lát ha tó.

2. SZLO VÁ KI AI MA GYAR MUZE OLÓ -

GIA?

A szlo vá ki ai ma gya rok tör té ne tét, né pi kul tú rá -

ját és mű vé sze ti te vé keny sé gét be mu ta tó tár gyi

em lé kek leg in kább a ma gya rok ál tal la kott ré -

gi ók mú ze u ma i ban ta lál ha tók meg. Eze ket az

in téz mé nye ket leg ké sőbb az 1970-es évek ele -

jé ig a já rá si és a ke rü le ti nem ze ti bi zott sá gok

hoz ták lét re. Mű kö dé sü ket 1991-ig irá nyí tot -

ták, majd egy újabb ren de let ér tel mé ben a kul -

tu rá lis mi nisz té ri um irá nyí tá sa alá ke rül tek. Az

1990-es évek fo lya mán Szlo vá kia új te rü le ti

fel osz tá sát és a me gyei ön kor mány zat ok meg -

ala ku lá sát kö ve tő en a re gi o ná lis mú ze u mi in -

téz mé nyek több sé gét az egyes me gyei ön kor -

mány zat ok fenn ha tó sá ga alá so rol ták. Né hány

in téz mény vá ro si mú ze um ként foly tat ta vagy

kezd te meg mű kö dé sét.

A Szlo vá ki á ban élő ma gya rok tár gyi em lé -

ke i nek meg őr zé sé re ki je lölt önál ló in téz mény

lét re ho zá sá nak igé nye 1945 után több íz ben fel -

ve tő dött. Az or szág leg na gyobb szá mú nem ze ti -

sé ge hos  szan ti irány ban a dé li ha tár sáv men tén

la kik, s e föld raj zi hely ze té ből adó dó an küzd a

meg fe le lő, te rü le ti leg a leg job ban meg kö ze lít he -

tő, köz pon ti hely ki je lö lé sé vel. A Szlo vák Köz -

tár sa ság Kul tu rá lis Mi nisz té ri u ma az 1990-es

évek ele jé től fo ko za to san ki épí tet te az or szá gos

ha tás kö rű nem ze ti sé gi mú ze u mok és mú ze u mi

osz tá lyok há ló za tát. Az önál ló ma gyar mú ze um

lét re ho zá sá ért ki fej tett erő fe szí té sek ered mé nye -

kép pen a ko má ro mi Du na Men ti Mú ze um ban

1991-ben lét re jött a Ma gyar Nem ze ti sé gi Osz -

tály, mely nek fel ada ta a Szlo vá ki á ban élő ma -

gyar ság tár gyi em lé ke i nek fel ku ta tá sa, gyűj té se,

fel dol go zá sa és be mu ta tá sa volt. Lisz ka Jó zsef

ve ze té sé vel az osz tály 1996-ig gaz dag te vé keny -

sé get fej tett ki. Ván dor ki ál lí tá so kat, kon fe ren ci -

á kat, szak mai sze mi ná ri u mo kat, ku ta tá so kat

szer ve zett, egyéb pub li ká ci ók mel lett ki ad ta a

szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fia egyes

kö te tét, va la mint az osz tály köz le mé nye it Acta
Muse o log i ca 1–2. cím mel. Az in téz mény igaz -

ga tó ja eb ben az idő szak ban Csütörtöky Jó zsef

volt. Az őt kö ve tő Hele na Lehot ská igaz ga tá sa

alatt a Ma gyar Nem ze ti sé gi Osz tály mun ká ja el -

sor vadt. A ko má ro mi Du na Men ti Mú ze um

fenn tar tó ja 1999-től a Nyi trai Ke rü le ti Hi va tal

lett, amely ki ad ta az in téz mény új ala pí tó le ve lét.

En nek alap ján a Ma gyar Nem ze ti sé gi Osz tály a

Szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú ra Mú ze u mi Fő osz tá -

lya né ven mű kö dött, s a mú ze um fő fel ada tá nak

a Szlo vá kia te rü le tén élő ma gyar ki sebb ség kul -

tú rá já nak ku ta tá sát, do ku men tá lást, fel dol go zá -

sát és be mu ta tá sát je löl te meg. Az igaz ga tói

szék be új ra Csütörtöky Jó zsef ke rült. 2002-ben a

Nyi tra Me gyei Ön kor mány zat jó vá ha gyá sá val a

ko má ro mi mú ze um új el ne ve zé se a Ma gyar

Kul tú ra és Du na Men te Mú ze u ma. 2003-tól az

in téz mény igaz ga tó ja Fe hér Csa ba tör té nész. Az

el múlt né hány év alatt a mú ze um több or szá gos
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tör té ne ti, mű vé sze ti és nép raj zi ki ál lí tást ren de -

zett. 2003 má ju sá ban meg nyílt a szlo vá ki ai ma -

gyar ha gyo má nyos nép vi se le te ket be mu ta tó idő -

sza kos ki ál lí tás, amely a mú ze um gyűj te mé nyé -

ben ta lál ha tó anya gon kí vül a szom szé dos ré gi -

ók ban mű kö dő mú ze u mok ból és ma gán sze mé -

lyek től köl csön zött öl tö zé ke ket is tar tal ma zott.

Emel lett vá lo ga tást nyúj tott Manga Já nos

zoborvidé ki és Ipoly men ti nép vi se le te ket meg -

örö kí tő fo tó i ból is. A ki ál lí tás 2004 áp ri li sá ig a

dunasz er da he lyi Csal ló kö zi Mú ze um ban és az

Ér sek új vá ri Hon is me re ti Mú ze um ban volt lát ha -

tó. A Ma gyar Kál vá ria 1945–1948 cí mű nagy -

sza bá sú tör té ne ti ki ál lí tás a mú ze um ki ál lí tó ter -

me i ben a 2004. szep tem ber 24. és 2005. au gusz -

tus 28. kö zött vár ta a lá to ga tó kat. Az ex po zí ció a

szlo vá ki ai ma gya rok 1945–1948-as idő szak ban

tör tént de por tá lá sá nak és ki te le pí té sé nek ál lí tott

em lé ket. A mú ze um gon do zá sá ban a ki ál lí tás

anya gá ból ma gyar nyel vű mo no grá fia je lent

meg. Ár víz 1965 cím mel 2005-ben Ko má rom -

ban ki ál lí tást ren dez tek a Zichy-pa lo ta ki ál lí tó -

ter mé ben. A tár la tot az év vé gé ig be mu tat ták

még Dunamoc son, Füssön, Izsán és Ke szeg fa -

lun. A szlo vá ki ai ma gyar in téz mény a ko má ro mi

Klap ka Györ gy Mú ze um ban Har mos Kár oly és

kö re al ko tá sa it fel vo nul ta tó ki ál lí tás sal mu tat ko -

zott be. A mú ze um 2005 má ju sá tól ma gyar nyel -

ven je len te ti meg a Mú ze u mi Hír le vél cí mű havi  -

lapot, amely hírt ad az ak tu á lis ren dez vé nyek ről.

Hét év után (2005-ben) új ra meg je lent A Ma gyar
Kul tú ra és Du na Men te Mú ze u ma Ér te sí tő je. A

ko má ro mi Ma gyar Kul tú ra és Du na Men te Mú -

ze u má ban lát ha tó ál lan dó ki ál lí tás a ma gyar kul -

tu rá lis élet több ne ves sze mé lyi sé ge előtt tisz te -

leg. En nek ke re tén be lül Jó kai Mór- és Le hár Fe -

renc-em lék szo bát is ta lá lunk. Ren de ző je Mácza

Mi hály tör té nész. A mú ze um fő épü let ében 2005.

szep tem ber 16-án meg nyílt a Kult sár Ist ván

Könyv tár, de cem ber ben a Zichy-pa lo tá ban pe -

dig az Alapy Gyu la Elő adó te rem.

3. A SZLO VÁ KI AI MA GYAR KUL TÚ RA

MÚ ZE U MA

A Szlo vák Köz tár sa ság Kul tu rá lis Mi nisz té ri u -

má nak ren de le te alap ján 2001-ben lét re jött a

po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti

Mú ze u ma önál ló osz tá lya ként a Szlo vá ki ai Ma -

gyar Kul tú ra Do ku men tá ci ós Köz pont ja. A

köz pont te vé keny sé gi te rü le tei a szlo vá ki ai ma -

gya rok tör té ne té nek, mű vé sze ti te vé keny sé gé -

nek és né pi kul tú rá já nak mú ze u mi gya kor lat tal

kap cso la tos ku ta tá sá ra, do ku men tá ci ó já ra, fel -

dol go zá sá ra és be mu ta tá sá ra irá nyul tak. Ki ad ta

a Muze oló giai Fü ze tek cí mű köz le mé nye i nek

1. szá mát. Az osz tály A Szlo vá ki ai Ma gyar

Kul tú ra Mú ze u ma el ne ve zés sel 2002-től önál ló

mú ze um ként mű kö dik a Szlo vák Nem ze ti Mú -

ze um kö te lé ké ben. Szék he lye Po zsony ban, a

Žižka ut ca 18. szám alatt van. Igaz ga tó ja

Jarábik Gab ri el la. A mú ze um 2003. má jus 22-

én szék hely ének föld szin ti ki ál lí tó ter me i ben

meg nyi tot ta ál lan dó ki ál lí tá sát Ha gyo má nyok
és ér té kek. Ma gya rok Szlo vá ki á ban cím mel. Az

ál lan dó ki ál lí tás vá lo ga tás a Szlo vá kia ma gyar -

lak ta ré gi ó i ban mű kö dő re gi o ná lis mú ze u mok

és ma gán em be rek gyűj te mé nyé ből. A tár lat el -

ső ré sze – ren de zői La ka tos Krisz ti na és Gau -

csík Ist ván – be mu tat ja a szlo vá ki ai ma gya rok

tör té ne tét a hon fog la lás tól 1945-ig. A má so dik

ré szét, amely a szlo vá ki ai ma gyar kép ző mű vé -

szek al ko tá sa it mu tat ta be a két vi lág há bo rú kö -

zöt ti idő szak ból, Sza bó Kin ga vá lo gat ta és ren -

dez te. Ez a kol lek ció 2005-ig volt lát ha tó. Az

ál lan dó ki ál lí tás har ma dik ré szé nek cí me: A
szlo vá ki ai ma gyar né pi kul tú ra kin cses tá ra.
Ren de ző je Dan ter Iza bel la. A tár lat, amely egy -

ben Po zsony egyet len ál lan dó nép raj zi ki ál lí tá -

sa is, a szlo vá ki ai ma gya rok né pi kul tú rá ját

mu tat ja be a 18. szá zad vé gé től nap ja in kig. Át -

fo gó ké pet nyújt a Csal ló köz től egé szen Ung-

vidékig a nép élet sok szí nű sé gé ről, érint ve

egyes jel leg ze tes té ma kö re it. Ezen be lül a né pi

gaz dál ko dás mó dok, a mes ter sé gek, a la kás bel -

ső és a bú tor mű vé szet, az öl töz kö dés, a há zi -

ipar, a nép mű vé szet és szo kás vi lág esz köz tá rá -

nak ne ve ze tes em lé ke it so ra koz tat ja fel.

Az ál lan dó ki ál lí tá son kí vül a mú ze um kis -

ga lé ri á já ban és pin ce ga lé ri á já ban rend sze re sen

nyíl tak szlo vá ki ai ma gyar kor társ mű vé szek

(Bartusz Gyu la, Né meth Ilo na, Mé szá ros Pé ter,

Sza bó Ot tó, Dé nes Sán dor, Nagy Já nos és má -

sok) ki ál lí tá sai. Több olyan em lék ki ál lí tást (pl.

Kos suth La jos ról, Ba las si Bá lint ról) ren de zett a

mú ze um, ame lyek be mu ta tás ra ke rül tek né -
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hány szlo vá ki ai ma gyar is ko lá ban is. A mú ze um

ki ál lí tó ter mé ben Lisz ka Jó zsef ren de zé sé ben

Dél-Szlo vá kia szak rá lis kis em lé kei, Thö köly Gá -

bor ren de zé sé ben Is me ret len Gömör, a ko má ro -

mi A Ma gyar Kul tú ra és Du na Men te Mú ze u ma

ren de zé sé ben JESZO – Har mos és kö re cím mel

vol tak lát ha tók ki ál lí tá sok. 2005. má jus 20-tól

au gusz tus 30-ig Fá ból fa ra gott cso da – szlo vá  -
kiai ma gyar né pi fa fa ra gás ok cím mel kor társ

nép mű vé sze tet be mu ta tó ki ál lí tás nyílt a mú ze -

um kis ga lé ri á já ban. A ki ál lí tás anya gá ból szí -

nes szlo vák és ma gyar nyel vű ka ta ló gus ké -

szült. A mú ze um irá nyí tá sa alá tar to zik az

alsósztre go v ai Ma dách-kas tély és a szk la bo -

nyai Mik száth Kál mán Em lék ház is. 2005-ben

be fe je ző dött a Mik száth Em lék ház fel újí tá sa,

amely ben Itt élt... cím mel új Mik száth Kál mán-

em lék ki ál lí tás ka pott he lyet. Az alsósztre go v ai

Ma dách-kas tély fel újí tott kiál lítóhe ly iségében

ál lan dó ki ál lí tás lát ha tó, amely Ma dách Im re

éle tét és mun kás sá gát mu tat ja be.

4. JÁ RÁ SI MÚ ZE U MOK

Nap ja ink ban je len tős és egy ér tel mű en ma gyar

gyűj te mén  nyel ren del ke zik az 1886-os ala pí tá -

sú ko má ro mi A Ma gyar Kul tú ra és Du na Men -

te Mú ze u ma és az 1962-ben meg ala kult

dunasz er da he lyi Csal ló kö zi Mú ze um, mely nek

rész le ge a Somor jai Vá ro si Hon is me re ti Ház. A

po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Mú ze um A Szlo vá -

ki ai Ma gyar Kul tú ra Mú ze u ma 2001-ben kezd -

te meg a szlo vá ki ai ma gya rok tár gyi em lé ke i -

nek gyűj té sét. A je len tő sebb ma gyar la kos sá gú

te rü le te ken mű kö dő re gi o ná lis mú ze u mok ku -

ta tá sa ik és gyűj te mény épí té sük so rán ál ta lá ban

rész ará nyo san fog lal koz tak a ma gyar kul tu rá lis

em lé kek kel. Ezek ben a he lyi és re gi o ná lis mú -

ze u mok ban azon ban a gyűj te mé nyek nem et ni -

kai, ha nem re gi o ná lis ala po kon épül tek ki. A

kö vet ke ző in téz mé nyek ről van szó: a Galán tai

Hon is me re ti Mú ze um, az Ér sek új vá ri Hon is -

me re ti Mú ze um (2005-től ér sek új vá ri Thain Já -

nos Mú ze um), a pár ká nyi Vá ro si Mú ze um, a

lé vai Barsi Mú ze um, az ipolysá gi Honti Mú ze -

um és Simonyi La jos Ga lé ria, a lo son ci Nóg rá -

di Mú ze um és Ga lé ria, a füle ki Vá ro si Mú ze -

um, a ri ma szom ba ti Gömör-Kishonti Mú ze um,

a rozs nyói Bá nyá sza ti Mú ze um, a kas sai Ke let-

Szlo vá ki ai Mú ze um, a tőketerebe si Hon is me re -

ti Mú ze um, a kirá ly helme ci Fel ső-Bod rog köz

és Ung-vidék Mú ze u ma. Ri ma szom ba ti szék -

hel  lyel 2001-ben ala kult meg A Szlo vá ki ai Re -

for má tus Ke resz tyén Egy ház Tu do má nyos

Gyűj te mé nyei. Ezek nek a mú ze u mi gyűj te mé -

nyek nek a tu da tos épí té se szo ro san kö tő dött az

egyes mú ze u mok ban dol go zó szak em be rek

szak mai irá nyult sá gá hoz. A 2. vi lág há bo rú után

a dél-szlo vá ki ai mú ze u mok ban leg in kább hu -

mán szak te rü le ten kép zett pe da gó gu sok dol -

goz tak. Az el ső mú ze u mi gya kor lat ra fel ké szí -

tett ma gyar nem ze ti sé gű ré gé szek, tör té né szek,

mű vé szet tör té né szek, nép rajz ku ta tók az 1970-

es évek ben kezd tek dol goz ni. Ezek a ku ta tók a

’80-as évek től jó szak mai gya kor lat tal ren del -

kez ve tu da to san épí tet ték és gon doz ták az em -

lí tett re gi o ná lis mú ze u mok gyűj te mé nye it. Ku -

tat ták és gyűj töt ték a ré gi ó ban élő ma gya rok

tár gyi em lé ke it. Eze ken be lül ta lál ha tó egy- e gy

önál ló ma gyar kol lek ció, amely a mú ze um ku -

ta tá si te rü le te tör té ne té nek, mű vé sze té nek, né pi

kul tú rá já nak egy- e gy sze le tét örö kí ti meg. Ilye -

nek pél dá ul több mú ze um gyűj te mé nyé ben a

hon fog la lás ko ri és kö zép ko ri ré gé sze ti le le tek,

to váb bá ne ves ma gyar sze mé lyi sé gek élet út ját

be mu ta tó gyűj te mé nyek. A lé vai Barsi Mú ze -

um ál lo má nyá ban ta lál ha tó az a gyűj te mény,

amely a re for má tus Mo hi köz ség né pi kul tú rá -

já nak tár gyi anya gát örö kí ti meg. A Galán tai

Hon is me re ti Mú ze um nép raj zi gyűj te mé nyé -

ben is fel lel he tő né hány ma gya rok ál tal la kott

mátyus föl di köz ség – így pl. Tak sony, Fel -

sőszeli, Vágkirá ly fa, Vág farkasd – né pi kul tú -

rá ját do ku men tá ló tárgy cso port. Ha son ló kol -

lek ció a ri ma szom ba ti Gömör-Kishonti Mú ze -

um gyűj te mé nyé ben a Ta má si ban B. Ko vács

Ist ván ál tal gyűj tött anyag. A ma gyar nép élet

ne ves ku ta tó i nak mun kái és ha gya té ka is meg -

ta lál ha tók az egyes re gi o ná lis mú ze u mok ban,

így pl. Thain Já no sé az ér sek új vá ri Hon is me re -

ti Mú ze um ban és Tichy Kál má né a rozs nyói

Bá nyá sza ti Mú ze um ban. A mú ze u mi gyűj te mé -

nyek gya ra pí tá sa te rén az 1989–2005-ös idő -

szak ra vo nat ko zó an ál ta lá no san meg ál la pít ha -

tó, hogy az elő ző év ti ze dek kel ös  sze vet ve

drasz ti ku san le csök kent az a pénz alap, amely
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az egyes in téz mé nyek költ ség ve té sé ből e cél ra

for dít ha tó. A leg több új tárgy aján dé ko zás vagy

gyűj tés út ján ke rült a mú ze u mok bir to ká ba.

A re gi o ná lis mú ze u mok ban a ma gyar vo -

nat ko zá sú mű tár gyak szám sze rű nyil ván tar tá sa

ed dig nem tör tént meg, nagy sá gát az egyes mú -

ze u mok ban a gyűj te mé nye ken be lül a gyűj te -

mény ke ze lő szak em be rek je len leg csak hoz zá -

ve tő le ge sen tud ják meg ha tá roz ni. A szlo vá ki ai

mú ze u mok gyűj te mé nye i ben ta lál ha tó ma gyar

kul tú ra tár gyi em lé ke i nek do ku men tá lá sa kap -

csán fon tos fel adat a gyűj te mé nyek meg fe le lő

őr zé se, tá ro lá sa, vé dé se, gon do zá sa, va la mint

res ta u rá lá sa. Mind ezek a mun ka fo lya mat ok

szer ve sen kap cso lód nak a mú ze u mi mun ka

más te rü le te i hez. A tárgy gyűj te mény kon zer vá -

lá sa és res ta u rá lá sa mind egyik mú ze um ban a

köz pon ti fel ada tok kö zé tar to zik, mely nek

meg ol dá sá ra az utób bi év ti zed ben nem csak ön -

erő ből, ha nem pá lyá za tok út ján is le he tő ség

nyílt. Né hány éve a szlo vá ki ai mú ze u mok ma -

gyar vo nat ko zá sú mű tár gya i nak a gon do zá sát

je len tős ös  szeg gel tá mo gat ja a Ma gyar Köz tár -

sa ság Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u -

ma és a Szlo vák Köz tár sa ság Kul tu rá lis Mi -

nisz té ri u má nak alap ja.

A egyes re gi o ná lis mú ze u mi in téz mé nyek -

ben is ta lál ha tók ma gyar té má jú ál lan dó ki ál lí -

tá sok. A dunasz er da he lyi Csal ló kö zi Mú ze um -

ban Vám béry Ár min-em lék szo bát, az ér sek új -

vá ri Thain Já nos Mú ze um ban Czuc zor Ger -

gely-em lék szo bát, a kas sai Ke let-Szlo vá ki ai

Mú ze um ban Rá kó czi -em lék ki ál lí tást ren dez tek

be. A Fel ső-Bod rog köz és Ung-vidék pász tor -

mű vé sze tét do ku men tá ló gyűj te mény a

nagymi há lyi Zemp lé ni Mú ze um ban lát ha tó. A

galán tai Re ne szánsz kas tély ban Ko dály Zol tán

és Galán ta vá ro sá nak kap cso la tát, Galán ta vá -

ros tör té ne tét és a mú ze um gyűj te mé nyé ben ta -

lál ha tó fes tett né pi bú to ro kat pre zen tá ló em lék -

ki ál lí tást lát ha tunk. Ren de zői: Eva Boťan ská,

Ľudovít Popluhár, Dan ter Iza bel la. A mú ze um

1991-ben be ren dez te a nagyfödéme si táj há zat,

1994-ben pe dig át ad ta a nagy kö zön ség szá má -

ra a jókai cö lö pös ví zi mal mot. Az ér sek új vá ri

Thain Já nos Mú ze um Šte fánik ut cai épü le té ben

új ré gé sze ti, tör té ne ti és nép raj zi ál lan dó ki ál lí -

tás nyílt, mely nek ren de zői Ko vács Esz ter,

Lász ló Hen ri et ta és Gud mon Ilo na. El ké szült a

Czuc zor Ger gely éle tét és mű ve it be mu ta tó ál -

lan dó ki ál lí tás rein stal lá ció ja is. 2005 ok tó be ré -

ben a mú ze um mű köd te té sé ben meg nyílt a sző -

gyéni táj ház. A pár ká nyi Vá ro si Mú ze um ban

be ren de zett ál lan dó ki ál lí tás a vá ros tör té ne tét

mu tat ja be az ős kor tól nap ja in kig, va la mint a

vá ros és kör nyé ké nek né pi kul tú rá ját. A lé vai

Barsi Mú ze um ban 2003-ban új ál lan dó ki ál lí tás

nyílt, amely a ré gió ré gé sze ti és tör té ne ti múlt -

ját mu tat ja be. Ren de ző je Pöl hös Mar ga ré ta. Az

ipolysá gi Honti Mú ze um és Simonyi La jos Ga -

lé ria te vé keny sé ge új ra in dí tá sá nak 10. év for du -

ló ját ün ne pel te egy ju bi le u mi ki ál lí tás sal 2005-

ben. A mú ze um igaz ga tó ja és egyet len szak em -

be re Pá lin kás Ti bor ré gész. A po zso nyi Szlo vák

Nem ze ti Mú ze um hoz tar to zó Kék kői Mú ze um

Ba las si Bá lint éle tét be mu ta tó ál lan dó ki ál lí tást

ren de zett. A ki ál lí tás hoz szlo vák és ma gyar

nyel vű ka ta ló gus is ké szült. A lo son ci Nóg rá di

Mú ze um és Ga lé ria 2005-ben ün ne pel te meg -

ala ku lá sá nak 50. év for du ló ját. A mú ze um ban

Önö kért va gyunk itt fél év szá za da cím mel ju bi -

le u mi ki ál lí tás nyílt, amely a mú ze um mű gyűj -

te mé nyét mu tat ta be ha gyo mány bon tó meg ol -

dá sok fel hasz ná lá sá val. Ez al ka lom ból a mú ze -

um gon do zá sá ban meg je lent A mú ze u mi te vé -
keny ség múlt ja és je le ne Nóg rád ban cí mű mo -

no grá fia. A ri ma szom ba ti Gömör-Kishonti Mú -

ze um ban Ke rá mia teg nap és ma I. cím mel

nem zet kö zi (ma gyar–szlo vák) kon fe ren cia

meg ren de zé sé re ke rült sor. Meg je len tet ték az

itt el hang zott elő adá so kat tar tal ma zó ki ad ványt

is. Meg je lent a mú ze um év köny ve Gemer-
Malohont I. 2005 cím mel. Az in téz mény Kel ták
Gömör ben, va la mint A tö rö kök Gömör-Kishont
és Nóg rád me gye te rü le tén cím mel ré gé sze ti

ki ál lí tá so kat ren de zett. Az utób bi ván dor ki ál lí -

tás ként az év fo lya mán be mu ta tás ra ke rült a

füle ki Vá ro si Mú ze um ban, a Tapolc sányi Hon -

is me re ti Mú ze um ban és az ér sek új vá ri Thain

Já nos Mú ze um ban. A rozs nyói Bá nyá sza ti Mú -

ze um 2005-ben ki ad ványt adott ki a gömöri bá -

nyá szat tör té ne té ről. 2005. ok tó ber 10-től de -

cem ber 21-ig A fa ze kas ko rong mes te rei cím mel

nem zet kö zi nép raj zi ki ál lí tást ren de zett. Az

idő sza ki ki ál lí tá sok kö zül meg em lít jük még a

lé vai Barsi Mú ze um ban Var ga At ti la fa fa ra gó
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önál ló ki ál lí tá sát, amely re 2004. már ci us. 9. és

má jus 23. kö zött ke rült sor. A ri ma szom ba ti

Gömör-Kishonti Mú ze um ban 2004 ta va szán A.

Tóth Sán dor épí tész mun kás sá gát be mu ta tó ki -

ál lí tást ren dez tek. A Galán tai Hon is me re ti Mú -

ze um 2000–2005 kö zött a nép raj zi gyűj te mé -

nyé ből A szal ma va rá zsa és Az agyag szép sé ge
cím mel két ván dor ki ál lí tást ren de zett. Ezek a

ki ál lí tá sok be mu ta tás ra ke rül tek több re gi o ná lis

mú ze um ban. A somor jai Hon is me re ti Ház ki ál -

lí tó ter me i ben 2005-ben Pok staller Ist ván fa fa -

ra gó és Andrássy Ti bor fes tő mű vész mű ve i ből

vá lo ga tás, va la mint a Somor ja 600 éve vá ros
cí mű tör té ne ti ki ál lí tás volt lát ha tó.

A szlo vá ki ai ma gya rok muze oló giai tö rek -

vé se i ben hat ha tós te vé keny sé get fej tett ki az

1989 utá ni idő szak ban több ne ves szak em ber:

ré gész, tör té nész, mű vé szet tör té nész, nép rajz -

ku ta tó. A nem ze ti sé gi mú ze u mi in téz mé nyek

együtt mű kö dé sé nek ered mé nye kép pen or szá -

gos nem ze ti sé gi ván dor ki ál lí tás ok va ló sul tak

meg. A Mú ze u mok és nem ze ti sé gek cím mel

1995–2002 kö zött le zaj lott egy mást kö ve tő két -

éves pro jek tek cél ja a ki vá lasz tott té mák be mu -

ta tá sa volt egy kö zös ki ál lí tás ke re tén be lül, a

szlo vá ki ai nem ze ti sé gek szem szö gé ből, mu ze -

á lis esz kö zök se gít sé gé vel. Ezek a té mák a kö -

vet ke zők vol tak: a la ko da lom, a kéz mű ves ség

és áru cse re, a né pi épít ke zés és la kás bel ső, a

ha lál lal és te met ke zés sel kap cso la tos szo ká sok.

Az el ső há rom té ma ma gyar ré sze meg va ló sí tá -

sá nak irá nyí tó ja a ko má ro mi Du na Men ti Mú -

ze um Ma gyar Nem ze ti sé gi Osz tá lya volt Lisz -

ka Jó zsef ve ze té sé vel és Var ga Lí dia köz re mű -

kö dé sé vel. Az egyes té mák meg va ló sí tá sá ban

ak tí van részt vet tek a ma gyar lak ta ré gi ók ban

mű kö dő mú ze u mok mun ka tár sai is: a Galán tai

Hon is me re ti Mú ze um ból Dan ter Iza bel la, az

Ér sek új vá ri Hon is me re ti Mú ze um ból Gud mon

Ilo na, a ri ma szom ba ti Gömör-Kishonti Mú ze -

um ból Oľga Bodor ová. A ne gye dik té ma ma -

gyar ré szé nek ko or di ná to ra a po zso nyi SZNM

Tör té ne ti Mú ze u ma A Szlo vá ki ai Ma gyar Kul -

tú ra Do ku men tá ci ós köz pont ja volt Dan ter Iza -

bel la ve ze té sé vel; a té má hoz Lisz ka Jó zsef és

Csáky Kár oly írt ta nul mányt. A egyes té mák ki -

ál lí tá si be mu ta tá sá hoz min den al ka lom mal

kon fe ren cia is kap cso ló dott, az ott el hang zott

elő adá so kat egy be gyűj tő pub li ká ci ók is meg je -

len tek (Danter 1996; Bodor ová 1998; Gud mon

1999; Lisz ka 2001; Csáky 2001).

A Szlo vá ki ai Mú ze u mok Szö vet sé ge Nép -

raj zi Szek ci ó já nak te vé keny sé ge ré vén a nép -

raj zi muze oló gia te rü le tén az utób bi év ti zed ben

olyan si ke res tö rek vé sek va ló sul tak meg, ame -

lyek a szlo vá ki ai nép raj zi muze oló gia kom mu -

ni ká ci ó ját se gí tik elő. 1997-ben in dult meg az a

nép rajz ku ta tó és mú ze um pro jekt, amely nek ke -

re tén be lül az etno muze oló gu sok ré szé re éven -

te szak mai sze mi ná ri u mot ren dez nek egy- e gy

ki vá lasz tott té ma be mu ta tá sá ra. A sze mi ná ri um

meg va ló sí tá sát min den év ben más-más mú ze -

um vál lal ja fel. A té mák ki vá lasz tá sa so rán ki -

in du ló pont ként a mú ze u mi te vé keny ség öt ösz  -

sze te vő je (gyűj tés, őr zés, gon do zás, ku ta tás,

be mu ta tás) az irány adó. Eze ken a szak mai ta -

lál ko zó kon több íz ben be mu ta tás ra ke rült a

szlo vá ki ai ma gya rok né pi kul tú rá já nak né hány

sze le te, vagy egy- e gy gyűj te mény rész, amely

szlo vá ki ai ma gyar vo nat ko zá sú ada to kat is tar -

tal maz. Té má ik ban a nép szo kás ok to vább élé -

sét, a mú ze u mi gyűj te ményt, a szak rá lis em lé -

ke ket érin tet ték. A sze mi ná ri u mo kon el hang -

zott elő adá sok kü lön kö te tek ben meg is je len -

tek (Danter 1997; 1998, 2002, Hol bová 2002;

Nocia rová 2002).

5. SZAK MAI FÓ RU MOK

A szlo vá ki ai ma gyar kul tú ra do ku men tá ci ó já -
nak fel ada tai cím mel Som or ján 2002 no vem -

be ré ben meg ren de zett kon fe ren ci án a muze oló -

giai szek ci ó ban részt ve vő ki lenc szlo vá ki ai

mú ze um ban ma gyar és ma gyar vo nat ko zá sú

tárgy gyűj te mé nye ket ke ze lő szak em be rek ál tal

meg fo gal ma zó dott egy ja vas lat, amely a szlo -

vá ki ai ma gyar muze oló giai ku ta tá sok ös  sze -

han go lá sá ra irá nyult. El ső sor ban ja va sol ták

egy irá nyí tó, ta nács adó szer ve zet lét re ho zá sát,

amely nép raj zi, ré gé sze ti, tör té ne ti és mű vé -

szet tör té ne ti bi zott sá gok ban a kö vet ke ző te rü -

le te ken fej te ne ki te vé keny sé get: szak mai kom -

mu ni ká ció, gyűj te mény elem zés, ku ta tá si prog -

ra mok ös  sze han go lá sa, mu ze á lis ki ál lí tá sok

elő ké szí té sé nek és ván do rol ta tá sá nak ös  sze -

han go lá sa, mű tárgy vé de lem és res ta u rá lás. E
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meg ál la po dás alap ján a bol dog fai Mátyus föl di

Muze oló giai Tár sa ság a somor jai Fó rum Ki -

sebb ség ku ta tó In té zet és a Galán tai Hon is me re -

ti Mú ze um köz re mű kö dé sé vel Som or ján 2003.

ok tó ber 28-án kon fe ren ci át szer ve zett A ma -
gyar muze oló giai te vé keny ség ak tu á lis kér dé sei
Szlo vá ki á ban cím mel. Ha son ló kon fe ren ci ák

meg va ló sí tá sá ra Musaeum Hun gar icum I. A
szlo vá ki ai ma gyar ság tár gyi em lé kei és ezek
mú ze u mi do ku men tá ci ó ja és Musaeum Hun -
gar icum II. A szlo vá ki ai ma gyar ság tár gyi em -
lé kei és ezek mú ze u mi do ku men tá ci ó ja cím mel

2004-ben és 2005-ben is sor ke rült. A kon fe ren -

ci á kon tár gyalt té ma kör: a szlo vá ki ai ma gyar -

ság nak mú ze u mok ban és ga lé ri ák ban őr zött ré -

gé sze ti, tör té ne ti, nép raj zi és mű vé szet tör té ne ti

mű tárgy gyűj te mé nye i vel fog lal ko zó te vé keny -

ség ered mé nyei a mú ze u mi gya kor lat egyes te -

rü le te in (gya ra pí tás, ku ta tás, fel dol go zás, res ta -

u rá lás és be mu ta tás). A há rom kon fe ren ci án el -

hang zott elő adá sok a Musaeum Hun gar icum 1.
cí mű ta nul mány kö tet ben je len tek meg. A to -

váb bi kö zös mun ka ered mé nyes ös  sze han go lá -

sa vé gett a kon fe ren cia részt ve vői lét re hoz ták a

Szlo vá ki ai Ma gyar Mú ze u mi Kol lé gi u mot.

A szlo vá ki ai ma gyar ság tár gyi em lé ke i nek

meg őr zé se szem pont já ból je len tő sek a fa lu si

hely tör té ne ti, nép raj zi gyűj te mé nyek ben és táj -

há zak ban el he lye zett tárgy kol lek ci ók és ma -

gán gyűj te mé nyek. Szlo vá ki á ban a vi dé ki mú -

ze u mok fel ügye le te alá tar to zó táj há za kon kí -

vül 1969 után több ma gyar köz ség ben meg in -

dult egy moz ga lom, mely nek ered mé nye kép -

pen táj há zak, nép raj zi szo bák, nép raj zi gyűj te -

mé nyek, idő sza kos és ál lan dó ki ál lí tá sok jöt tek

lét re. Eb ben az idő szak ban ren dez tek be táj há -

zat a Nyi tra-vidék ma gyar lak ta fal vai kö zül

Kolon ban, Zsérén, Barsléde cen, a Csal ló köz -

ben Bő sön, Csic són, Alistálon, Nagym egy eren,

Nyékvárkony ban, Kirá ly fi akarc sán, az Ipoly

men tén Pa lás ton, Bussán, majd Kalondán és

ke le tebb re Med veshidegkú ton, Szepsi ben és

Mátyó con. 1990-től szép szám ban ala kul tak új

be ren de zett táj há zak, ál lan dó köz sé gi hely tör -

té ne ti ki ál lí tá sok, pél dá ul: Garam szent györ -

gyön, Nánán, Kisráskán, Dunamoc son, He -

tény ben, Nagymác sé don, Sza lkán, Sző gyén -

ben, Kémén den, Barsváradon stb. Szá muk je -

len leg meg ha lad ja a hat va nat. Ezek nek a mú ze -

u mi jel le gű gyűj te mé nyek nek az adat bá zi sát a

bol dog fai szék he lyű Mátyus föl di Muze oló giai

Tár sa ság gon doz za. E te vé keny ség ke re tén be -

lül több kon fe ren ci át és sze mi ná ri u mot szer ve -

zett a szlo vá ki ai ma gyar ré gi ók ban mű kö dő táj -

há zak, hely tör té ne ti és nép raj zi gyűj te mé nyek

ke ze lő i nek. Így pél dá ul 2002-ben A he lyi kul tú -
ra kin cses tá ra cím mel Nagymác sé don kon fe -

ren ci á ra ke rült sor. Az itt el hang zott elő adá sok

a Mű tárgy ke ze lés cí mű ki ad vány ban je len tek

meg. A 2003–2006-os idő szak ban Ha gyo má -
nyok és ér té kek I., II., III., IV. cím mel Po zsony -

ban, Rozs nyón, Pár kány ban és Nagym egy eren

egy na pos sze mi ná ri u mot ren dez tek. Táj há zi
mű hely – A szlo vá ki ai ma gyar ság mú ze u mi jel -
le gű gyűj te mé nye i nek re giszt rá lá sa és fel dol go -
zá sa cím mel 2004 szep tem be ré ben Nagy fö dé -

me sen há rom na pos sze mi ná ri um va ló sult meg.

A szlo vá ki ai ma gyar kul tú ra tár gyi em lé ke -

it őr ző mú ze u mi gyűj te mé nyek be mu ta tá sá hoz

a gaz dag pub li ká ci ós te vé keny ség is hoz zá já -

rul. A mú ze u mi tárgy gyűj te mé nyek fel dol go zá -

sá nak rész ered mé nye i vel az in téz mé nyek ál tal

ki adott év köny vek ben, mú ze u mi hír adók ban,

ezek ju bi le u mi szá ma i ban meg je len te tett írá -

sok ban is mer ked he tünk meg. Ezek pl. a

dunasz er da he lyi Csal ló kö zi Mú ze um ál tal ki -

adott Mú ze u mi Hír adó, az ér sek új vá ri Hon is -

me re ti Mú ze um Cas trum Novum év köny ve, a

ko má ro mi Du na Men ti Mú ze um Ér te sí tő je, a

Galán tai Hon is me re ti Mú ze um Hír adó ja és az

ezt fel vál tó Stu dia Galan then sia cí mű ki ad -

vány, a ri ma szom ba ti Gömöri Mú ze um Hír -
adó ja, a rozs nyói Bá nyá sza ti Mú ze um Év köny -
ve. A Galán tai Hon is me re ti Mú ze um 2005-ben

meg je len tet te a Ha gyo má nyos gaz dál ko dás a
Kis al föld észa ki ré szén. Farkas d, Ne gyed cí mű

nép raj zi ta nul mány kö te tet. A szá mos rész ered -

mény, re gi o ná lis ku ta tá so kat be mu ta tó ta nul -

mány és más ki ad vány mel lett a szlo vá ki ai ma -

gyar nyelv te rü let nép raj zi ku ta tá sá nak tör té ne -

té vel és ered mé nye i vel rész le te sen Lisz ka Jó -

zsef A szlo vá ki ai ma gya rok nép raj za cí mű mo -

nog rá fi á ja fog lal ko zik. Ez a mun ka kü lön fe je -

ze tet szen tel a né pi kul tú ra tár gyi em lé kei meg -

őr zé sé ben sze re pet ját szó mú ze u mi in téz mé -

nyek meg ala ku lá si fo lya ma tá nak és ezek te vé -
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keny sé gé nek a kez de tek től nap ja in kig kor szak -

ok ra bont va. Ha son ló jó át te kin tést nyúj ta nak

ezen a te rü le ten Lisz ka Jó zsef és L. Ju hász Ilo -

na szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fi á ját

tar tal ma zó kö te tei.
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1. ÁL TA LÁ NOS HELY ZET KÉP

A szlo vá ki ai köz könyv tá rak je len le gi hely ze te

na gyon rossz. Fej lő dé sük ten den ci á ja az utób bi

15 év ben ked ve zőt len. Szlo vá ki á ban 2005-ben

2657 köz könyv tár mű kö dött, eb ből 8 ke rü le ti,

29 re gi o ná lis, 107 vá ro si, 258 köz sé gi pro fesz  -

szi o ná lis és 2255 köz sé gi nem pro fes  szi o ná lis

könyv tár. (Štatistický prehľad činnosti knižníc
v Slovenskej republike za rok 2005, Mar tin,

Slovenská národná knižnica, 2006) 

A könyv tá rak ál la po tát le író sta tisz ti kai ki -

mu ta tá sok szin te min den te kin tet ben (könyv ál -

lo mány, köl csön zé sek, hasz ná lók, mű sza ki el -

lá tott ság, gaz dál ko dás) fo lya ma to san ros  szab -

bo dó hely zet ről ta nús kod nak.

Az elő ző évek hez ké pest je len tő sen csök -

kent a könyv tá rak ál lo má nya. A könyv tá rak

egy re ke ve sebb új köny vet vá sá rol nak, és aján -

dé ko zás út ján is egy re ke ve sebb könyv vel gaz -

da go dik könyv ál lo má nyuk. En nek leg főbb oka

a köny vek árá nak ug rás sze rű nö ve ke dé se és a

könyv tá rak köz pon ti fi nan szí ro zá sá nak nagy -

mér té kű csök ke né se. A szlo vá ki ai köz könyv tá -

rak könyv ál lo má nya el ér te a 18 361 398 kö te -

tet. Az egy la kos ra eső könyv vá sár lás ér té ke

Szlo vá ki á ban 6,53 Sk la ko son ként (a po zso nyi

ke rü let ben 6,56 Sk és leg ke ve sebb a kas sai ke -

rü let ben 3,08 Sk). Eb ben a te kin tet ben a re gi o -

ná lis könyv tá rak kö zött nagy kü lönb sé gek ta -

pasz tal ha tó ak: míg a Csacai já rás ban 24,37 Sk

ér té kű könyv vá sár lás esik egy la kos ra, ad dig a

Galántai já rás ban 1,22 Sk, az ér sek új vá ri ban

2,25 Sk, a rozs nyó i ban 3,75 Sk és a Duna -

szerdahelyi já rás ban 3,87 Sk. Az egy re sú lyos -

bo dó hely zet ről ta nús kod nak a kö vet ke ző ada -

tok: 2003-ban a dunaszerdahelyi re gi o ná lis

könyv tár ál lo má nya csu pán 83, a galántai 119

és a ko má ro mi 172 könyv vel gya ra po dott.

2005-ben a hely zet né mi képp ja vult: a galántai

könyv tár ban 902, a dunaszerdahelyi könyv tár -

ban pe dig 1427 kö tet tel gya ra po dott az ál lo -

mány. A könyv tá rak nem zet kö zi szer ve ze te az

IFLA aján lá sai sze rint 188 mil lió Sk-t, te hát 1

la kos ra 35 Sk-t kel lett vol na köl te ni Szlo vá ki á -

ban könyv vá sár lás ra, de 2005-ben ös  sze sen 46

mil lió Sk-t köl töt tek ál lo mány gya ra pí tás ra a

szlo vá ki ai köz könyv tá rak. A könyv tá rak fenn -

tar tói te hát nem tart ják be a könyv tá ri tör vény

elő írá sa it, így ko mo lyan ve szé lyez te tik e fon tos

mű ve lő dé si in téz mé nyek mű kö dé sét. 

A könyv ál lo mány el öre ge dé se a fő oka an -

nak is, hogy fo lya ma to san csök ken min den

könyv tár tí pus ban a könyv köl csön zé sek szá ma.

Az utób bi 4 év ben a köl csön zé sek szá ma Szlo -

vá ki á ban több mint 800 ezer rel csök kent, 2005-

ben az ös  szes köl csön zés szá ma 21 mil lió volt.

A köl csön zé sek te rén a leg na gyobb csök ke nés

a Nagykürtösi és a Dunaszerdahelyi já rás ban

volt ta pasz tal ha tó. A könyv tá rak hasz ná ló i nak,

lá to ga tó i nak szá ma is ál lan dó an csök ken, mi vel

az ol va sók egy re ke ve sebb új do ku men tu mot,

ke ve sebb köny vet, fo lyó ira tot ta lál nak a köl -

csön könyv tá rak ban. A be irat ko zott ol va sók

szá ma a köz könyv tá rak ban 2005-ben 578 190

volt. Saj nos az utób bi évek ben a könyv tá rak ból

el ma ra dó, nem be irat ko zott ol va sók csak nem

két har ma da a 15 év nél fi a ta labb di á kok kö zül

ke rül ki.

A könyv tá rak mű sza ki el lá tott sá ga te rén ta -

pasz tal ha tó ál lan dó ja vu lás. 2005-ben a könyv -

tá rak 328 szá mí tó gép pel gya ra pod tak, a szá mí -

tó gé pek szá ma a könyv tá rak ban ös  sze sen 1729

volt, eb ből 542 hoz zá fér he tő az ol va sók szá má -
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ra. Az Internetre 415 szá mí tó gép kap cso ló dik,

ami 117 gép pel több az elő ző év hez vi szo nyít -

va. A vá ro si könyv tá rak kö zül 246, a pro fes  szi -

o ná lis köz sé gi könyv tá rak kö zül 70, és a nem

pro fes  szi o ná lis köz sé gi könyv tá rak kö zül 86

ren del ke zik szá mí tó gép pel. Sa ját hon lap ja csu -

pán 59 könyv tár nak van.  Míg min den ke rü le ti

könyv tár nak van sa ját hon lap ja, ad dig a 29 re -

gi o ná lis könyv tár kö zül csu pán 22 és a több

mint 100 vá ro si könyv tár kö zül csak 14 mű -

köd tet sa ját hon la pot. 

2005-ben a szlo vá ki ai könyv tá rak ban 1640

al kal ma zott dol go zott (2000-ben 1800), eb ből

könyv tá ri mun kát 1466 vég zett, kö zü lük 161 a

fel ső fo kú vég zett sé gű ek szá ma. Do ku men tum -

vá sár lás ra 2003-ban a könyv tá rak 400 ezer Sk-

val ke ve seb bet köl töt tek, mint az elő ző év ben,

ami mé lyen az el vá rá sok alatt van, és szin te

nem is be szél he tünk ál lo mány gya ra pí tás ról. 

A szlo vá ki ai ma gya rok könyv tá ri el lá tá sát

fő leg a Dél-Szlo vá ki á ban mű kö dő je len tő sebb

ma gyar nyel vű könyv ál lo mán  nyal ren del ke ző

re gi o ná lis könyv tá rak (dunaszerdahelyi Csal ló -

kö zi Könyv tár, galántai Dudvág Könyv tár, ko -

má ro mi Szinnyei Jó zsef Könyv tár, lé vai Barsi

Könyv tár, lo son ci Nóg rá di Könyv tár, ér sek új -

vá ri Anton Bernolák Könyv tár, ri ma szom ba ti

M. Hrebenda Könyv tár, rozs nyói Gömöri

Könyv tár), vá ro si könyv tá rak (Szenc, Somorja,

Gúta, Ógyalla, Pár kány, Zselíz, Ipoly ság, Fü -

lek, Tornalja, Királyhelmec, Nagykapos,

Szepsi) va la mint a mint egy 300 ma gyar lak ta

köz ség ben mű kö dő túl nyo mó részt nem pro -

fesszi o ná lis köz sé gi könyv tár biz to sít ja. Hely -

ze tük ha son ló az ál ta lá nos szlo vá ki ai könyv tá ri

ál la po tok hoz az zal a kü lönb ség gel, hogy meg

kell küz de ni ük még to váb bi fel ada tok kal is. Az

ál lo mány gya ra pí tás és mű köd te tés te rén biz to -

sí ta ni uk kell a ma gyar és szlo vák nyel vű ol va -

sók igé nye it is, ami két ség kí vül je len tős anya gi

meg ter he lés sel jár a könyv tár fenn tar tói és mű -

köd te tői szá má ra.

A szlo vá ki ai ma gyar könyv tár ügy te rén az

utób bi évek ben új kez de mé nye zé sek tör tén tek.

Ezek ered mé nye ként mű kö dik há rom spe ci á lis

könyv tá ri fel ada to kat el lá tó in téz mény: a

somorjai Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet

könyv  tá ra, a Bibliotheca Hungarica, az ér sek új -

vá ri Bib li o té ka Ka lá ka, va la mint a ko má ro mi

Selye Já nos Egye tem könyv tá ra.

2. BIBLIOTHECA HUNGARICA

Az 1990-ben lét re jött Bibliotheca Hungarica fő

cél ja a szlo vá ki ai ma gyar ság írott em lé ke i nek,

könyv ki adá sá nak, ki ad vá nya i nak egy be gyűj té -

se és meg őr zé se. Kül de té se meg fe le lő in téz mé -

nyes ke re tet biz to sí ta ni a szlo vá ki ai ma gyar -

ság gal kap cso la tos hungarikumok gyűj té sé hez

és tu do má nyos fel dol go zá sá hoz, és egy kor sze -

rű do ku men tá ci ós szol gá lat ki ala kí tá sá hoz. A

könyv tár az aláb bi rész le gek ből te vő dik ös  sze:

könyv tár, fo lyó irat tár, kisnyomtatványtár, ké -

pes lap gyűj te mény, hang ar chí vum, ha gya té kok,

le vél- és kéz irat tár.

A Bibliotheca Hungarica könyv ál lo má nya a

2005-ös év ben 1 566 kö tet tel gya ra po dott, így

a könyv tár könyv ál lo má nya 2006 ja nu ár já ban

el ér te az 16 222 kö tet szá mot. A könyv ál lo mány

ma gá ba fog lal ja a Bibliotheca Hungarica törzs -

ál lo má nyát, ké zi könyv tá rát és a Cse ma dok

köz pon ti könyv tá rá nak kö te te it. A törzs ál lo -

mányt a (cseh)szlovákiai hungarikák al kot ják

(8 783 kö tet). A tel jes könyv ál lo mány ból mint -

egy 4 188 kö tet al kot ja a ké zi könyv tá rat, amely

ma gá ba fog lal ja a szlo vá ki ai ma gyar ság gal

fog lal ko zó, vagy a szlo vá ki ai ma gyar ság mű -

ve lő dés tör té net ének ku ta tá sá hoz szük sé ges

ma gyar, cseh, szlo vák és más ide gen nyel ve ken

meg je lent köny ve ket.

A fo lyó irat-gyűj te mény ben az 1918–1945

kö zöt ti idő szak ból 89 szlo vá ki ai ma gyar fo lyó -

irat, és az 1949-től nap ja in kig ter je dő kor szak -

ból pe dig 298 köz pon ti és re gi o ná lis saj tó ter -

mék ta lál ha tó. A Szlo vá ki á ban ki adott ma gyar

nyel vű fo lyó irat okon kí vül meg ta lál ha tó a

könyv tár ban a ma gyar iro da lom ta nul má nyo zá -

sá hoz szük sé ges több mint 130 ma gyar or szá gi

iro dal mi és tár sa da lom tu do má nyi fo lyó irat tö -

re dé kes vagy tel jes év fo lya ma i nak pél dá nya is.

A gyűj te mény ré szét ké pe zi még 18 szlo vák

tár sa da lom tu do má nyi fo lyó irat, va la mint a

Szlo vá ki á ban meg je le nő nem ze ti sé gi (len gyel,

orosz, ru szin, cseh) ki ad vány ok.

A Bibliotheca Hungarica szin te meg ala ku -

lá sá tól kezd ve rend sze res gyűj tő mun ká val ala -

144 Végh László



kít ja ki fo tó ar chí vu mát is.  Ez a gyűj te mény az

is mert saj tó fo tó sok (Gyö ke res György, Prikler

Lász ló, So mo gyi Ti bor, Dö mö tör Ede, Fo gas

Fe renc és Görföl Je nő) mun ká i ból idá ig több

mint 2200 fény ké pet tar tal maz. 

A könyv tár do ku men tum tá rá nak fon tos ré -

szét ké pe zi a mint egy 3200 ré gi és mai ké pes -

lap. Szlo vá ki ai ké pes lap-bör zé ken és ma gán -

gyűj tők től be sze rez ve bő vül fo lya ma to san a

gyűj te mény, amely el ső sor ban Szlo vá kia ma -

gyar lak ta vá ro sai és köz sé gei ál la po tá nak 1918

utá ni vál to zá sa it do ku men tál ja, és igyek szik

be sze rez ni a Szlo vá kia te rü le tén ta lál ha tó ma -

gyar jel le gű mű em lé ke ket, tör té nel mi em lék he -

lye ket áb rá zo ló ké pes la po kat.

A Bibliotheca Hungarica kisnyomtat vány -

tára fel öle li a szlo vá ki ai ma gyar ság szel le mi-

mű vé sze ti éle té vel kap cso la tos do ku men tu mo -

kat. A könyv tár gyűj te mé nyé ben ta lál ha tók

kép ző mű vé sze ti ki ál lí tá sok ról szó ló ka ta ló gu -

sok, szín há zak mű sor fü ze tei, meg hí vók és ér te -

sí tők kü lön bö ző kul tu rá lis ese mé nyek ről. A fel -

dol go zott kis nyom tat vá nyok szá ma el éri az

5000 da ra bot.

A könyv tár egyéb gyűj te mé nyét ké pe zik:

hang ar chí vum (150), CD-gyűj te mény (159),

vi de o ka zet ták (106), pla ká tok (226), nap tá rak

(43), va la mint a szak dol go zat ok (98) gyűj te mé -

nye.

A Bibliotheca Hungarica ál lo má nyát gaz da -

gít ják az egyé ni ha gya té kok is: Győry De zső,

Ungváry Fe renc, Prandl Sán dor, Haltenberger

In ce, Krivosik Ist ván, Janics Kál mán,

Petneházy Fe renc, Szalatnai Re zső, Sipos Győ -

ző ha gya té ka. Je len leg Gyö nyör Jó zsef és

Zalabai Zsig mond ha gya té ká nak rend sze re zé se

és fel dol go zá sa fo lyik.

A szlo vá ki ai ma gyar ság éle té vel kap cso la -

tos le vél tá ri do ku men tu mo kat, a szlo vá ki ai ma -

gyar po li ti kai pár tok, tár sa dal mi, kul tu rá lis és

egyéb szer ve ze tek és in téz mé nyek irat anya ga it,

köz éle ti sze mé lyi sé gek, írók, mű vé szek le ve le -

zé sét tar tal maz za. A Bibliotheca Hungarica le -

vél tá rá nak ál lo má nyát 3 nagy irat gyűj te mény

ké pe zi. A leg na gyobb a Cse ma dok 1949–1990

kö zöt ti idő sza kát kép vi se lő do ku men tum gyűj -

te mény, to váb bá a szlo vák kor mány Nem ze ti -

sé gi Ta ná csá nak 1969–91 kö zöt ti te vé keny sé -

gé nek do ku men tá ci ó ja, va la mint az 1990-ben

meg ala kult szlo vá ki ai ma gyar pár tok (Ma gyar

Pol gá ri Párt, Együtt élés Po li ti kai Moz ga lom)

köz pon ti irat tá rá nak do ku men tu mai. A Cse ma -

dok és a Nem ze ti sé gi Ta nács le vél tá ri anya ga i -

hoz szer ve sen kap cso ló dik két irat gyűj te mény,

ame lyet két is mert szlo vá ki ai ma gyar köz éle ti

sze mé lyi ség, Sza bó Re zső és Var ga Sán dor

ado má nyo zott a Bibliotheca Hungarica

részére.A könyv tár több szlo vá ki ai ma gyar író

(Szalatnai Re zső, Zalabai Zsig mond, Liszka

Jó zsef, Gyö nyör Jó zsef, Vajkai Mik lós, Ág Ti -

bor), va la mint a Csal ló köz ről szó ló iro da lom

vá lo ga tott bib li og rá fi á ját ké szí tet te már el.

Egyé ni ké ré sek re kü lön bö ző iro da lom jegy zé -

ke ket és hely tör té ne ti bib li og rá fi á kat (Csicsó,

Al só- és Felsőszeli), re per tó ri u mo kat (Ka ted ra,

Kalligram, Ma gyar Fi gye lő, Fó rum Tár sa da -
lom tu do má nyi Szem le) is ös  sze ál lí ta nak a

könyv tár mun ka tár sai. Fo lya mat ban van Tő -

zsér Ár pád, Koncsol Lász ló és Turczel La jos

bib li og rá fi á já nak ös  sze ál lí tá sa, va la mint a szlo -

vá ki ai ma gyar könyv tár tör té net tel és könyv tár -

üg  gyel fog lal ko zó írá sok (1918–2005) szak bib -

li og rá fi á já nak el ké szí té se.

Fenn ál lá sa so rán a könyv tár fo lya ma to san

sok ré tű köz hasz nú in for má ci ós szol gál ta tá so -

kat is el lát. A Bibliotheca Hungarica je len leg 3

fő ál lá sú al kal ma zott mel lett 2 ál lan dó rész mun -

ka idő ben fog lal koz ta tott sze mély se gít sé gé vel

mű kö dik. Nyá ron a fő is ko lai di á kok is be se gí -

te nek 1-1 he tet a könyv tár ban fo lyó mun kák ba.

A Bibliotheca Hungarica nem köl csön -

könyv tár, ha nem egy spe ci á lis gyűj tő kö rű  ku -

ta tó könyv tár. Meg fe le lő inf rast ruk tú rá val áll a

ku ta tók ren del ke zé sé re: szá mí tó gép-, scaner-,

internethasználat, fény má so lá si le he tő ség.

Gyűj te mé nyét egy re na gyobb szám ban hasz -

nál ják fel mun ká juk ban a szlo vá ki ai ma gyar

mű ve lő dés tör té ne tét fel dol go zó ku ta tók. A ku -

ta tók kö zül a leg töb ben a dip lo ma mun ká ju kat

író di á kok lá to gat ják. A ké zi könyv tár, könyv ál -

lo mány, fo lyó irat tár nyúj tot ta le he tő sé gek kel

rend sze re sen él nek a po zso nyi, nyitrai ma gyar

tan szé kek, va la mint a győ ri il let ve ko má ro mi

fő is ko la ta ná rai és szak dol go za tu kat ké szí tő

hall ga tói. Kü lön bö ző té mák hoz (iro da lom,

nem ze ti sé gi kér dés, hely tör té net, saj tó stb.)
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nyúj tott in for má ci ó kért cse ré be a di á kok el hoz -

zák az el ké szült dip lo ma mun ká juk egy pél dá -

nyát, amel  lyel to váb bi se gít sé get tud nak nyúj -

ta ni a té ma iránt ér dek lő dők nek. Így fo lya ma -

to san gya rap szik a könyv tár szak dol go zat-

gyűj te mé nye, amely ben je len leg 98 kü lön bö ző

fel dol go zott té ma áll a ku ta tók ren del ke zé sé re.

A Cse ma dok 1999-ben ün ne pel te meg ala -

ku lá sá nak 50. év for du ló ját, mely nek al kal má -

ból ki adott pub li ká ci ók el ké szí té sé hez nyúj tott

se gít sé get kü lön bö ző he lyi szer ve zet tör té ne tét

ku ta tók szá má ra a Bibliotheca Hungarica le vél -

tá ra. Több év for du lós ki ál lí tás és ki ad vány ösz  -

sze ál lí tá sá hoz jut ta tott do ku men tu mo kat és bo -

csá tot ta azo kat a ku ta tók ren del ke zé sé re (pl.

Var ga Lász ló: Az el ső lé pé sek – nagymegyeri

szer ve zet ről, Őszi Irma–Sidó Zol tán: Öt ven és
szol gá lat – Ér sek új vá ri já rás ról).

A könyv tár na gyon sok hely tör té ne ti, re gi o -

ná lis és ös  szeg ző ki ad vány lét re jöt té ben volt a

ku ta tók se gít sé gé re (pl. Presinszky La jos: Fel -
ső-csal ló kö zi arc kép csar nok, Múl tunk ról a je -
len nek – fe je ze tek Lég tör té ne té ből, Mit hagy -
tak ránk a szá za dok – Nagy szar va, Somorja

tör té nel mi ol va só könyv, Görföl Jenő–Limpár

Pé ter: „Pa csir ta szót hal lok megint”, Víz, víz,
víz,víz – az 1965-ös csal ló kö zi ár víz pub li cisz -

ti kai és szép iro dal mi anya gai, Tóth Lász ló

szerk.: A (cseh)szlovákiai ma gyar mű ve lő dés
tör té ne te 1918–1998). A könyv tár a ku ta tók

igé nyei sze rint sze mé lye sen, de akár e-mai len,

te le fo non, fa xon is nyújt in for má ci ót, kül di a

kért do ku men tu mo kat.

In for má ci ó kat szol gál tat to váb bá a szlo vá -

ki ai ma gyar, de a ma gyar or szá gi, a ha tá ron tú li

ma gyar ság ügye i vel fog lal ko zó in téz mé nyek -

nek is. Jó kap cso la tot tart fenn a Szlo vá kia ma -

gyar lak ta te rü le te i nek könyv tá ra i val (pl.

dunaszerdahelyi, ko má ro mi, ér sek új vá ri, lo -

son ci, ri ma szom ba ti, kas sai stb.), és ma gyar or -

szá gi könyv tá rak kal (győ ri Kis fa ludy Kár oly

Me gyei Könyv tár, Or szá gos Szé ché nyi Könyv -

tár, deb re ce ni, ka pos vá ri), in téz mé nyek kel (Te -

le ki In té zet, Ha tá ron Tú li Ma gya rok Hi va ta la).

Évek óta szak mai és anya gi tá mo ga tást

nyújt a szlo vá ki ai ma gyar is ko lák di ák jai szá -

má ra ren de zett tör té nel mi és iro dal mi té má jú

ve tél ke dők szer ve ző i nek. Társ ren de zői a 2006-

ban im már ti ze dik al ka lom mal meg ren de zett

szlo vá ki ai ma gyar hely tör té né szek szak mai ta -

lál ko zó já nak Udvardon, va la mint a szlo vá ki ai

ma gyar kö zép is ko lás ok ré szé re ki írt Múlt idé ző

cí mű tör té nel mi ve tél ke dő nek.

A Bibliotheca Hungarica mű kö dé sé hez el -

en ged he tet len az ál lan dó ál lo mány gya ra pí tás

és a fel dol go zás. A ki adók és ter jesz tők pros -

pek tu sa i ból tá jé ko zód hat nak az újon nan meg -

je lent ki ad vány ok ról, ame lye ket könyves -

üzletektől, va la mint ma gá tól a szer ző től meg is

vá sá rol hat. Az egyes ki adók (Ma dách,

Kalligram, Lilium Aurum, KT Ki adó) kö te les

pél dány ként kül de nek 1-2 kö te tet az újon nan

meg je lent ki ad vá nya ik ból. A periodikumok kö -

zül né há nyat (pl. Új Szó, Csal ló köz) aján dék -

ként kap, és né me lyet (pl. Kalligram cí mű fo -

lyó irat) éves elő fi ze tés sel sze rez be a könyv tár.

A szor ti ment ke res ke de lem ben már nem el ér -

he tő, de a könyv tá ri gyűj te mény ből hi ány zó

vagy idő köz ben el ve szett do ku men tu mok be -

szer zé sé re az an tik vár ke res ke de lem ad le he tő -

sé get. Ér té kes ki ad vány ok hoz jut a könyv tár

ma gán sze mé lyek, in téz mé nyek ál tal el adás ra

vagy aján dék cí mén fel aján lott gyűj te mé nyek -

ből. Az új meg je le né sű pub li ká ci ó kat egyes

szer zők (pl. Koncsol Lász ló) sze mé lye sen, de -

di kál va ado má nyoz zák a könyv tár nak az utó -

kor szá má ra tör té nő meg őr zés ér de ké ben. A

könyv tár mun ka tár sai igye kez nek részt ven ni a

könyv be mu ta tó kon, ahol a szer zők kel a Biblio -

theca Hungarica szá má ra de di kál tat ják a be mu -

ta tott kö te tet. In téz mé nyek kül dik aján dék ba az

ál ta luk meg je len te tett ki ad vá nya i kat (pl. is ko lai

év köny vek). 

A könyv tár sa ját elő ál lí tás sal, fény má so lás -

sal is ki egé szí ti az ál lo má nyát, fő leg olyan do -

ku men tu mok ese té ben, ame lyek a gyűj tő kör

szem pont já ból alap ve tő en fon to sak, de ere de ti

pél dány ban nem sze rez he tők be (pl. Borov -

szky: Ma gyar or szág vár me gyéi). Ál lo mány -

gya ra pí tás a cse re part ne rek, könyv tá ri kap cso -

la tok se gít sé gé vel is fo lyik. 1999-ben a Biblio -

theca Hungarica szer ve zé si leg nagy ban hoz zá -

já rult a Szlo vá ki ai Ma gyar Könyv tá ros ok

Egye sü le té nek meg ala ku lá sá hoz. Az óta is fo -

lya ma tos együtt mű kö dés, köl csö nös in for má -

ció nyúj tás fo lyik. Az ál lo mány gya ra pí tást kö -
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ve tő fon tos fel adat a meg fe le lő fel dol go zás.

2005 ja nu ár já tól a köny vek szá mí tó gé pes fel -

dol go zá sa a Szi rén könyv tá ri szoft ver se gít sé -

gé vel tör té nik. Ez a könyv tá ri prog ram le he tő -

sé get nyújt a ta nul mány kö te tek, ver ses kö te tek

ana li ti kus fel dol go zá sá ra is, se gít ve ez zel a ku -

ta tó mun kát. 2006-ban el kez dő dött a fo lyó irat -

ok fel dol go zá sa a Szi rén könyv tá ri prog ram -

ban, így a ku ta tók egy ke re ső rend szer se gít sé -

gé vel ta lál hat ják meg a könyv tár könyv- és fo -

lyó irat-gyűj te mé nyét. Fo lya ma to san tör té nik a

kis nyom tat vá nyok, fény kép ar chí vum és hang -

ar chí vum vál to zá sa it rög zí tő jegy zé kek bő ví té -

se, va la mint a le vél tá ri fel tá rás, a ha gya té kok

be szer zé se és rend sze re zé se. 

A somorjai Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet

Könyv tá ra és Le vél tá ra, a Bibliotheca Hun -

garica sa ját könyv tár fej lesz té si te vé keny sé gén

túl min dig fon tos fel ada tá nak te kin tet te, hogy a

szlo vá ki ai ma gyar ré gi ók könyv tár ügyét se gí tő

és fej lesz tő prog ra mo kat va ló sít son meg. Szak -

mai ta lál ko zó kat szer vez tünk, és se gí tet tük a

Szlo vá ki ai Ma gyar Könyv tá ros ok Egye sü le té -

nek lét re ho zá sát, és a tér sé gi könyv tá rak te vé -

keny sé gét se gí tő kü lön bö ző szak mai szol gál ta -

tá so kat igye kez tünk biz to sí ta ni. Az e té ren

szük sé ges kez de mé nye zé sek ha té kony sá gát ne -

he zí ti, hogy a szlo vá ki ai ma gya rok egy meg le -

he tő sen hos  szú föld raj zi sáv ban él nek Po zsony -

tól Királyhelmecig. A több mint 500 ma gya rok

ál tal la kott köz ség szin te mind egyi ké ben lé te -

zik nyil ván tar tott köz könyv tár, de ezek te vé -

keny sé gé ről, mű kö dé si fel tét ele i ről, könyv ál lo -

má nyuk ál la po tá ról iga zán ma sin cse nek meg -

bíz ha tó ada ta ink. A 2000-ben el fo ga dott szlo -

vá ki ai könyv tá ri tör vény új hely ze tet te rem tett

a könyv tá rak mű kö dé sé ben. A köz sé gi és a vá -

ro si könyv tá rak fenn tar tói és mű köd te tői az ön -

kor mány zat ok let tek a volt já rá si könyv tá rak

he lyett, me lyek nem vég zik az ad dig meg szo -

kott mód szer ta ni és ál lo mány gya ra pí tá si te vé -

keny sé gü ket. A szlo vá ki ai ma gyar könyv tá rak

szá má ra ezért je len leg kü lö nö sen fon tos sá vált,

hogy sa ját ma guk szer vez zék meg a könyv tá rak

kö zöt ti együtt mű kö dést, a szak mai és mód szer -

ta ni se gít ség nyúj tást. 

Az utób bi évek ben ki ala kí tott in téz mé nyi

le he tő sé ge in ket sze ret nénk a jö vő ben ha té ko -

nyab ban a szlo vá ki ai ma gyar re gi o ná lis könyv -

tá ri fej lesz tés szol gá la tá ba ál lí ta ni. A Fó rum

Ki sebb ség ku ta tó In té zet 2005 már ci u sá ban

meg vá sá rol ta a somorjai vá ro si könyv tár épü le -

tét. 2006 áp ri li sá tól a vá ro si ön kor mány zat tal

kö tött szer ző dés ér tel mé ben az önál ló vá ro si in -

téz mén  nyé vált Zalabai Zsig mond Vá ro si

Könyv tár mű köd te tő je. A könyv tár épü le té nek

és be ren de zé sé nek tel jes fel újí tá sa után az in -

téz mény cél ja, hogy a vá ro si könyv tá rat egy

kis tér sé gi, a somorjai ré gió mint egy húsz fal vát

el lá tó könyv tár rá fej les  szük. Ha son ló fel ada to -

kat lát na el sa ját tér sé gé ben a galántai, duna -

szerdahelyi, ko má ro mi, ér sek új vá ri, ipolysági,

tornaljai, szepsi és a királyhelmeci könyv tár.

A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet részt vesz

az NKÖM ál tal szer ve zett ha tá ron tú li ma gyar

kul tu rá lis ka tasz ter el ké szí té sé ben. Saj nos a

ma gyar könyv tár ügy hely ze tét fel mé rő ku ta tás -

ra a prog ram meg va ló sí tá sá ban na gyon ke vés

le he tő ség nyí lott. A rész le tes hely zet fel mé rést

in té ze tünk a kö zel jö vő ben va ló sít ja meg, mert

konk rét ada tok hi á nyá ban szin te le he tet len

hosszú tá vú stra té gi át ki dol goz ni.

3. RE GI O NÁ LIS KÖNYV TÁ RAK

A szlo vá ki ai ma gyar lak ta já rá sok ban mű kö dő

re gi o ná lis könyv tá rak kal kö zö sen (Dunaszer -

da hely, Ko má rom, Galánta, Ér sek új vár, Lo -

sonc, Ri ma szom bat, Rozs nyó, Kas sa) a ma gyar

könyv tá ros ok ré szé re több szak mai ta lál ko zót,

tan fo lya mot és kép zést sze ret nénk meg va ló sí -

ta ni ak tu á lis szak mód szer ta ni kér dé sek ről (az

új ETO be ve ze té se, di gi ta li zá lás, re gi o ná lis

bib li og rá fi ák ké szí té se).

A szlo vá ki ai ma gyar könyv szak ma ha té ko -

nyabb te vé keny sé gét bi zo nyá ra se gí te né egy

internetes szlo vá ki ai ma gyar könyv tá ri hír le vél

meg je len te té se. A re gi o ná lis könyv tár ügy to -

váb bi fej lesz té se szem pont já ból fon tos nak tart -

juk egy mo dern könyv tá ri szoft ver be szer zé sét

is, me lyek a na gyobb vá ro si és köz sé gi könyv -

tá rak szá má ra biz to sí ta ná a szá mí tó gé pes fel -

dol go zás nyil ván tar tás és köl csön zés for má ját.

Mér le gel ni kel le ne vi szont, hogy egy Szlo vá ki -

á ban vagy Ma gyar or szá gon hasz ná la tos szoft -

vert sze rez zünk be.

147Könyvtárak



A ki sebb köz könyv tá rak mű kö dé sé nek

egyik leg ér zé ke nyebb prob lé má ját a könyv ál -

lo mány gya ra pí tá sa és az új ma gyar köny vek

be szer zé sé nek kér dé se je len ti. A nagy szá mú

szlo vá ki ai ma gyar könyv tár ese té ben e fel adat

meg ol dá sa meg ha lad ja egy az in téz mé nyünk -

höz ha son ló in for má ci ós, mód szer ta ni könyv tá -

ri köz pont le he tő sé ge it. Eb ben a mun ká ban kis -

tér sé günk könyv tá ra i nak el lá tá sá ban tu dunk

ak tív sze re pet vál lal ni. Az egész szlo vá ki ai ma -

gya rok ál tal la kott te rü let könyv tá ri el lá tá sát vi -

szont csak egy sza ko sí tott prog ram ke re té ben

le het ne meg va ló sí ta ni. 

A Bib li o té ka Ka lá ka az el ső ma gán könyv tár

Szlo vá ki á ban, ame lyet 1999-ben ho zott lét re

Strba Sán dor fe le sé gé vel Ka ta lin nal együtt. A

könyv tár Ér sek új vár ban az egy ko ri Flenger-

iskola egyik épü let szár nyá ban egy há zi tu laj do -

nú he lyi sé gek ben ta lál ha tó. 

A Bib li o té ka Ka lá ka könyv ál lo má nya el éri

a 23 000 kö tet szá mot. A köny vek nagy ré sze a

vá ros pol gá ra i nak aján dé ka, de más vá ro sok ból

is kül de nek kö te te ket a könyv tár szá má ra. Az

itt ta lál ha tó köny vek fő leg ma gyar és szlo vák

nyel vű ek, de van nak a könyv tár ban an gol, né -

met és orosz nyel vű kö te tek is. A há zas pár el -

hunyt hely tör té né szek – köz tük Ma jor Fe renc

és Sza bó Iván – gaz dag ha gya té ká nak őr ző je.

A gyer mek és fel nőtt ol va sók a pol co kon

bő ven ta lál nak ma gyar, szlo vák és ide gen nyel -

vű szép iro dal mi mű ve ket, szak köny ve ket és

szó ra koz ta tó iro dal mat is, de fo lyó ira to kat is

köl csö nöz het nek. Te he tik mind ezt in gyen vagy

jel ké pes ös  szeg el le né ben, amel  lyel a Bib li o té -

ka Ka lá ka fenn tar tá sá hoz, könyv ál lo má nyá nak

gya ra pí tá sá hoz já rul hat nak hoz zá. 

A könyv tár fel ada tá nak tart ja a kul tú ra és az

iro da lom nép sze rű sí té sét, ezért gyak ran szer -

vez nek kü lön bö ző iro dal mi és kul tu rá lis ren -

dez vé nye ket a vá ros ban.

A Selye Já nos Egye te men há rom könyv tár

áll az ér dek lő dők ren del ke zé sé re.

A gaz da ság tu do mán  nyal fog lal ko zó hall ga -

tók és ok ta tók a Selye Já nos Egye te mért Ala pít -

vány ál tal lét re ho zott és mű köd te tett gaz da ság -

tu do má nyi könyv tár ban ta lál ják meg a ke re sett

szak iro dal mat, a szak tan köny vek szá ma 20 000

kö tet, 200-fé le ma gyar és ide gen nyel vű, kü -

lön fé le te ma ti ká jú fo lyó irat ta lál ha tó itt.

A re for má tus te o ló gi ai kar hall ga tói és ok ta -

tói a Calvin Já nos Te o ló gi ai Aka dé mia könyv -

tá rá nak köny vei kö zött ku tat hat nak. A köny -

vek szá ma 22 000 kö tet, a  ké zi könyv tár ban

2000 kö tet, 120-fé le fo lyó irat és sza bad pol con

50 fé le fo lyó irat ta lál ha tó.

A ta nár kép ző kar hall ga tói és ok ta tói pe dig

az újon nan ki ala kí tott pe da gó gi ai könyv tá rat

lá to gat hat ják. 100 000 kö tet szak tan könyv ből

vá lo gat hat nak és 20-fé le ma gyar és ide gen

nyel vű, el ső sor ban pe da gó gi ai szak lap ból.

Az ol va só te rem ben el he lye zett sze mé lyi

szá mí tó gé pek az ol va sók szá má ra le he tő vé te -

szik az önál ló adat ke ze lést. 
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A szlo vá ki ai ma gyar ság kul tú rá já nak do mi náns

és e kul tú rát erő sen be fo lyá so ló ré sze a szín pa -

di folk lór. Nem csu pán e mű faj mű ve lő i re volt

és van ha tá sa, de kö zös ség épí tő, a fesz ti vá lok

ré vén tö me ge ket meg moz ga tó ere je szin tén vi -

tat ha tat lan. A szlo vá ki ai ma gyar ság kul tu rális

é le tének leg né pe sebb tá bo rát ké pe zik a szín pa -

di folk lór ral fog lal ko zó gyer mek-, if jú sá gi és

fel nőtt együt te sek. A szín pa di folk lór moz ga lom

nem csu pán az egyén ön meg va ló sí tá sá nak ad

te ret, ha nem egy ben a nem ze ti ho va tar to zás

mu ta tó ja is. „A nép ha gyo mány ok és a folk lór

má ig a nem ze ti iden ti tás ki fe je zé sét és meg erő -

sí té sét szol gál ják, va gyis nem vesz tet tek je len -

tő sé gük ből a XXI. szá zad ban sem. Az egy re

job ban egy sé ge sü lő Eu ró pá ban szük ség van az

egyé ni, az etnikus, ha tet szik, a nem ze ti je gyek

meg tar tá sá ra, mert el tű né sük kel szür kébb len ne

a vi lág.” – írja Hoppál Mi hály.

A szín pa di folk lór a folk lor iz mus egyik

for má ja, cél ja a folk lór szín pa di fel dol go zá sa

és be mu ta tá sa, és ezen túl az esz té ti kai ér té kek

fel mu ta tá sa. Hi ány zik vi szont mö gü le a kö zös -

ség, a cso port, amely bir to kol ja a be mu ta tott

folk lórt, mely ben a folk lór be töl ti kö zös sé gi

funk ci ó ját. Az au ten ti kus ere de ti kör nye zet ben

mű kö dő ha gyo má nyo kat, szo ká so kat el kell

vá lasz ta ni a szín pa di meg je le ní tés től. Je len ta -

nul mány a szín pa di folk lórt mű ve lő moz gal -

mak ról, ezek kép vi se lő i ről és fon to sabb mo -

men tu ma i ról szól. Cél ja, hogy ös  sze fog lal ja és

be mu tas sa a nép tánc e gyütte sek, a ha gyo mány -

őr ző és ha gyo mány ápo ló együt te sek el múlt 17

évé nek főbb fej lő dé si pont ja it, e fej lő dés

szem pont já ból meg ha tá ro zó ál lo má sa it és e te -

rü let fon to sabb in téz mé nye it, szer ve ze te it, ak -

ti vi tá sa it.  

1. A SZLO VÁ KI AI MA GYAR SZÍN PA DI

FOLK LÓR MEG JE LE NÍ TÉ SE – NÉP ZE -

NE, NÉP DAL ÉS NÉP TÁNC

A szín pa di folk lór fej lő dé sét, a kü lön bö ző moz -

gal mak 1989-től nap ja in kig tar tó idő sza kát két

rész ben tár gyal juk, mi vel a te rü let 1995-ig más

fej lő dé si ten den ci á kat mu tat, tevékenységét

más kö rül mé nyek jel le mez ték, mint utá na. E

ha tár kő a mečiari po li ti ká nak „kö szön he tő”: a

Cse ma do kot érin tő 1995-ös ál la mi tá mo ga tás

meg vo ná sa, me lyet kö ve tő en egy csa pás ra

meg vál toz tak a szlo vá ki ai ma gyar ság kul tu rá lis

éle tét be fo lyá so ló té nye zők, kul tú rá ja ápo lá sá -

nak és fej lesz té sé nek fel tét elei.

1.1. Az 1989-től 1995-ig tar tó idő szak

A Cse ma dok meg ala ku lá sa óta – mai szem -

szög ből te kint ve nyu god tan ál lít hat juk – tu da -

tos élet re hí vó ja, szer ve ző je és irá nyí tó ja volt a

szín pa di folk lór moz ga lom nak. Gon do lunk itt

mind az ama tőr nép tánc cso port ok ra, ha gyo -

mány őr ző és -ápoló együt te sek re, szó lis ták ra,

mind az eze ket ös  sze fo gó és tá mo ga tó szak mai

szer ve ze tek re. Az 1945 utá ni idő szak tól már

nem be szél he tünk a ha gyo má nyos ér te lem ben

vett folk lór ról (nép ze ne, népdal, néptánc), ha -

nem csak ezen ha gyo má nyo kat ápo ló, to vább

él te tő és fel dol go zó cso por tok ról, il let ve ké -

sőbb „moz ga lom ról”, mi vel e fo ga lom má ig a

szín pa di meg je le ní té sű moz gal mat je lö li a köz -

tu dat ban, a to váb bi ak ban is ez zel a fo ga lom mal

élünk. 

1960-ig fő ként a Cse ma dok ha tá sá ra nagy

szám ban ala kul tak he lyi cso por tok, együt te sek.

A Cse ma dok te vé keny sé gé nek ér té ke lé se ál ta -
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lá ban nem tár gya e ta nul mány nak, ha tá sa azon -

ban egy ér tel mű: 

1. A nagy szám ban élet re hí vott cso por tok

egy olyan moz gal mat in dí tot tak el, amely hoz -

zá já rult ah hoz, hogy a még fel lel he tő, fel ku tat -

ha tó és gyak ran még élő né pi ha gyo má nyo kat

meg ment sék az utó kor nak – ér ték fel tá ró és

kon zer vá ló te vé keny ség. 

2. A he lyi, re gi o ná lis és or szá gos (kul tu rá -

lis, párt ér de kelt sé gű) ak ci ók nak és fesz ti vá lok -

nak kö szön he tő en köz ve tí te ni tud ták eze ket az

ér té ke ket a szé le sebb kö zön ség nek – köz ve tí tő

és ne ve lő te vé keny ség.

A men  nyi ség mi nő sé gi kér dé se ket is ma gá -

val ho zott, ezért kez dett el a Cse ma dok az zal is

tö rőd ni, hogy a sok cso port nak az élén meg fe -

le lő szakem be rek áll ja nak. Egé szen 1982-ig,

kö zö sen a Szlo vá ki ai Nép mű vé sze ti Köz pont

nem ze ti sé gi rész le gé vel, cso port ve ze tői tan fo -

lya mo kat szer ve zett itt hon és Ma gyar or szá gon,

me lye ken nagy szám ban vet tek részt az ama -

tőr  cso por tok ve ze tői. E tan fo lyam ok ha tá sa

töb bé-ke vés bé meg is mu tat ko zott a szín vo na -

lon, az ad di gi öt let sze rű, rap szo di kus te vé keny -

ség tu da tos sá vált. 

A Cse ma dok 1955-től or szá gos se reg szem lé -

ket ren de zett, ahol az együt te sek egy más nak is

be mu tat koz hat tak, szak mai ér té ke lés ben ré sze -

sül tek, és mo ti vá ci ót kap hat tak a to váb bi mun -

ká hoz. Ilyen or szá gos fesz ti vál volt pél dá ul a

zseliz i, amely ki mon dot tan nép mű vé sze ti fesz ti -

vál volt, és cél ja az or szág ban mű kö dő (gyer mek

és fel nőtt) ama tőr nép tánc e gyütte sek ver se nyez -

te té se és se reg szem lé je volt. A má sik ilyen or -

szá gos fesz ti vál Gom ba szö gön va ló sult meg, és

cél ja az volt, hogy át te kin tést nyújt son a Cse ma -

dok kul tu rá lis te vé keny sé géről. Ezek a fesz ti vá -

lok na gyon köz ked vel tek vol tak, hi szen Gom ba -

szö gön több tíz ezer em ber for dult meg a két nap

alat t. De a ver se nyek is te li né ző tér előtt foly tak,

nem csu pán a cso por tok ép pen nem sze rep lő

tag jai előt t. Fon tos sze re pet töl tött be to váb bá a

Ta va szi szél vi zet áraszt népdalver seny, amely

ki mon dot tan a ha gyo mány őr ző és -ápoló folk -

lór cso por tok, szó lis ták, ze ne kar ok ver se nye

volt. 

Az 1989-es vál to zá sok ide jén egy ki for rott,

in téz mé nyi hát ér rel ren del ke ző, lét szá mát te -

kint ve rend kí vül né pes tag sá gú és mi nő sé gi leg

fejlet t
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, sok szí nű, len dü let ben lé vő szín pa di

folk lór moz gal mat tud ha tott ma gá é nak a szlo -

vá ki ai ma gyar ság. Dél-Szlo vá kia ma gyar lak ta

fal vai, köz sé gei kö zött szin te nem volt olyan,

ahol ne mű kö dött vol na nép tánc cso port vagy

nép dal kör, eset leg mind ket tő.    

Az 1989-es vál to zá sok nak a Cse ma dok éle -

té ben is dön tő sze re pük volt, és nagy mér ték -

ben  ha tot tak a szín pa di folk lór moz ga lom ra is.

A párt ve ze tés és -el len őr zés meg szűn te után a

Cse ma dok nem fek te tett hang súlyt sa ját kül de -

té se új ra fo gal ma zá sá ra, s míg a kör nye ző vi lág

az út ke re sés sel fog lal ko zott, ad dig a Cse ma dok

fő ként az zal volt el fog lal va, hogy struk tú rá ját,

prog ram köz pon tú te vé keny sé gét és irá nyí tá sát

meg őriz ze. A Köz pon ti Bi zott ság nak im már

nem kel lett sen ki fe lé el szá mol nia te vé keny sé -

gé vel. Azok hoz az ered mé nyes sé gi mu ta tók hoz

vi szont, ame lyek ad dig a párt szem szö gé ből

vett si ke res sé gét bi zo nyí tot ták, to vább ra is ra -

gasz ko dott, ezek azon ban a rend szer- és kö zös -

sé gi szem lé let vál tás nak kö szön he tő en ér dek te -

len né vál tak.  A Cse ma dok ról fo ko za to san vál -

tak le az ad dig szár nyai és fenn ha tó sá ga alatt

mű kö dő együt te sek, me lyek anya gi hát te rük

biz to sí tá sa ér de ké ben új mű kö dé si for má kat

ke res tek. Saj nos ar ra is volt pél da, hogy a Cse -

ma dok helyi szervezete ezt rossz né ven vet te, s

nem en ged te meg cso port já nak, hogy önál ló -

sod jék, ez zel azon ban hoz zá já rult a ké sőb bi

meg szű né sé hez.

A vál to zá sok után már nem volt „mu száj”

meg szer vez ni egy- e gy ak ci ót, de úgy lát szik,

nem volt elég va ló ban el hi va tott szer ve ző és

ve ze tő, mert az or szá gos nép mű vé sze ti ren dez -
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vé nyek szín vo na la fo lya ma to san csök kent, míg

vé gül a Cse ma dok költ ség ve tés ének meg vo ná sa

után a rendezvények meg szűn tek. Nem áll ják

meg he lyü ket azok a ki fo gá sok, me lyek az anya -

gi ak meg vo ná sá val ma gya ráz zák az or szá gos

ren dez vé nyek meg szű né sét, mi vel ezek több  sé -

ge, ami a szín pa di folk lórt il le ti, már 1995 előtt

meg szűnt. Van nak azon ban ren dez vé nyek, me -

lyek an nak kö szön he tő en, hogy ren de zé sük át -

ke rült va la me lyik te rü le ti vá laszt mány hoz, il let -

ve non prof it szervezeteth ez, túl él ték ezt az idő -

sza kot, s ezek ké pe sek vol tak a he lyi for rá so kat

moz gó sí ta ni. Így él te túl e ne héz idő sza kot pél -

dá ul a Jó kai Na pok és a Du na Men ti Ta vasz. 

1995-re az or szá gos ren dez vé nyek, me lyek

nagy ha tás sal vol tak a szlo vá ki ai ma gyar szín pa -

di folk lór moz ga lom ra, meg szűn tek. Az együt te -

sek ki ke rül tek egy más lá tó szö gé ből, nem volt

al kal muk a ta pasz ta lat cse ré re, egy más tól ta nu -

lás ra, szín vo na luk a szak mai irá nyí tás és ta nács -

adás hi á nya mi att fo ko za to san rom lott.  

1.2. Az 1995-től nap ja in kig tartó idő szak

A Mečiar-ko r mány 1995-ben tel je sen meg von -

ta a Cse ma dok tól az ál la mi tá mo ga tást, ami a

moz ga lom szem pont já ból a kö vet ke ző kö vet -

kez mé nyek kel járt:

A te rü let tel fog lal ko zó szak mai szer ve ze tek

fo ko za to san önál ló sul tak, le vál tak a Cse ma -

dok  ról, és önál ló an mű köd tek to vább, így ala -

kult meg pél dá ul a Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór -

szö vet ség.

A Cse ma dok köz pont irá nyí tá sa és szer ve -

zé se alatt meg va ló su ló or szá gos ha tó su ga rú

nép mű vé sze ti fesz ti vá lok és re gi o ná lis, ki sebb

se reg szem lék át ke rül tek a he lyi alap szer ve ze -

tek vagy te rü le ti vá laszt má nyok szer ve zé se és

fi nan szí ro zá sa alá, és így pró bál tak to vább  él ni.

A rossz anya gi fel té te lek nek kö szön he tő en a

ren dez vé nyek egy re gyen gébb szín vo na lú ak vol -

tak, sok kö zü lük meg szűnt, s ennek az lett a kö -

vet kez mé nye, hogy a folk lór cso por tok és nép -

tánc e gyütte sek egy re ke ve sebb fel lé pé si le he tő -

ség hez ju tot tak (a tag ság a mo ti vá ció hi á nya mi -

att el ma ra do zott, és sok cso port meg szűnt), nem

nyílt al kal muk az egy más tól ta nu lás ra, nem kap -

tak szak mai ér té ke lést és út ba iga zí tást. 

A nép tánc e gyütte sek szo mo rú ké pé vel el -

len tét ben a ha gyo mány őr ző és ha gyo mány ápo -

ló ének lő cso por tok – mi vel kül de té sük a he lyi

folk lór szín pad ra ál lí tá sa (itt nincs szük ség kü -

lö nö sebb szak mai fej lesz tés re, mi vel a meg lé vő

anya got, ha gyo mányt kell szín pad ra ál lí ta ni na -

gyobb be avat ko zás nél kül)  – fo lya ma to san jó

szín vo na lat mu tat nak, és az or szá gos fó ru muk

sem szűnt meg.

A fel tá ró mun kák, nép raj zi gyűj té sek szer ve -

zet len né vál tak, csak egy- e gy ku ta tó sze mé lyes

el kö te le zett sé gé nek kö szön he tő en foly tak és

foly nak má ig, de az anya gok egy he lyen va ló

össz pon to sí tá sa és rend sze re zé se már el ma radt.

A Cse ma dok korábbi időszakában fel gyűj -

tött nép raj zi anya gok kü lön bö ző he lyek re ke -

rül tek, na gyon sok el tűnt (saj nos pó tol ha tat la -

nul), így az a bá zis, mely ből me rí te ni le het ne,

csak kö rül mé nyes úton vagy egy ál ta lán nem ér -

he tő el.

A Cse ma dok egyik sze re pét, ne ve ze te sen a

nép tánc és nép ze ne szín pa di mű ve lé sé vel fog -

lal ko zó cso por tok és ha gyo mány őr ző együt te -

sek ko or di ná ci ó ját és az e te rü let tel ös  sze füg gő

te vé keny sé get a Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór -

szö vet ség vet te át, amely an  nyi ra túl mé re tez te

a te vé keny sé gét, hogy a meg va ló sí tá sá ba szó

sze rint be le ful ladt. A ren ge teg ak ció szer ve zé se

mel lett – egy ko ri ve ze tői sa ját be val lá sa sze rint

is – nem ju tott már ener gi á ja a mód szer ta ni

mun ká ra. A töb bé-ke vés bé két-há rom em berből

ál ló szer ve zet egy idő után már nem volt ké pes

el lát ni mind azt a fel ada tot, me lyet cé lul tű zött ki

ma ga elé, és ezért mó do sí tot ta alap sza bá lyát: a

tag sá gon ala pu ló szer ve zet ből meg pró bált szak -

mai szer ve zet té vál ni. Így azon ban, saj nos, nem

tud ta fel vál lal ni azt, amit a ne vé ben hor do zott,

va gyis a folk lór e gyütte sek szö vet sé gét. A szak -

mai mun kát ma a több nyi re ugyan azon em be -

rek ből ál ló, 2000-ben ala pí tott Ha gyo mány

Alap vég zi, a Folk lór szö vet ség éves ren dez vé -

nye it pe dig fő ként az If jú Szivek Ma gyar Tánc -

együt tes szer ve zi és ren de zi.   

A nép dal kö rök mi nő sé gi fej lő dé sét a Bí bor -

pi ros szép ró zsa országos nép ze nei verseny és a

dunasz er da he lyi szék he lyű, a Cse ma dok mel lett

mű kö dő Mű ve lő dé si In té zet vet te szár nyai alá.

Se gít sé gük re szol gál az ugyan itt lét re ho zott
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Nép ze nei Adat tár és az a szak em be rgár da,

mely nek élén Ág Ti bor nép ze ne ku ta tó áll. 

A fen tebb vá zolt idő sza kot a ren de zet len ség

és az út ke re sés jel lem zi. Ez a fo lya mat má ig

nem zá rult le, és mély nyo mot ha gyott, il let ve

hagy a ha zai szín pa di folk lór moz gal mon. Nem

hi ba, sőt ör ven de tes, hogy az or szá gos se reg -

szem lék szer ve zé sét im már a ré gi ók lát ják el,

mi vel ezek ké pe sek ar ra, hogy he lyi erő ből

épít kez ze nek. Nap ja ink ban új kez de mé nye zé -

sek is ala kul tak, me lyek fel is mer ték a je len

hely zet buk ta tó it, és ja ví ta ni kí ván nak ezen.

Po zi tív az a vi ta, amely el in dult a ren dez vény -

szer ve zés men  nyi sé gi és mi nő sé gi ered mé nyei

és mu ta tói kö rül. Fesz ti vá lok éled nek új já,

azon  ban már nem von za nak kö zön sé get, de

olyan kér dé se ket vet nek fel, me lyek meg vá la -

szo lá sa utat mu tat hat e moz ga lom cél ki tű zé se i -

nek és kül de té sé nek új ra fo gal ma zá sá ban.

2. A SZÍN PA DI FOLK LÓR JE LEN LE GI

HELY ZE TE

2.1. Szak mai hát tér in téz mé nyek

Ha gyo mány Alap, Po zsony

Cél ja (alap sza bá lya sze rint) a szlo vá ki ai ma -

gyar folk lór e gyütte sek anya gi és szak mai tá -

mo ga tá sa, a szlo vá ki ai ma gyar ság tár gyi és

szel le mi kul tú rá já nak ápo lá sa és meg őr zé se,

kul tu rá lis és tár sa dal mi ese mé nyek (fesz ti vá -

lok, se reg szem lék, ki ál lí tá sok, is ko lá zá sok és

kép zé sek) szer ve zé se és e kul tú ra nép sze rű sí té -

se. Eh hez já rul hoz zá töb bek kö zött Ar chí vu -

má val is, mely nek cél ja el ső sor ban a Szlo vá kia

ma gyar lak ta vi dé ke in tör tént és tör té nő gyűj té -

sek ar chi vá lá sa és hoz zá fér he tő vé té te le. Cél -

cso port ját el ső sor ban a szé le sebb nyil vá nos ság

ké pe zi, de az If jú Szivek Ma gyar Tánc együt tes

szak mai hát tér szer ve ze te ként is mű kö dik. Ar -

chí vu mát je len leg több mint 600 órá nyi vi de o -

fel vé tel és kb. 300 órá nyi hang zó anyag ké pe zi.

Szo ro san együtt mű kö dik a Ma gyar Tu do má -

nyos Aka dé mi á val.

Nép ze nei Adat tár, Dunasz er da he ly

Kül de té se a nép ze ne gyűj té se, tu do má nyos ku -

ta tá sa és fel dol go zá sa, szak mai ta nács adás az

ama tőr nép ze nei moz ga lom nép dal kö re i nek,

nép dal éne ke se i nek, né pi ze ne kar ok nak, szer ve -

zői te vé keny ség és a fo lya ma tos pub li ká ció, a

nép ze nei ki ad vány ok meg je len te té se. Az adat -

tár együtt mű kö dik az MTA Ze ne tu do má nyi In -

té ze té vel. Gyűj te mé nye és ké zi könyv tá ra a

nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tő.

A Nép ze nei Adat tár gyűj te mé nye a gyűj tés

tar tal mát, a gyűj tés he lyét, a gyűj tés idő pont ját

és a gyűj tők sze mé lyét il le tő en na gyon sok ré tű.

A di gi tá lis és ha gyo má nyos hang hor do zó kon

több mint 10 000 gyűj té si egy ség ta lál ha tó.

Nagy ré szét vo ká lis, ki sebb ré szét hang sze res

nép ze nei gyűj té sek és szö ve ges gyűj té sek al -

kot ják. A gyűj te mény meg ha tá ro zó ré szét Ág

Ti bor gyűj té se és a Cse ma dok más mun ka tár sa -

i nak gyűj té sei (Ta kács And rás, Quit tner Já nos,

Bodonyi And rás, Méryné Tóth Mar git), va la -

mint a ma gyar or szá gi ku ta tók kal (Olsvai Im re,

Var gyas La jos, Sárosi Bá lint, Mar tin Györ gy)

kö zö sen szer ve zett gyűj té sek anya ga te szi ki. A

gyűj te mény ré szét ké pe zik a Cse ma dok ál tal

több éven ke resz tül szer ve zett Nyá ri Nép raj zi

Sze mi ná ri u mok hall ga tó i nak gyűj té sei, ön kén -

tes nép raj zi gyűj tők gyűj té sei és a Cse ma dok

ál tal ki írt pá lyá za tok ra be kül dött gyűj té sek

anya gai. A 1990-es évek től a Cse ma dok

Dunasz er da he lyi Te rü le ti Vá laszt má nya tá mo -

ga tá sá val meg va ló sult nép ze nei gyűj té sek

anya ga is az adat tár gyűj te mé nyét bő ví tik. Szö -

ve ges nép raj zi ada tok ös  sze gyűj té sé vel és fel -

dol go zá sá val is fog lal ko zik. 

A nép ze nei gyűj te mé nyen kí vül a Nép ze nei

Adat tár ban a fel vi dé ki nép tánc gyűjtésekről ké -

szült fil me ket tar tal ma zó film tá rat is ki ala kí tot -

tak. A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ze ne tu -

do má nyi In té ze té nek Film ar chí vu má ból a Nép -

ze nei Adat tár ba ke rül tek a fel vi dé ki fal vak ban

gyűj tött nép tán cok film fel vé te le i nek jegy ző -

köny vei. Az adat tár ba fo ko za to san be ke rül nek a

fil mek má so la tai is. Je len leg az adat tár ban meg -

ta lál ha tók a csal ló kö zi és gömöri fal vak ban gyűj -

tött nép tán cok film fel vé te le i nek má so la tai, ezek

jegy ző köny vei, va la mint a fil mek hang zó anya ga. 

A Nép ze nei Adat tár ké zikönyv tá rá ban kb.

880 könyv, 21 sza lag, 94 mag nó ka zet ta, 19 LP,

9 CD-ROM, 150 CD, 4 VCD, 12 vi de o ka zet ta

ta lál ha tó, me lyek ma guk ban fog lal ják a ha zai
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és ma gyar or szá gi, il let ve más ki sebb sé gi ma -

gyar nép ze nei, nép tán c- és nép raj zi ki ad vá nyo -

kat. A könyv tár ban ma gyar és szlo vák nyel vű

köny ve ken kí vül ta nul má nyok, szakdolgozatok

és fo lyó irat ok is ta lál ha tók. A hang hor do zók

pe dig ere de ti nép ze nei fel vé te le ket és nép ze nei

fel dol go zá so kat tar tal maz nak.

2.2. Fel nőtt nép tánc e gyütte sek

Szak mai szín vo nal szem pont já ból há rom pél -

da ér té kű és ma gas szín vo na lon mű kö dő nép -

tánc e gyüttes mű kö dik je len leg: az If jú Szivek

Magyar Táncegyüttes, a Szőt tes Ka ma ra Nép -

tánc e gyüttes és az ezek hold kö ré ből ko moly és

ne héz mun ká val egy re in kább ki ke rü lő Ilos vai

Sely mes Pé ter Nép tánc e gyüttes. Ez a há rom

együt tes több év ti ze de fo lya ma to san ma gas

szín vo na lon mű kö dik, hír ne vük túl nőt te az or -

szág ha tá ro kat, a ma gyar or szá gi szak ma tisz te -

let tel és el is me rés sel nyi lat ko zik ró luk, és sok -

szor ál lít ják őket kö ve ten dő pél da ként a ma -

gyar or szá gi együt te sek elé is. 

If jú Szivek Ma gyar Tánc együt tes, Po zsony

Az If jú Szivek Ma gyar Tánc együt tes az 1955-

ben meg szün te tett hi va tá sos „Népes” együt tes

kül de té sét vál lal va ala kult. Ki emel ten fog lal ko -

zik a szlo vá ki ai ma gyar és a Kár pát-me den cei

ha gyo má nyos tánc- és ze nei kul tú ra ku ta tá sá -

val, ar chi vá lá sá val és szín pad ra ál lí tá sá val.

2000-től is mét hi va tá sos  együttesként mű kö -

dik, s a Szlo vák Köz tár sa ság Kul tu rá lis Mi nisz -

té ri u ma hi va tá sos együt te se ként éves költ ség -

ve tés ben ré sze sül.  

Az együt tes kül de té sé nek te kin ti a nép mű -

vé szet meg is mer te té sét és meg ked vel te té sét a

fi a ta lok kö ré ben. Min den év ben Szlo vá kia-

szer te egy hos  szabb ta va szi és őszi tur nén mu -

tat ja be mű so ra it, az év fo lya mán pe dig bel föl -

di és kül föl di meg hí vá sos fel lé pé se ket vál lal.

Ha zai sze rep lé sei mel lett több nem zet kö zi fesz -

ti vá lon is be mu tat ta mű so ra it; az utób bi tíz év -

ben be jár ta Eu ró pa leg több or szá gát, emel lett

sze re pelt Auszt rá li á ban, Irak ban, Ja pán ban és

Jor dá ni á ban. Az együt tes je len le gi ve ze tő je

Hégli Du sán.

Szőt tes Ka ma ra Nép tánc e gyüttes, Po zsony

A Szőt tes Ka ma ra Nép tánc e gyüttes az zal a cél -

lal ala kult 1969-ben, hogy se gít se fel ku tat ni és

meg őriz ni a ha zai és egye te mes ma gyar, va la -

mint a kör nye ző né pek nép mű vé sze ti ha gyo -

má nya it, ér té ke it, kü lö nös te kin tet tel a nép tánc,

nép dal és a hang sze res nép ze ne fel ku ta tá sá ra,

ápo lá sá ra, fej lesz té sé re, ezek szín pa di for má -

ban va ló fel dol go zá sá ra és ter jesz té sé re.

Lét re ho zó ja és fenn tar tó ja a Cse ma dok Or -

szá gos Választmánya volt 1995-ig, míg a Cse -

ma dok tól meg nem von ták az ál la mi tá mo ga -

tást. A Cse ma dok – anya gi kö rül mé nye i hez ké -

pest – má ig tá mo gat ja az együt tes mű kö dé sét.

Az óta ön el lá tó pol gá ri szer ve zet, fel lé pé sei be -

vé te le i ből, pá lyá za tok ból tart ja fenn ma gát.

Fel lé pé sei zö mét Dél-Szlo vá kia ma gyar lak ta

köz sé ge i ben, vá ro sa i ban tart ja, de gya ko ri és

rend sze res ven dé ge kü lön bö ző ha zai és nem -

zet kö zi folk lór fesz ti vá lok nak is.

1996-ban Kör men den, a Mar tin Györ gy

Nép tánc szövet ség ál tal ki írt nép tánc e gyütte sek

mi nő sí tő ver se nyén Ki vá ló an Mi nő sült Együt -

tes cí met sze r zett, ezt a cí met 1998-ban, 2000-

ben és 2004-ben meg véd te, ez zel el nyer te a

Mar tin Györ gy Em lék pla ket tet. Rend sze res

sze rep lő je a bu da pes ti Nép tánc an to ló gi ák nak.

A fel lé pé sei mel lett rend sze re sen szer vez

tánc há za kat és ját szó há za kat, nya ran ta pe dig

öt na pos tánc tá bort ren dez.

Az együt tes mű vé sze ti ve ze tői Né meth Il di -

kó és Sza bó Szi lárd, tánc kar ve ze tő je pe dig

Kon koly Lász ló.

Ilos vai Sely mes Pé ter Nép tánc e gyüttes,

Nagyi da

Az együt tes 1951-ben ala kult és 1974-ben vet -

te fel az Ilos vai Sely mes Pé ter Nép tánc e gyüttes

ne vet. A rend sze res mű vé sze ti mun ka ered mé -

nye ként az együttes ran gos he lyet ví vott ki ma -

gá nak nép mű vé sze ti együt te se ink so rá ban.

Szin te min den já rá si, kör ze ti és or szá gos se reg -

szem lé re meg  hí vást ka pott. Több al ka lom mal

sze re pelt a ha tá ron tú li nép mű vé sze ti se reg -

szem lé ken, fesz ti vá lo kon is. 1991-ben meg -

kap ta a „Cse ma dok Ki vá ló Együtte se” cí met.

1996-ban és 2000-ben a nép  tán co sok or szá gos
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be mu ta tó szín pa dán „minő sült”, majd 2002-

ben és 2004-ben „ki vá ló an minősült”.

Az együt tes éven te 35–40 al ka lom mal lép

kö zön ség elé. Je len le gi ve ze tő je Ku pec Mi hály

és Ku pec And rea.

2.3. To váb bi ki emel ke dő nép tánc e gyütte sek:

Csal ló Tánc együt tes, Somor ja

Csal ló kö zi Dal- és Tánc együt tes, Dunasz er -

da he ly – a kilencvenes évek kö ze pén meg szűnt

Dunaág Nép tánc e gyüttes, Dunasz er da he ly

Garam men ti Né pi Együt tes, Lé va

Ha jós Nép tánc e gyüttes, Ko má rom

Ken de res Nép tánc cso port, Nagyölved

Ná das Nép tánc cso port, Far nad

Új Gömör Nép tánc cso port, Ri ma szom bat

Új Nem ze dék Nép tánc e gyüttes, Kas sa – a ki -

lencvenes évek vé gén meg szűnt

A töb bi cso port vagy rap szo di ku san, vagy

vál to zó szín vo na lon mű kö dik. Az anya gi prob -

lé má kon túl több nyi re ve ze tő hi án  nyal küsz -

köd nek. Azok a cso por tok, ame lyek nem szűn -

tek meg, a hetvenes-nyolcvanas évek stí lu sát és

„di vat ját” vi szik to vább. 

2.3. Gyer mek és if jú sá gi nép tánc e gyütte sek

A fel nőtt együt te sek kel el len tét ben a gyer mek -

cso por tok nál sok kal ki egyen lí tet tebb a hely zet.

Or szá gos se reg szem lé jük a két éven te meg ren -

de zett Eszter lánc, amely Lo son con, il let ve Fü -

le ken ke rül meg ren de zés re, fő szer ve ző je a Ha -

gyo mány Alap és az If jú Szivek. A gyer mek -

cso por tok ról ál ta lá no san el mond ha tó, hogy

szín vo na la san és rend sze re sen mű köd nek, ál ta -

lá ban a he lyi alap is ko la és szü lői szö vet ség tá -

mo ga tá sát él ve zik. Fel lé pé si al kal ma ik szép

szám mal van nak (fő leg re gi o ná lis szin ten).

Nagy len dü le tet je len tett a gyer mek együtte sek

ese té ben a Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet -

ség ál tal 1999–2001-ben meg va ló sí tott Alap fo -

kú nép tán cok tatói tan fo lyam, me lyen sok pe da -

gó gus vett részt, s szak mai anya ga it hasz no sít -

va fej lesz tet te az ál ta la ve ze tett cso por tot.

Leg ki emel ke dőbb, fo lya ma to san ma gas

szín vo na lon mű kö dő gyer mek együt te se ink:

Pi he gő Gyer mek Nép tánc e gyüttes, Ko má rom

Az együt test 1993-ban ala pí tot ták a Mun ka ut -

cai Alap is ko la mel lett, s rö vi de sen át ke rült a

Vá ro si Mű ve lő dé si Köz pont igaz ga tó sá ga alá.

A cso port meg ala ku lá sa óta szín vo na la san mű -

kö dik, mint egy hat van gyer mek lá to gat ja, és

két kor cso port ban fo lyik a mun ka. Rend sze res

részt ve vő je az Eszter lánc nak, ha zai és kül föl di

fesz ti vá lok nak. Az együt tes ve ze tői Méh es né

Horkay Ka ta lin és Szla ma Lász ló.

Ra kon ca Gyer mek Nép tánc e gyüttes, Fü lek

A tánc cso port 1995 szep tem be ré ben ala kult. A

füle ki Vá ro si Mű ve lő dé si Köz pont, Sza bad idő -

köz pont, va la mint a Cse ma dok he lyi szer ve ze -

te mel lett mű kö dik. Si ke re i nek egyik gyü möl -

cse, hogy tag sá ga meg sok szo ro zó dott, így két

rész leg ben mű kö dik, a Kis Ra kon ca, a ki sebb

gyer me kek együt te se önál ló an mű kö dik. A cso -

port nak 65 tag ja van. Éven te 20-25 al ka lom mal

lép kö zön ség elé.

Rend sze res részt ve vői a ha zai és nem zet kö -

zi fesz ti vá lok nak. Ve ze tője Var ga Kor né lia és

Var ga Nor bert.

Kin cső Nép tánc e gyüttes, Zseliz

Az együt tes 1995-ben ala kult. Je len leg há rom

kor cso port ban fog lal ko zik gyer me kek kel. A

leg ki seb bek az Ici ri-pi ci ri Gyer mek Nép tánc e -

gyüttest, az alap is ko lá sok az Ap ró Kin cső

Után pót lás együt test, a gyer mek cso port ból ki -

nőtt fi a ta lok pe dig a Kin cső If jú sá gi Nép tánc e -

gyüttest lá to gat ják. Az együt tes meg ala ku lá sa

óta a ha zai me zőny él vo na lá ba tar to zik. So kat

sze re pel itt hon és kül föld ön is. Ve ze tője Ju hász

Esz ter és Ju hász Sán dor.

Kis boj tár Gyer mek Nép tánc e gyüttes, Pár -

kány

Az egyik leg ré geb ben mű kö dő gyer mek együt -

tesünk, 1982-ben ala kult.  Fenn ál lá sa alatt min -

den je len tős szlo vá ki ai ma gyar ren dez vé nyen

sze re pelt, s emel lett több al ka lom mal részt vett

ma gyar or szá gi, auszt ri ai, olasz or szá gi, cseh or -

szá gi és dá ni ai folk lór fesz ti vá lo kon is. Anya gi -

lag a vá ros és a he lyi Mű ve lő dé si Köz pont tá -

mo gat ja. Ve ze tő je Hégli Ma ri an na.

154 Nagy Myrtil



Az Eszter lánc Szlo vá ki ai Ma gyar Gyer mek

Nép táncfesz tiválon rend sze re sen sze rep lő

gyer mek tánc cso port ok:

Ágacs ka Gyer mek tánc e gyüttes, Dunasz er da -

he ly

Ap ró Bod rog kö zi Gyer mek tánc e gyüttes,

Kirá ly helmec

Ár vács ka Gyer mek tánc e gyüttes,  Kas sa

Bog lár ka Gyer mek tánc e gyüttes,  Fe led

Bo tor ká ló Gyer mek tánc e gyüttes, Kirá ly -

helmec

If jú Szivek Fé li Gyer mek tánc e gyütte se,  Fél

Ig li ce Gyer mek tánc e gyüttes, Sző gyén

Ke le pe lők Gyer mek tánc e gyüttes, Buzi ta

Kis Csa li Gyer mek tánc e gyüttes, Somor ja

Kis Ilos vai Gyer mek tánc e gyüttes, Nagyi da

Kis Mal mos Gyer mek tánc e gyüttes, Jóka

Kis Mátyus Gyer mek tánc e gyüttes, Fel sőszeli

Kistiglinc Gyer mek tánc e gyüttes, Dunasz er -

da he ly

Kö kör csin Gyer mek tánc e gyüttes, Kisgéres

Ná das Gyer mek tánc e gyüttes, Far nad

Pimpim pálé Gyer mek tánc e gyüttes, Apá ca -

sza kál las

Pity pang Gyer mek tánc e gyüttes, Lo sonc

Roz ma ring sarj Gyer mek tánc e gyüttes, Szina

Új Bar kó ca Gyer mek tánc e gyüttes, Ri ma -

szom bat

Vas vi rág Gyer mek tánc e gyüttes, Kéménd

2.4. Nép dal kö rök, ha gyo mány őr ző cso por -

tok

Nép dal kö re ink és ha gyo mány őr ző cso port ja ink

több sé ge ma gas szín vo na lon vég zi mun ká ját.

So kat se gí tett az utób bi évek ben, hogy két na -

gyobb ver se nyük, a Ta va szi szél és Bí bor pi ros

szép ró zsa be kap cso ló dott a ma gyar or szá gi mi -

nő sí tést nyúj tó ver se nyek be. Míg a Ta va szi szél

a Ma gyar Kó ru sok és Ze ne kar ok Szö vet sé ge

mi nő sí tő rend sze ré ben ka pott he lyet, ad dig a

Bí bor pi ros a Vass La jos Kár pát-me den cei Nép -

ze nei Ver seny nek szol gál egy ben elő dön tő je -

ként is. Mind a mi nő sí tés, mind a ver seny ked -

ve ző ha tás sal van cso port ja ink ra, mi vel vi lá go -

san meg je löl he tő fel ada to kat s ezek ré vén ér tel -

met ad az ama tőr cso por tok rend sze res mun ká -

já nak, fenn tart ja a kar ének lés ér té kes ha gyo má -

nya it, és ser ken ti az együt te sek szak mai szín -

vo na lá nak emel ke dé sét. Ha son ló an fon tos,

hogy a sza po ro dó tár sa dal mi szer ve ze tek,

egye sü le tek kö ré ben az ér ték te rem tő és ér ték-

őr ző ze nei egye sü le tek to vább ra is he lyet s en -

nek kö vet kez té ben tár sa dal mi meg be csü lést

kap ja nak.  

Eb ben a ka te gó ri á ban fő ként az ének lő cso -

por tok ról be szél he tünk (as  szony kó ru sok, nép -

dal kö rök, veg yeskarok stb.), mi vel a tánc cal

fog lal ko zó ha gyo mány őr ző cso por tok egy-két

ki vé tel től el te kint ve már nin cse nek, az egy ko ri

ze ne kar ok tag jai is las san el tá voz tak. A ze ne -

kar ok ese té ben má ra csak egy-két hang sze res

szó lis tá ról (ci te ra, he ge dű, tá ro ga tó) és ci te ra -

ze ne kar ok ról be szél he tünk, me lyek szá ma ele -

nyé sző. E ka te gó ria ese té ben a jö vő ben gon dot

je lent het az az után pót lás hi á nya, mi vel a je len -

le gi ta gok ról még el mond hat juk, hogy ere de ti,

meg élt, sok szor még élő ha gyo má nya i kat mu -

tat ják be, de a kö vet ke ző ge ne rá ció ese té ben

már csak meg ta nult, be ta nult mű so rok ról be -

szél he tünk. A fi a ta labb ta gok ból ál ló cso por tok

csu pán a pró bá kon ta lál koz nak a nép dal lal,

nem ké pe sek im már ré gi ó juk, fa lu juk elő adá si,

stí lus be li sa ját sá ga it vis  sza ad ni.   

E cso por tok szá ma, ös  sze ha son lít va a fel -

nőtt nép tánc e gyütte sekév el, rend kí vül nagy.

Nincs olyan ré gió, ahol ne mű köd ne leg alább

egy cso port. Mi nő sé gü ket te kint ve el mond hat -

juk, hogy azok az együt te sek, me lyek két szak -

mai fó ru mu kon elő ke lő he lye zé se ket ér tek el, a

ma gyar or szá gi ver se nye ken is az élen vé gez -

tek.

Az utób bi évek ben a Ta va szi szél és a Bí -

bor pi ros szép ró zsa ve tél ke dő kön leg jobb bí rá -

lat ban ré sze sült cso por tok: 

Berkő Berzéte-Kőrösi Nép dal kör, Berzéte

Alsó bodo ki Női Ének lő cso port, Alsó bodok

Cim bo ra Fér fi Da los kör, Bé ke

Gíme si Ha gyo mány őr ző Cso port, Gí mes

Kis bar kó Nép dal kör, Gesztete

Kolonyi Gyöngykos zoró, Kolon

Nagykéri Ve gyes és Női Ének lő cso port,

Nagykér

Padányi Nép dal kör, Padány
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Péderi Me nyecs ke kó rus majd Veg yeskar,

Péder

Szep si Aszs zonykórus, Szep si

Szesz tai Női Ének lő cso port, Szesz ta

Té li ződ Női Ének lő cso port, Nyi trageszte

To váb bi nép dal kö rök:

Ár va lány haj Ének lő cso port, Kirá ly helmec

Bú za vi rág Női Da los kör, Bé ke

Bú za vi rág Ve gyes Ének lő cso port, Nasz vad

Csitári Me nyecs ke kó rus, Csitár

Fe hér Akác As  szony kó rus, Tar doskedd

Hárs kú ti Fér fi Nép dal kör, Hárs kút

Kisgére si Női Ének lő cso port, Kisgéres

Kútyi ka Női Ének lő cso port, Nagy cétény

Léde ci Veg yeskórus, Lédec

Me zei Vi rá gok, Tor na gör gő

Nap su gár Női Ének lő cso port, Jánok

Pa csir ta Ve gyes Ének lő cso port, Érsekké ty

Péter fali Me nyecs ke kó rus, Gömör péter fala

Pogrányi Női Ének lő cso port, Pográny

Tal lós Ének lő cso port, Zsitv abesenyő

Ti sza Nép dal kör, Nagytárkány

Ci te ra ze ne ka ra ink kö zül a Száz di ci te ra ze ne kar

és a Dió héj ci te ra ze ne kar Dió szeg ről te kint het

vis  sza nagy múlt ra, és mű kö dik szín vo na la san. 

E cso por tok szá má ra min den év ben be mu -

tat ko zá si le he tő ség nyí lik or szá gos szin ten is.

Ezek a Ta va szi szél vi zet áraszt or szá gos nép -

dal- és nép ze nei ver seny, me lyet a Pat ria Rá dió

ren dez meg min den pá ros év ben és a Bí bor pi -

ros szép ró zsa nép ze nei ve tél ke dő a Cse ma dok

Dunasz er da he lyi Te rü le ti Vá laszt mányának

ren de zé sé ben a pá rat lan évek ben. Mind két ver -

se nyen ha zai és ma gyar or szá gi szak em be rek -

ből ál ló zsű ri ér té ke li a cso por to kat. 

2.5. Ze ne kar ok és szó lis ták

A szlo vá ki ai ma gyar szín pa di folk lór szer ves

ré szét ké pe zik a ze ne kar ok és szó lis ták. Jel lem -

ző vo ná sa e te rü let nek, hogy azok a szó lis ták,

akik ma gas szín vo na lon kí ván nak te vé keny -

ked ni, igye kez nek szak mai szem pont ból a leg -

töb bet el ér ni, e mű faj nak szen te lik ma gu kat,

kény te le nek Ma gyar or szág ra te le ped ni, ahol

hi va tá sos ze nész ként vagy éne kes ként el tud ják

ma gu kat tar ta ni. 

Szvorák Ka ta lin nép dal éne kes Lo sonc ról

szár ma zik, bu da pes ti ta nul má nya it be fe jez ve

Ma gyar or szá gon ma radt, ahol szó ló kar ri er je

ha mar fel ívelt. Éve kig a Hon véd Mű vész együt -

tes szó lis tá ja volt. So kat sze re pel itt hon, a kas -

sai Csá mborgó ze ne kar ral kü lön mű sort ké szí -

tet tek.  Agócs Ger gely Fü lek szü löt te. Nép rajz -

ku ta tó, ze nész, éne kes, el nyer te a nép mű vé szet

if jú mes te re cí met. Bu da pes ten él, a szlo vá ki ai

ma gyar folk lór „nagy kö ve te”. Kor pás Éva

Ko má rom ban él. Éne kes pá lya fu tá sát a Csi ho -

lók ze ne kar ban kezd te. Je len leg a ma gyar or -

szá gi Tük rös ze ne kar és RÉV ze ne kar éne kes

szó lis tá ja.  Ta kács Ádám és Né meth Dé nes

prí má s an nak ide jén az If jú Szivek mel lett

meg ala kult, az óta fel osz lott Figur ban da tag ja

vol t. Je len leg mind ket ten a le he tő sé gek kel te li

Bu da pes ten ze nél nek. Itt hon fő ként a Szőt tes

Ka ma ra Nép tánc e gyüttes meg hí vá sá ra ze nél -

nek.  Szin tén he ge dűn ját szik a kas sai szár ma -

zá sú Sza bó Gá bor, a Csám bor gó ze ne kar volt

prí má sa. Je len leg Bu da pes ten él, és a Hon véd

Mű vész együt tes ben ze nél. 

Az itt hon al ko tó mű vé szek kö zül Écsi

Gyön gyi ne vét fon tos még meg em lí te ni, aki

lel kész ként te vé keny ke dik, és több hang hor do -

zó ja is meg je lent. Ha zai él vo nal be li ze ne ka ra -

ink kö zül csu pán a Ghymes együt tes mű kö dik,

de ők a kilencvenes évek kö ze pén stí lust vál tot -

tak, így nem so rol hat juk őket né pi ze ne ka ra ink

kö zé. Má sik ma gas szín vo na lú ze ne ka runk a

Var sá nyi ze ne kar a kilencvenes évek ele jén

meg szűnt. Új ze ne kar ok rit kán szü let nek, mi vel

meg ren de lő ik, a nép tánc cso port ok ma gas kö -

ve tel mé nye ket tá masz ta nak a ze né vel szem ben,

és in kább hív nak Ma gyar or szág ról ze né sze ket,

ha ez anya gi lag na gyobb ter het is ró rá juk. A

gyer mekegyüt te sek mel lett mű kö dő gyer mek-,

if jú sá gi ze ne kar ok ál ta lá ban a ta gok fel nőtt  kor -

ba lé pé sé vel és az is ko la vál tás sal meg szűn nek.

Új erő ként je lent meg azon ban az utób bi

évek ben a La ka tos Ró bert ne vé vel fém jel zett

RÉV ze ne kar amely el ső sor ban ze nei anya gát

a nép ze ne és a klas  szi kus ze ne met szés pont já ba

he lye zi. A ze ne kart ha zai fi a tal ze né szek al kot -

ják.  
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2.6. Fesz ti vá lok, ver se nyek és egyéb be mu -

tat ko zá si le he tő sé gek

Gom ba szö gi fesz ti vál

2005-ig a Cse ma dok Or szá gos Választmányá -

nak ki emelt ren dez vé nye volt. Kül de tés nyi lat -

ko za ta alap ján a szlo vá ki ai ma gyar ság és a

Cse ma dok kul tu rá lis te vé keny sé gé nek fesz ti -

vál ja kí vánt és kí ván len ni. Nem ös  sze pon to sít

ki mon dot tan csak a folk lór ra. En nek el le né re

mű so rát egy-két ki vé tel től el te kint ve a szín pa di

folk lórt meg va ló sí tó együt te sek töl tik ki. A

gom ba szö gi fesz ti vál po zi tív ha tás sal volt a

szín pa di folk lór moz ga lom ra, egé szen 1995-ig

azok az együt te sek nyer tek ide meg hí vást, me -

lyek az or szá gos ver se nyen he lye zést ér tek el,

így mo ti vá ló ha tá sa volt az ama tőr együt te sek -

re. 1995-től azon ban már a fel lé pők ös  sze ál lí tá -

sá nál fő ként az anya gi szem pont a dön tő.

Ele in te az Or szá gos Dal- és Tánc ün ne pély

ne vet vi sel te. 1969 óta ren de zik meg Gom ba -

szö gön. 2006-ban a 40-es sor szá mot vi sel te.

1995-ig min den év ben meg ren dez ték, ez után

csak al ka lom sze rű en (pél dá ul a vá lasz tá sok

évé ben 1998-ban az MKP nyo má sá ra, hos  szú

szü net után). 2002-től új ra éven ként ke rül meg -

ren de zés re, de haj da ni fé nyét el ve szí tet te. A

fesz ti vált 2002–2004-ben a Cse ma dok Or szá -

gos Választmányával kar ölt ve a Pat ria Rá dió

ren dez te, majd 2005-től Gom ba szög szer ve zé -

se tel jes mér ték ben a Csemadok Rozs nyói Te -

rü le ti Vá laszt mányának ha tás kö re alá ke rült.

Mint ál ta lá ban az új ra élesz tett ak ci ók, csak ha -

lo vány em lé két idé zi a haj da ni di cső sé ges

múlt nak. Az utób bi évek ben az íz lé ses és szín -

vo na las mű sor stra té gia el le né re a kö zön ség ér -

dek te len sé ge jel le mez te, s nap ja ink ban fo lyik a

vi ta ar ról, hogy szük sé ge van-e még a szlo vá ki -

ai ma gyar ság nak er re a fesz ti vál ra.  

Zselizi Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vál és

ver se nyei

1994-ben ren dez ték meg 39. al ka lom mal, s ez -

után e ne ves fesz ti vál meg szűnt. A gom ba szö gi

fesz ti vál lal el len tét ben Zseliz min dig is a nép -

ze ne, -dal és -tánc ün ne pe volt. Egy be volt köt -

ve a nép tánc e gyütte sek or szá gos ver se nyé vel,

mely több nyi re a kö ze li lé vai kul túr ház ban va -

ló sult meg, még pe dig úgy, hogy egyik év ben a

fel nőtt együt te sek, a kö vet ke ző ben pe dig a

gyer mekegyüt te sek ver se nyez tek. 

A Cse ma dok Or szá gos Választmányá nak

ki emelt ren dez vé nye volt, s nem csu pán se reg -

szem le ként mű kö dött, ha nem szak mai fó rum -

ként is. A fesz ti vál prog ram ja min dig rend kí vül

szí nes volt, nép raj zi ki ál lí tá sok, gyer mek prog -

ra mok, kon cer tek, ki ra ko dó vá sár stb. tet ték szí -

nes sé és  közön ségköze liv é. Sok ha gyo mány őr -

ző együt tes és szó lis ta fel lé pé se kí sér te, a cso -

por tok nak al kal muk nyílt élő ben lát ni és hal la -

ni az adat köz lő ket. 

A fesz ti vál he lyét a Mar to son 1995 óta

éven te meg ren de zett Pün kös di Nép mű vé sze ti

Fesz ti vál kí ván ta át ven ni, de ez má ra in kább

re gi o ná lis fesz ti vál ként mű kö dik. 1994 után a

fel nőtt együt te sek ver se nyé nek szer ve zé sét a

Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet ség vál lal ta

ma gá ra, s át he lyez te azt Tor naljára, itt azon ban

már csak két év fo lya mot élt meg. He lyé be lé -

pett a két éven te meg ren de zett Nép tán c an toló -

gia, mely nek Ko má rom adott ott hont. Ez már

nem ver seny ként mű kö dik, in kább si ke res ko -

re og rá fi ák se reg szem lé je ként, ahol a részt ve vő

cso por tok szak mai bí rá lat ban ré sze sül nek. Mi -

vel má ra ke vés szín vo na la san mű kö dő együt tes

dol go zik, az An to ló gi ák von zó ere je mind a

részt ve vők, mind a nyil vá nos ság so ra i ban mi -

ni má lis ra csök kent. 

A gyer mekegyüt te sek szá má ra a Folk lór -

szö vet ség kar ölt ve a Ha gyo mány Alap pal és az

If jú Szivek Ma gyar Tánc együt tes sel az Eszter -

lánc Szlo vá ki ai Ma gyar Gyer meknép tánc-

fesz tivált ren de zi meg két éven te Lo son con és

Fü le ken. 2005-ben har ma dik év fo lya mát él te

meg. A ver seny rend kí vül köz ked velt a gyer -

mekegyüt te sek kö ré ben, s mind há rom év ben

ma gas szín vo nal és telt né ző tér jel le mez te. 

Ta va szi szél vi zet áraszt or szá gos nép dal- és

nép ze nei ver seny

A Ta va szi szél vi zet áraszt nép ze nei ver seny a

Cse ma dok Or szá gos Választmányá nak ren dez -

vé nye volt.  A ha gyo mány őr ző és ha gyo mány -

ápo ló együt te sek (kó ru sok, éne kes és hang szer -

szó lis ták, ze ne kar ok) ver se nye volt. A Bí bor pi -

ros ver se nyek től ab ban kü lön bö zött, hogy se -
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reg szem lé in részt ve vő ként csak a 16. élet évü -

ket be töl tött ama tőr elő adók sze re pel het tek,

gyer mek cso por tok csak ver se nyen kí vül lép -

het tek fel. Hét ka te gó ri á ban zaj lott a meg mé -

ret te tés. A ka te gó ri ák ki ala kí tá sá ban két szem -

pont ér vé nye sült: egy fe lől a nép ze ne meg szó -

lal ta tá sá nak mód ja és a nép ha gyo mány be mu -

ta tás ra ke rü lő ré sze (szó ló ének, ének lő cso port,

hang szer szó lis ta, ze ne kar, nép tánc és nép szo -

kás ok), más fe lől pe dig az elő adók stá tu sá nak

meg kü lön böz te té se (ha gyo mány őr ző és ha gyo -

mány ápo ló). 1994-ben ren dez ték meg utol já ra.

A ver senyt új ra a Cse ma dok és a Pat ria Rá -

dió in dí tot ta el, és hos  szabb szü net után 2000-

ben ke rült elő ször, im már más fel épí tés ben

meg ren de zés re. A ver senyt nem elő zik meg vá -

lo ga tók, a je lent ke zők kö zül a zsű ri je len lé te

nél kül vá laszt ják ki a résztvevőket.

85

Bí bor pi ros szép ró zsa nép ze nei verseny

A Bí bor pi ros szép ró zsa nép ze nei verseny

1997-ben ke rült elő ször meg ren de zés re, mint -

egy foly ta tá sa ként az 1994-ben meg szűnt Ta va -

szi szél vi zet áraszt nép ze nei ver seny nek. A ve -

tél ke dő ezt kö ve tő en kétéves cik lus ban ke rült

meg ren de zés re, 2005-ben zaj lott a ve tél ke dő

ötö dik év fo lya ma. A nép ze nei se reg szem le

meg szer ve zé sét a kez de tek től fog va a Cse ma -

dok Dunasz er da he lyi Te rü le ti Vá laszt má nya,

il let ve 2004-től a Cse ma dok Mű ve lő dé si In té -

ze te vál lal ta Hu szár Lász ló szer ve zé si és Ág Ti -

bor szak mai irá nyí tá sá val. A dön tőt, me lyet

Dunasz er da he lyen ren dez nek, te rü le ti vá lo ga -

tók és elő dön tők elő zik meg Szlo vá kia több

pont ján. A te rü le ti vá lo ga tók nagy já ból já rá si,

az elő dön tők ke rü le ti, il let ve me gyei szin ten

zaj la nak. 

A ve tél ke dőn el ért ered mény ko moly szak -

mai mi nő sí tés ként is szol gál. A ver se nyen több

ka te gó ri á ban osz ta nak dí ja kat. A leg ran go sabb

a Bí bor pi ros szép ró zsa díj, mely a ver seny fő -

dí ját szim bo li zál ja, ezt kö ve ti a ní vó díj. A ve -

tél ke dő egy ben a Vass La jos Nép ze nei Ver seny

Kár pát-me den cei dön tő jé be is ne vez részt ve vő -

ket.

Szlo vá ki ai Táncház találkozó és Nép mű vé -

sze ti Ki ra ko dó vá sár

A Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet ség ren dez -

vé nye, mely 1990 és 1999 kö zött ke rült meg -

ren de zés re, ele in te Dunasz er da he lyen, majd

Ko má rom ban. A nagy tö me get von zó, a ha gyo -

mány őr ző elő adók ra és szí nes, több pó lu sú mű -

sor ra épí tő ren dez vény nagy köz ked velt ség nek

ör ven dett. Ju bi le u mi, 10. év for du ló ját CD

hang hor do zó ki adá sá val ün ne pel te.

Ünnpeváró Or szá gos Ját szó- és Al ko tó ház

A ko má ro mi szék he lyű Nyá ri Sza bad té ri Tánc -

szín ház Alap 2000 óta ren de zi meg éven te két -

szer fesz ti vál ját, mely nek cél cso port ját a gyer -

me kek ké pe zik. A fesz ti vál a nép tánc ra és kéz -

mű ves fog lal ko zá sok ra ös  sze pon to sít. A hús vé -

ti és ka rá cso nyi ün nep kör kö ré cso por to sít ja

prog ram ját. A nép sze rű és a né pes kö zön ség ál -

tal ked velt ren dez vényt fő ként a Ko má rom kör -

nyék be li ek lá to gat ják.  

Nép tánc táborok

A Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet ség ál tal

szervezettt nép tánc táborokat 1992 és 2000 kö -

zött éven te meg ren dez ték. E tá bo rok el sőd le ges

cél ja a ha zai nép tánc cso port ok ban mű kö dő fi a -

ta lok tu dá sá nak el mé lyí té se és az együt te sek

szín vo na lá nak eme lé se volt. Ele in te Zselizen,

majd több éven ke resz tül Nagy fö dé me sen ke -

rül tek meg ren de zés re. Az utol só évek ben Gom -

ba szög re köl tö zött a tá bor, ahol már ér dek te len -

ség kí sér te, és meg szűnt. 

2005-ben a Szőt tes Ka ma ra Nép tánc e -

gyüttes élesz tet te új já a szlo vá ki ai ma gyar nép -

tánc táborok ha gyo má nyát Szőt tes Tánc tá bor

néven. A tá bor nagy ér dek lő dés nek ör vend.

A Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet ség ren -

dez vé nyei szin te mind meg szűn tek, pe dig na -

gyon köz ked vel tek vol tak, és po zi tív ha tást

gya ko rol tak az egész moz ga lom ra. Ilye nek vol -

tak: a Nép mű vé sze ti tá bor (Zseliz, Nagy fö dé -

mes, Gom ba szög) – nép tán cok tatás ra spe ci a li -

zá ló dott, sok tán cos me rí tett tu dást és mo ti vá ci -

ót e tá bo rok ból,  Táncház találkozó és Ki ra ko -
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dó vá sár (Dunaszerdahely, Ko má rom) – mely

nagyszá mú kö zön sé get moz gó sí tott, al kal mat

nyúj tott ar ra, hogy a még élő, nép ze nét és nép -

tán cot au ten ti kus for má já ban meg őr ző „öre ge -

ket” lát has sák az ér dek lő dők, együtt tán col ja -

nak és éne kel je nek ve lük, ta nul has sa nak tő lük,

De á kos Szó ló tánc ver seny (Pár kány, Ko má rom)

– ki mon dot tan a szó lis ták ver se nye volt, szak -

em be rek ér té ke lé se mel lett.

A ki sebb re gi o ná lis fesz ti vá lok má ig mű -

köd nek, és le he tő sé get ad nak a cso por tok nak a

be mu tat ko zás ra. Eze ket több nyi re a Cse ma dok

helyi szervezete szer ve zi, ke vés pénz ből de sok

ön kén tes sel, és ez is az oka, hogy nem szűn tek

meg. Ezek azon ban nem ki mon dot tan a szín pa -

di folk lórt szol gá ló ren dez vé nyek, a cso por to -

kat sok más irány zat kép vi se lői közt csu pán

fel lép te tik. 

2.7. Szak mai kép zé sek

A szak mai kép zé sek te rü le tén (a nyolcvanas és

kilencvenes évek ele jén er re nem fek te tett egy

szer ve zet sem hang súlyt, amely nek ha tá sa má -

ig érez he tő) ko moly fel len dü lés tapasztalható.

A SZMF a kilencvenes évek vé gén nép -

táncvezetői tan fo lya mot in dí tott Ko má rom ban

és Kas sán, me lyen nagy szám ban vet tek részt

fő ként a gyer mek cso portve ze tők. 

A bu da pes ti Ma gyar Tánc mű vé sze ti Fő is -

ko la sa ját kép zé se ként a 2004/2005-ös akadé -

miai  év ben tánc pe da gó gus-kép zést in dí tott

nép tánc szak irá nyon Po zsony ban. A négy éves

kép zés fő is ko lai dip lo mát ad, ame lyet a 2004.

má jus el se jén élet be lé pő uni ós jog sza bály ok

ér tel mé ben va la men  nyi uni ós tag or szág ban –

te hát Szlo vá ki á ban is – el is mer nek. A kép zé sen

20 cso port ve ze tő vesz részt, me lyek 20%-a

ugyan Ma gyar or szág ról ér ke zett, de e kép zés a

ma ga ne mé ben az el ső Szlo vá ki á ban. 

3. A SZÍN PA DI FOLK LÓR MOZ GA LOM

JÖ VŐ JE ÉS LE HE TŐ SÉ GEI

A szín pa di folk lór moz ga lom nak van nak na -

gyon erős ol da lai, me lye ket ka ma toz tat va fej -

lőd ni ké pes. 

a) Anya gi biz ton ság – az együt te sek több sé -

gét vagy a Cse ma dok he lyi szervezete, a kul -

túr ház, az ön kor mány zat tá mo gat ja, vagy ezek

ve gye sen. Sok együt tes nek te vé keny sé gé ből

adó dó be vé te lei is van nak. Az önál ló sult, jo gi

szub jek ti vi tás sal ren del ke ző szer ve ze tek pe dig

pá lyáz ni is tud nak.

b) Mind a fel nőtt, gyer mek és if jú sá gi nép -

tánc cso port ok nak, mind a nép dal kö rök nek és

szó lis ták nak van nak or szá gos szin tű ren dez vé -

nyei: Nép tán c an toló gia, Eszter lánc, Gom ba -

szög, Ta va szi szél, Bí bor pi ros szép ró zsa.

c) Az együt te sek so kat sze re pel nek Ma gyar -

or szá gon és más or szá gok ban, ami azt je len ti,

hogy kül föld ön is van igény a ha zai együt te sek -

re.

d) Az együt te sek nek al kal muk van be kap -

cso lód ni a ma gyar or szá gi mi nő sí tést és szak -

mai ér té ke lést nyúj tó ver se nyek be. (Mar tin

Györ gy Nép tánc szövet ség Nép tán co sok be mu -

ta tó szí na pada, KÓTA, Vass La jos Nép ze nei

Ver seny Kár pát-me den cei dön tő je.) 

e) A for rás anyag ként funk ci o ná ló adat tá rak

hoz zá fér he tő ek – Ha gyo mány Alap (nép tánc),

a dunasz er da he lyi Népzenei Adattár (éne kes,

hang sze res ze ne, nép tánc).

f) A cso port ve ze tők nek van al kal muk a mű -

ve lő dés re – van nak re gi o ná lis cso port ve ze tői,

il let ve szak mai kép zé sek, van Nép táncfőisko la.

g) A gyer mekcso por tok nagy szá ma biz ta tó

az után pót lás kér dé sé ben – sok is ko la mel lett

mű kö dik tánc cso port, me lyek szak mai szem -

pont ból nem min dig fe lel nek meg az el vá rá sok -

nak, de re mény tel je sek.

Van nak azon ban gyer mek be teg sé gei, olyan

gyen ge pont jai, me lyek ki küsz öbö lé se nél kül a

fej lő dés meg tor pan hat, ne ga tív kö vet kez mé -

nye ket von hat ma ga után.

Az or szá gos ren dez vé nyek nem ki elé gí tő

szín vo na la.

Az együt te sek nek ke vés al kal muk nyí lik itt -

hon a be mu tat ko zás ra, ez egy részt an nak tud -

ha tó be, hogy sa ját hír ne vük nép sze rű sí té sé be

ke ve set in vesz tál nak, más részt  csök kent azon

al kal mak szá ma, ahol fel lé pé si le he tő ség hez

jut hat ná nak. 
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Szak mai/mi nő sé gi prob lé mák – az újon nan

ala kult vagy ki sebb cso por tok nem tud ják, ki -

hez for dul ja nak szak mai se gít sé gért, vagy nem

tu da to sít ják, hogy fej lő dé sük szem pont já ból er -

re szük ség len ne. Az alap is ko lák mel lett mű kö -

dő cso por tok nagy ré sze szak kör ként mű kö dik,

nem fel ké szült pe da gó gus ve ze té sé vel.

A lé te ző adat tá rak ne héz hoz zá fér he tő sé ge,

meg kö ze lít he tő sé ge – 1. nem min den ki szá má -

ra el ér he tő (tá vol ság), 2. so kan nem tud ják, mi

min den igé nyel he tő (gyen ge medi al izá ció), 3.

kez dő pe da gó gu sok nem is me rik a „sza lag ról

ta nu lást”, nem tud ják az eset le ges anya go kat

ki hasz nál ni (ve ze tők szak mai szín vo na la). 

A szak mai kép zé sek rap szo di ku sak – pénz-,

szer ve ző-, érdek lődés füg gőek. 

A fel nőtt nép tánc cso port ok ala csony szá ma

– az utób bi évek ben sok cso port szűnt meg, a

gyer mekcso por tok ból ki ke rü lők nem min dig

tud ják hol foly tat ni ezt a te vé keny sé get.

A ha gyo mány őr ző együt te sek szá má nak

ter mé sze tes apa dá sa.

A fen ti fel so ro lás ból ki tű nik, hogy ki emel -

ke dő en fon tos, a szín pa di folk lór moz ga lom fej -

lő dé sé nek szak mai, mű vé sze ti biz to sí tá sa, pe -

da gó gi ai fel tét ele i nek ja ví tá sa, a mű vé sze ti te -

vé keny ség tá mo ga tá sa, va la mint a moz gal mon

be lü li együtt mű kö dés, kap cso lat tar tás, in for -

má ció áram lás elő se gí té se is.

A szlo vá ki ai ma gyar szín pa di folk lór moz ga -

lom egyik, ed dig gyé ren hasz no sí tott le he tő sé ge,

hogy ki hasz nál ja a ma gyar or szá gi ta pasz ta la to -

kat. Fel tét le nül szük sé ge van ar ra, hogy szak mai

szer ve ze tei fel ka rol ják és köz ve tít sék szá má ra a

jó pél dá kat, hoz zá jut tas sák az in for má ci ók hoz,

és mi nő sé gi fej lő dé sét  biz to sít sák. Fon tos len ne

azon ban az együt te sek nek is tu da to sí ta ni uk,

hogy sa ját fej lő dé sük be ne kik is in vesz tál ni kell.

A tár gyalt együt te sek kö zött pél dá ul csak négy -

nek van sa ját hon lap ja (If jú Szivek, Szőt tes, Ilos -

vai, Pi he gő). Az ön el lá tó együt te sek nek meg

kell ta nul ni uk pá lyáz ni és ki hasz nál ni a he lyi

for rá so kat. A szak mai szer ve ze tek nek a hos  szú

tá vú fenn tart ha tó ság gal is fog lal koz ni uk kellene.

Eh hez tar to zik töb bek kö zött az or szá gos és re -

gi o ná lis ren dez vé nyek szín vo na lá nak eme lé se, a

szak mai hát tér in téz mény ként szol gá ló adat tá rak

hoz zá fér he tő vé té te le. 

4. ÖS  SZEG ZÉS

Nap ja ink ban, ami kor meg szűnt a ha gyo má -

nyok át adá sá nak az a mód ja me lyet csa lá di tra -

dí ci ók, kö zös sé gi nor mák sza bá lyoz tak, már

nem be szél he tünk klas  szi kus ér te lem ben vett

nép mű vé szet ről. Még is azt ta pasz tal juk, hogy

nem csök ken az ér dek lő dés irán ta. Fon tos ezért

a ha gyo má nyos (pa rasz ti, né pi) kul tú ra köz ve -

tí té se, be- és meg mu ta tá sa a min den ko ri ak tu á -

lis köz kul tú ra fe lé. A nép ha gyo mány él he tő

mű velt sé gi té nye ző, ér vé nyes tu dás ként je le nik

meg a köz mű ve lő dés ben, a szó ra ko zás ban, az

ok ta tás ban. A ha gyo má nyos mű velt ség nek,

mely nek egyik köz ve tí tő je a szín pa di folk lór -

moz ga lom, az egye te mes kul tú ra ré sze ként kell

to vább  él nie.
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A. KIS BÉ LA

1. A RE FOR MÁ TUS EGY HÁZ  

1.1. Be ve ze tés

A Szlo vá ki ai Re for má tus Ke resz tyén Egy ház

(SZRKE) a rend szer vál tás óta – bár alap ve tő

fel ada ta az ige hir de tés és a lé lek ápo lás – rend -

kí vü li mó don részt vesz a kul tú ra ápo lá sá ban.

Tu laj don kép pen vis  sza tért a két vi lág há bo rú

köz ti hely ze té hez, amely re igen csak jel lem ző

volt (az alap funk ci ók el lá tá sán kí vül) a kö zös -

sé gi élet szer ve zé se. Gon dol junk csak az egy -

há zi szín da rab ok ra, ze nés es té lyek re, de sok

he lyütt még a gaz da sá gi élet be is be le folyt az

egy ház, ha nem is köz vet le nül, de kép vi se lői (a

lel ki pász tor ok és a ta ní tók) ré vén.

A szo ci a liz mus idő sza ká ban az egy ház kö -

zös ség szer ve zői tény ke dé sé ről szó sem le he tett,

hi szen tu laj don kép pen csak meg tűrt ál la pot ban

le le dzett (eb ben az új em ber tí pus nak ar ra kel lett

vol na rá jön nie, hogy a val lás ide jét múlt do log,

csö ke vény). Is ten azon ban ura az idő nek s a tör -

té né sek nek, és negy ven év nyi ki té rő, „pusz tai

ván dor lás” után el kez dőd he tett az épít ke zés ott,

ahol ko ráb ban ab ba ma radt. Per sze, nem egé -

szen ott, ha nem más hely zet ben, mi vel az ate is -

ta idő szak mély se be ket ütött az egy ház in téz -

mé nyén (ezt ti zen hét év után lát ni kel l): a köz -

gon dol ko dás tel je sen el vi lá gi a so dott, a temp -

lom ba já rók szá ma in kább csök ken, mint emel -

ke dik. Új ra ki hí vás előtt az egy ház: mi ként tud -

ja meg szó lí ta ni, be von ni azo kat, akik nem ér tik

a sza vát, akik el ide ge ned tek tő le? Az egyik mód

nyit ni a kö zös ség szer ve zés irá nyá ban, még pe -

dig a kul tu rá lis élet be va ló be kap cso ló dás, a

kul tu rá lis ér té kek ápo lá sa ál tal.

1.2. Re for má tus kul tu rá lis élet a rend szer -

vál tás után

Az 1989-es tár sa dal mi for du lat a kul tu rá lis

élet vo nat ko zá sá ban is új hely ze tet te rem tett:

sza bad dá tet te a te rü le tet az egy há zak előt t. Az

SZRKE, akár csak a töb bi be jegy zett egy ház,

ilyen ér te lem ben „en ge dély men te sen” szer -

vez he ti éle tét, ha meg tart ja az ál la mi tör vé -

nye ket. A bő ség za va rá val szem be sül az, aki

szám ba akar ja ven ni azo kat a kul tu rá lis te rü le -

te ket, ame lye ken az SZRKE te vé keny ke dik.

Je len dol go zat írá sa kor csak he lyen ként tö re -

ked het tünk egy adott te vé keny sé gi kör tel jes

be mu ta tá sá ra, in kább csak meg pró bál juk – a

ren del ke zé sünk re ál ló for rá sok ban szem léz ve,

va la mint sa ját, írott for rás sal alá nem tá masz -

tott is me ret anya gun kat hasz no sít va – fel mu -

tat ni azo kat a (rész)területeket, ame lye ken a

re for má tus egy ház kul tu rá lis ér te lem ben is te -

szi a dol gát. Szin te ki zá ró lag az egy ház itt hon

(leg el ső sor ban a gyü le ke ze ti szin ten) vég zett

te vé keny sé gé vel kap cso lat ban köz lünk té nye -

ket, csak rit ka eset ben uta lunk a  kül föl di tör -

té né sek re, az egy ház nak a Kár pát-me den cei

re for má tus élet be va ló egy re szo ro sabb be kap -

cso ló dá sá ra, a nem zet kö zi szín té ren va ló meg -

je le né sé re, kül kap cso la tai ala ku lá sá ra. Az

egyes mun ka te rü le tek te vé keny sé gi ága za ta i -

nak fel vá zo lá sa nyo mán igyek szem konk rét

pél dák meg adá sá val se gí te ni az ér dek lő dő tá -

jé ko zó dást.

1.2.1. Is ko la ügy, kép zé sek, tan fo lyam ok

Az is ko la ügy az egyik lát vá nyos te rü le te az

SZRKE te vé keny sé gé nek. A len dü let vé telt kö -

ve tő en ugyan előbb meg tor pa nást mu ta tott, de

egy re erő tel je sebb fej lő dés nek in dul, úgy hogy

AZ EGYHÁZAK SZEREPE 
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ki ala kult re for má tus is ko la há ló zat ról be szél he -

tünk, mely be 2004-ben 11 in téz mény tar to zott.

(Mi u tán a ko má ro mi Calvin J. Te o ló gi ai Aka -

dé mi á nak és a Kat e chetikai Sze mi ná ri um nak

2004-ben si ke rült be ta go lód nia a Selye Já nos

Egye tem be, a kas sai Kat e chetikai Sze mi ná ri um

pe dig az óta szü ne tel te ti a te vé keny sé gét, ez a

szám le csök kent.) A re for má tus köz ok ta tá si in -

téz mé nyek jog ál lá sát a Zsi nat 2000-ben tör -

vény ben szabá ly oz ta.

86

1.2.1.1. Köz ok ta tás

A rend szer vál tást kö ve tő en a Re for má tus Pe da -

gó gu sok Mun ka kö zös sé ge volt az a tes tü let,

amely kon fe ren ci ák szer ve zé sé vel és más mó -

don is pró bál ta ösz tö nöz ni a re for má tus is ko lák

új ra in dí tá sát.

Az el ső alap is ko la 1992-ben Alistálon ala -

kult meg, majd öt éves szü net után kö vet ke zett

a rozs nyói meg ala pí tá sa (1997), Mar to son és

Érsekké tyen 1999-ben nyílt re for má tus is ko la,

az ed di gi utol só re for má tus alap is ko la pe dig

2001-ben Vaján ban, az ál la mi is ko la transz for -

má lá sá val jött lét re. Va la men  nyi re for má tus

alap is ko la tel jes szer ve zett sé gű mű kö dés re jo -

go sult, és je len leg egye dül a mar tosi nem ki -

lenc osz tá lyos. Több sé gü ket az adott egy ház -

köz ség ala pí tot ta és tart ja fenn. Ki vé telt ké pez

az alistáli (mely nek ala pí tó ja a Zsi na ti El nök -

ség) és a vajáni (amely nek az Ungi Re for má tus

Egy ház me gye az ala pí tó-fenn tar tó ja).

A kö zép is ko lai ok ta tás in téz mé nye sí tett be -

in dí tá sá ra 1999-ig kel lett vár ni (a ko má ro mi

ma gyar gim ná zi um ban az 1992/1993-as tan év -

től egy-két éven ke resz tül nyílt egy- e gy „re for -

má tus osz tály”, de az is ko la ala pí tá sig nem si -

ke rült el jut ni), ami kor is Ri ma szom bat ban a re -

for má tus gim ná zi um – 1853-tól Egye sült Pro -

tes táns Gim ná zi um – épü le té ben és jog utó da -

ként meg nyi tot ta ka pu it a Tom pa Mi hály Re -

for má tus Gim ná zi um. Az is ko lá nak – mely nek

ala pí tó-fenn tar tó ja a Zsi na ti Ta nács – két ta go -

za ta van: a nyolc osz tá lyos kép zést 2001-ben a

négy osz tá lyos kép zés be in dí tá sa kö vet te. Az is -

ko lá nak ugyan eb ben az év ben el ké szült a kol -

lé gi u ma, így a tá vo labb ról ér ke ző di á ko kat is

fo gad ni tud ja (a 2005/2006-os is ko lai év ben 26

volt a kol lé gis ták szá ma). Lé ván az utób bi év ti -

ze dek ben a ma gyar nyel vű kö zép is ko lai kép -

zés ben ke let ke zett űrt be töl ten dő 2000-ben

kezd te meg mun ká ját egy osz tál  lyal a Lé vai

Re for má tus Egy ház köz ség ál tal ala pí tott egy -

há zi gim ná zi um. Az évek so rán fel gyü lem lett

gon dok és az is ko la kö rü li tisz tá zat lan vi szo -

nyok mi att je len leg ott tar tunk, hogy az ala pí tó

az ala pí tó-fenn tar tói jo go kat szí ve sen át ad ná a

Zsi na ti Ta nács nak.

A 2005/2006-os tan év ben 398 di ák lá to gat -

ta az öt re for má tus alap is ko lát, a két re for má tus

gim ná zi um ban ugyan ezen tan év ben 250 di ák

ta nult. Bár nem tar to zik a szó szo ros ér tel mé -

ben vett köz ok ta tás hoz, az SZRKE ed di gi el ső

és egyet len óvo dá ja 2002-től az érsekké tyi gyü -

le ke zet ben mű kö dik, aho va a 2005/2006-os év -

ben 21 gyer mek járt. (2004 ja nu ár já ban Ri ma -

szom bat ban to váb bi egy há zi óvo dák ala pí tá sát

szor gal maz ták azon a kon fe ren ci án, amely a

hol land OGO ala pít vány tá mo ga tá sá val jött

létre.
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)

Ha ös  sze vet jük a re for má tus tan in té ze tek

szá mát a töb bi egy há zi ala pí tá sú is ko lá val, ak -

kor meg ál la pít hat juk, hogy az SZRKE a

2005/2006-os év ben a 39 szlo vá ki ai egy há zi

óvo da 2,56%-át, a 131 egy há zi alap is ko la

3,82%-át és a 73 egy há zi kö zép is ko la 2,74%-át

mond hat ta ma gá é nak, ami meg ha lad ja a val lá -

si ho va tar to zás sze rin ti arányt (a szlo vá ki ai re -

for má tu sok az össz la kos ság 2,2%-át te szik ki).

Ros  szabb vi szont a hely zet, ha a nö ven dé kek

szá mát vet jük ös  sze: az egy há zi óvo dá ba járt

1707 szlo vá ki ai gyer mek nek 1,23%-a járt re -

for má tus ba, a 30 333 egy há zi alap is ko lás nak

1,31%-a, míg az egy há zi ala pí tá sú kö zép is ko lát

lá to ga tott 20 343 di ák nak csak 1,23%-a járt

refor má tus ba.
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86 Az 1/2000-es szá mú re for má tus köz ok ta tá si tör vény a Kál vi nis ta Szem le 2001. feb ru á ri szá má nak mel lék le te ként je -

lent meg.

87 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2004. feb ru ár, 12. p.

88 Az adat szol gál ta tás ért Mol nár Sán dor zsi na ti fő ta ná csos nak tar to zom kö szö net tel.



Meg jegy zen dő, hogy a pár éve el kez dett

tan ügyi re form és a nyo má ban be ve ze tett

fejkvótarend sz er (ami a nem ál la mi is ko lák

ese té ben egy év vel ko ráb ban, te hát már 2003-

ban ha tály ba lé pett) nem csak hogy nem ked vez

újabb is ko lák ala pí tá sá nak, ha nem ne héz hely -

zet be ho zott sok meg le vőt is. A fen ti ada tok

tük ré ben kü lö nö sen ér vé nyes ez a re for má tus

is ko lák ra, hi szen lát ni, hogy míg az is ko lák

szá mát te kint ve a vár ha tó nál na gyobb a re for -

má tus egy ház ak ti vi tá sa, a di ák lét szám vo nat -

ko zá sá ban vi szont el ma rad a kí vánt ér ték től. A

re for má tus is ko lák igaz ga tói és kép vi se lői 2006

ta va szán Ri ma szom bat ban ta nács koz tak a re -

for má tus köz ok ta tás hely ze té ről, ahol be ad -

ványt fo gal maz tak meg az zal kap cso lat ban,

hogy „az egy há zi is ko lák di ák jai az ön kor -

mány za ti is ko lák kal szem ben hát rá nyos meg -

kü lön böz te tés ben szen ved nek: a be uta zó ta nu -

lók nem ré sze sül nek sem mi fé le uta zá si tá mo -

ga tás ban, az ön kor mány zat ok mint is ko la fenn -

tar tók in téz mé nye ik mű köd te té sé re kü lön tá -

mo ga tá si for rá sok ban ré sze sül nek, is ko lá ink

egy ál ta lán nem ré sze sül nek be ru há zá si támo -

gatás ban”.
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A Zsi na ti Ta nács az ál lás fog la lás -

sal azo no sult, s az is ko la ügyi mi nisz té ri um ba

va ló el jut ta tá sá val meg bíz ta a Zsi na ti Irodát.
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1.2.1.2. Te o ló gus-, kat e ché ta- és kán tor kép -

zés

A ko má ro mi Kat e chetikai Sze mi ná ri um már az

1990/1991-es tan év ben meg ala kult, s az zal a

cél ki tű zés sel kezd te meg mű kö dé sét, hogy le -

ve le ző ta go za ton val lás ok ta tó kat ké pez zen. El -

ső igaz ga tó ja Ta kács Zol tán, az SZRKE fő -

gond no ka volt. 1992-ben át ala kult te o ló gi ai in -

té zet té, ne ve Calvin J. Te o ló gi ai In té zet lett, s a

vég zett kat e chéták szá má ra egy har ma dik év

el vég zé sé vel le he tő vé tet te a lé vi ta ké pe sí tés

meg szer zé sét. Igaz ga tó vá Pe res Im re padány-

bögel lői lel ki pász tort vá lasz tot ták, Ta kács Zol -

tán pe dig igaz ga tó he lyet tes lett. 1993-ban a

Zsi na ti Ta nács ki mond ta, hogy a Calvin J. Te o -

ló gi ai In té zet a lo son ci Te o ló gi ai Sze mi ná ri um

jog utód ja, mi ál tal meg te rem tet te a re for má tus

lel kész kép zés jo gi alap ja it. Eb ben az év ben

nyolc le ve le ző hall ga tó val be in dult a te o ló gu -

sok tíz sze mesz te res „pró ba kép zé se”.

Az in té zet éle té ben nagy vál to zást ho zott az

1994-es esz ten dő, ami kor a te o ló gu sok kép zé se

nap pa li ta go za ton is meg kez dő dött, s az in té zet

Calvin J. Te o ló gi ai Aka dé mia né ven mű kö dött

to vább. Mi vel 1989-et kö ve tő en meg nőtt az ér -

dek lő dés a te o ló gi ai ta nul má nyok irán t, s Prá ga

és a po zso nyi evan gé li kus te o ló gia mel lett Bu -

da pest, Deb re cen és Sá ros pa tak is fo gad ta a

szlo vá ki ai re for má tus di á ko kat, a Zsi nat 1995-

ben úgy ha tá ro zott, hogy azok a di á kok, akik

más te o ló gi án sze ret né nek ta nul ni, előbb a

Calvin J. Te o ló gi ai Aka dé mi án fel vé te liz ze nek,

ha azt akar ják, hogy az SZRKE el is mer je őket

te o ló gu sa i nak. Az 1997/98-as aka dé mi ai év től

kez dő dő en Mol nár Já nos dé kán, rétei lel ki pász -

tor állt az aka dé mia élén, Pe res Im re ta nul má -

nyi, Ta kács Zol tán pe dig gaz da sá gi dékán -

helyettes volt.

A Calvin J. Te o ló gi ai Aka dé mi á nak hos  szú

évek erő fe szí tés ét kö ve tő en si ke rült be ta go lód -

nia a ko má ro mi Selye Já nos Egye tem be. A te o -

ló gia szak 2004 szep tem be ré től az SJE Re for -

má tus Te o ló gi ai Ka rá nak, míg a kat e cheti ka

szak a Ta nár kép ző Kar nak lett a ré sze. Ez az

elő re lé pés a te o ló gia presz tí zsén túl az ad dig

vál lalt anya gi ter hek vo nat ko zá sá ban sem el ha -

nya gol ha tó: a töb bi be jegy zett szlo vá ki ai egy -

ház tól el té rő en ugyan is a re for má tus lel ké szek

kép zé se ad dig nem az ál la mi költ ség ve tés, ha -

nem a gyü le ke ze tek és a – fő ként kül föl di: hol -

land, né met, sváj ci – tá mo ga tók, se gély szer ve -

ze tek ter hé re tör tént. A Selye Já nos Egye tem

Re for má tus Te o ló gi ai Ka rá nak dé kán já vá 2004

no vem be ré ben négy év idő tar tam ra Mol nár Já -

nos do censt vá lasz tot ták meg.
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Míg a CJTA-

nak hét tan szé ke volt (ószö vet sé gi, új szö vet sé -

gi, egy ház tör té ne ti, rend sze res te o ló gi ai, gya -
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89 Ülé se zett a Köz ok ta tá si Ta nács. Kál vi nis ta Szem le, 2006. má jus, 15. p.

90 A Zsi na ti Ta nács 18. ülé sé ről. Kál vi nis ta Szem le, 2006. má jus, 11. p.

91 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2004. no vem ber, 12. p.



kor la ti te o ló gi ai, val lás- és fi lo zó fia tör té ne ti,

nyel vi), az SJE RTK-n nyel vi tan szék ninc s.

A te o ló gu sok ta nul má nyi ide je 2003-ban öt -

ről hat év re nőtt, az utol só év ben gya kor la ti ta -

pasz ta la to kat sze rez het nek a di á kok a gyü le ke -

ze tek ben, akik egyéb ként ún. ki szál lá so kon, te -

o ló gus na po kon tar tot ták a kap cso la tot a gyü le -

ke ze tek kel. 1993 óta a volt püs pök la kás át ala -

kí tá sá val nyert kor sze rű di ák ott hon áll ren del -

ke zé sük re. 1999-ben a CJTA újon nan épült

könyv tá rát is át ad ták, mely nek je len leg mint -

egy 22 000 kö te te van. Be irat ko zott ol va só i nak

szá ma: 258.
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Az épü let kon fe ren ci ák és aka dé -

mi ai al kal mak meg ren de zé sé re is szol gál. Kul -

tu rá lis vo nat ko zás ban a CJTA-ra jel lem ző volt,

hogy a hall ga tók ún. kon voká ciós elő adá so kon

is mer ked het tek meg ne ves ha zai és kül föl di

köz éle ti sze mé lyi sé gek kel. Kul tu rá lis igé nye ik

ki elé gí té sé hez a Pro Chris to di ák szer ve zet is

igye ke zett hoz zá já rul ni.

Ko má rom ban 2004-ig 16 lé vi ta és 71 te o ló -

gus vég zett. A CJTA-n 1994–2004 kö zött vég -

zett lel ké szek szá má ra 2006 ta va szán az SJE

RTK le he tő vé tet te ma gisz te ri vizs ga le té tel ét.

A het ven egy abszol vens ből há rom nem je lent

meg a vizs gán, a töb bi ek si ke re sen le vizs gáz -

tak, s az idén vég zett te o ló gu sok kal együtt át -

ve het ték a Selye Já nos Egye tem dip lo má ját,

va gyis ők is ál la mi lag el is mert ok le ve let és ma -

gisz te ri ti tu lust kap tak.
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A to vább kép zés szem -

pont já ból ör ven de tes fej le mény, hogy meg kez -

dőd het a dok toran duszképzés.
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Az SJE RTK-n 2005-ben 20, 2006-ban pe -

dig 12 hall ga tó vég zett. Ez ös  szes sé gé ben azt

je len ti, hogy ed dig Ko má rom ban 103 sze mély

szer zett te o ló gu si ké pe sí tést, ami (bár köz tük

kül föl di ek is vol tak) gya kor la ti lag el ve ze tett a

más fél év ti zed del koráb bani óri á si lel kész hi ány

fel szá mo lá sá hoz. A 2006/2007-es aka dé mi ai

év ben nap pa li ta go za ton 33 te o ló gus ta nul (kö -

zü lük há rom ma gyar or szá gi), míg a le ve le ző

ta go za tos te o ló gu sok kö zött 32 hall ga tót tar ta -

nak nyil ván. Utób bi ak kö zül 11 tar to zik az

SZRKE kö te lé ké be, a töb bi ek kül föl di ek (15

ma gyar or szá gi, 4 ro má ni ai, 1-1 pe dig szer bi ai

és hol lan di ai).
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Azt a tényt, hogy itt több a kül -

föl di, az zal ma gya ráz hat juk, hogy a Kár pát-

me den cé ben már csu pán Ko má rom ban fo lyik

le ve le ző ta go za ton re for má tus lel kész kép zés.

A kat e ché taképzés vo nat ko zá sá ban a

CJTA-n ele in te két év volt a ta nul má nyi idő, ez

ké sőbb fo ko za to san há rom, majd négy év re nö -

ve ke dett. A fo ko za tos épít ke zést az élet is meg -

kö ve tel te. Kez det ben ugyan is – az 1993/1994-

es tan év ben – csak az alap is ko lák fel ső ta go za -

tán lett a hit tan kö te le ző en vá laszt ha tó tan tárgy,

a 2004/2005-ös tan év től – szin tén az eti ka mel -

lett – már az al só ta go za ton is az zá vált a Szlo -

vák Köz tár sa ság par la ment jé nek a dön té se

nyomán
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, ami to váb bi hit tan ta ná rok mun ká ba

ál lí tá sát kö ve tel te és kö ve te li meg.

A hit ok ta tók kép zé se nem sok kal Ko má rom

után a ke le ti or szág rész ben is meg kez dő dött:

Kas sán az 1992/1993-as tan év től a ko má ro mi

in té zet ki he lye zett rész le ge ként, társ is ko lá ja -

ként mű kö dött a Kat e chetikai Sze mi ná ri um,

amely te o ló gi ai elő ké szí tést is vég zett. Az ok ta -

tás nyel ve ma gyar és szlo vák volt. El ső igaz ga -

tó ja né hai Var ga Bé la püspökhe lyettes, kas sai

lel kész lett, őt Gyüre Zol tán fel ső lán ci lel ki -

pász tor kö vet te, nyug díj ba vo nu lá sa után 2001-

ben Oré mus Zol tán kas sai lel ki pász tor lett az új

igaz ga tó. Kas sán mint egy 70 kat e ché ta vég zett

a ma gyar, míg mint egy 50 a szlo vák ta go za ton.

Itt a ta nul má nyi idő há rom év volt. Mi vel ez a

kép zé si for ma már nem fe lelt meg a CJTA be -

ta go ló dá sa kor, a hall ga tó kat Kas sá ról Ko má -

rom ba irá nyí tot ták, s a sze mi ná ri um 2004-ben

ide ig le ne sen fel füg gesz tet te mű kö dé sét. A je -

len le gi, for má ló dó ban le vő el kép ze lé sek sze -

rint a meg kez dett ok ta tás bib lia is ko la ként foly -

ta tód hat na továb b.
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Amint em lí tet tük, a kat e ché taképzés je len leg

a Selye Já nos Egye tem Ta nár kép ző Ka rán fo lyik
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92 Az ada to kért Czinke Zsolt könyv tá ros nak mon dok kö szö ne tet.

93 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2006. jú li us–au gusz tus, 24. p.

94 Lásd: Új Szó, 2006. szep tem ber 18., 19. p.

95 A szám adat okért Lé vai At ti la tit kár nak tar to zom kö szö net tel.

96 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2004. áp ri lis, 12. p.

97 Orémus Zol tán szó be li köz lé se.



(a ko má ro mi Kat e chetikai Sze mi ná ri um ban

2004-ig ös  sze sen 149 kat e ché ta vég zett), ahol az

ér dek lő dők 2004 szep tem be ré től egyik szak ként

fel ve he tik a re for má tus val lás ta ná ri sza kot. A

Zsi na ti El nök ség ezt gond nak tart ja, hi szen így az

egy ház el ve szí ti be fo lyá sát a kép zés re, és nem

tud ja gya ko rol ni tör vény ből fa ka dó jo ga it, ezért

ha tá ro zat ban mond ta ki: „Ké ri a Selye Já nos

Egye tem elöl já ró it, hogy a szlo vá ki ai egye te me -

ken a tör té nel mi egy há zak vo nat ko zá sá ban ho -

nos gya kor la tot ve zes sék be, amely sze rint a ka -

te chetikai kép zés a te o ló gi ai ka ron folyik.”
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A ko má ro mi Kat e chetikai Sze mi ná ri um ban

meg kez dett kán tor kép zés 1998-tól Mórocz Il -

di kó nak, a ko má ro mi egy ház me gye ének- és

ze ne ügyi elő adó já nak és Fe ke te Vin ce ze ne pe -

da gó gus nak a ve ze té sé vel (aki 1996 és 2002

kö zött az SZRKE főgond nokhe lyettese volt,

2006-tól pe dig meg vá lasz tott fő gond no ka) sok -

kal in ten zí veb bé vált: nya ran ta, fő ként ma gyar -

or szá gi szak em be rek be vo ná sá val, há rom he tes

kán tor kép ző tan fo lya mo kat szer vez nek. Emel -

lett bi zo nyos idő szak ban év kö zi kán tor kép zés

is folyt, két he ten ként szom ba ton Ko má rom ban.

Az el ső kán to ri ok le ve le ket, szám sze rint né -

gyet, 2002-ben ad ták ki.

Süll Kin ga, a hallei Evan gé li kus Egy ház ze nei

Fő is ko lán vég zett egy ház ze nész mun ká ba ál lá sá -

val az egy ház ze nei élet még in kább fel pezs dült,

na gyobb len dü le tet vett, így a kán tor kép zés ben is

vál to zás ta pasz tal ha tó. A 2006. évi, Alistálon

meg ren de zett és ál ta la ve ze tett or szá gos kán tor -

kép ző tan fo lyam már a ki len ce dik volt a sor ban.

99

Ez év ok tó be ré re pe dig ki tűz ték az I. Or szá gos

Kán tor ta lál ko zó meg szer ve zé sét is.

Emel lett volt pél da kán to rok hely be li kép -

zé sé re is. Pél dá ul Szürnye gen Demes Tiborné

tisz te le tes as  szony 1992-ben hely be li és imre gi

ér dek lő dők szá má ra in dí tott tan folyamot.

100

A

imre gi temp lom ban öt if jú kán tor mu tat ta be tu -

dá sát 2004 már ciusában

101

, ami azt bi zo nyít ja,

hogy a tan fo lyam nem ma radt ab ba.

1.2.1.3. Nép fő is ko lák

A II. vi lág há bo rú ide jén a re for má tus egy ház -

köz sé gek ben el ter jedt volt a nép fő is ko lai moz -

ga lom. En nek fel újí tá sá ra tett ösz tön ző kí sér le -

tet a Ma gyar Nép fő is ko lai Col legium, amely

2000 már ci u sá ban Ko má rom ban kon fe ren ci át

tar tott. A nép fő is ko lai moz ga lom ha tá sa a Fel -
vi dék nyu ga ti ré szén cím mel egy fü zet is meg -

je lent az alka lom ra.

102

Saj nos a ré gi for má já ban

(ami a fa lu si gaz dál ko dó kö zeg ben el ső sor ban

is me ret át adást és kép zést je len tett) nem si ke rült

a moz gal mat fel tá masz ta ni, pe dig Ta kács Zol -

tán fő gond nok a po zso nyi és a ko má ro mi egy -

ház me gyé ben több he lyen is tett rá kí sér le tet.

Az igé nyek meg vál toz tak, a mai nép fő is ko la

in kább elő adá sok, kon fe ren ci ák tar tá sát je len ti.

Így ke rült sor az MNC tá mo ga tá sá val több egy -

na pos kon fe ren ci á ra egy há zunk szervezésé -

ben

103

, de iga zá ból sok kal job ban ki le het ne

hasz nál ni a re for má tus egy ház ban a ma gyar or -

szá gi se gít sé get ezen a té ren. Az MNC-vel va ló

kap cso lat tar tás egyik for má ja az, hogy egy há zi

sze mé lyek el men nek, vagy visz nek egy ház ta -

go kat az MNC ma gyar or szá gi ta nács ko zá sa i ra

vagy tá bo ro zá sa i ra, kü lö nö sen az MNC nyá ri

bal a ton szárszói

104

(vagy bal a ton füzfői

105

) kon -
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98 A Zsi na ti El nök ség 20. ülé sé ről. Kál vi nis ta Szem le, 2006. feb ru ár, 11. p.

99 Süll Kin ga: Alistál. Kán to rok kép zé se folyt. Kál vi nis ta Szem le, 2006. szep tem ber, 13. p.

100 Demes Ti bor: Kö zel a ter mé szet hez és Is ten hez. Szürnyegi élet ké pek. Kál vi nis ta Szem le, 1993. áp ri lis, 7. p.

101 Urbanová, Eri ka: Brehov. Záverečné skúšky mladých kantorov. Kalvínske hlasy, 2004. má jus, 6. p.

102 (-akb-) [A. Kis Bé la]: Szép sze rep pé for mál ni. Új Szó, 2000. már ci us 15. Uő: Nép fő is ko lai kon fe ren cia. Kál vi nis ta
Szem le, 2000. má jus, 7. p.

103 Pl. Jókán az em lí tett kon fe ren ci á nak 2002 szep tem be ré ben volt a foly ta tá sa. Lásd: Bo [Bor za Zol tán]: Jóka. Nép fő is -

ko lai fó rum. Kál vi nis ta Szem le, 2002. de cem ber, 9. p. 2005 no vem be ré ben is mét Jókán volt egy fó rum. Lásd: Bo

[Bor za Zol tán]: Jóka. Nép fő is ko lai fó ru mot tar tot tunk. Kál vi nis ta Szem le, 2005. no vem ber, 11. p. Dr. Tőkéczki Lász -

ló ott el hang zott, A csa lád a ma gyar ság meg tar tó ere je cí mű elő adá sát szer kesz tett és rö vi dí tett vál to zat ban kö zöl te a

Kál vi nis ta Szem le 2006. ja nu á ri szá ma, 8–9. p.

104 Bo [Bor za Zol tán]: Ba la ton szár szó. Is mét meg tar tot ta nyá ri kon fe ren ci á ját a Ma gyar Nép fő is ko lai Collegium. Kál vi nis -
ta Szem le, 2003. szep tem ber, 11. p.

105 Bo [Bor za Zol tán]: Balatonfüzfő. Nép fő is ko lai kon fe ren cia. Kál vi nis ta Szem le, 2004. szep tem ber, 11. p.



fe ren ci á já ra, to váb bá a rend sze rint Csákváron

meg ren de zett sport tá bo rá ba. Ilyen szem pont ból

kü lö nö sen ak tí vak a szep si egy ház köz ség tag -

jai. Van tu do má sunk ar ról is, hogy Lé ván mű -

kö dött az Eöt vös Jó zsef Nép fő is ko la (1996.

feb ru ár 9-én Val lás és hit cím mel ren de zett

előadás- soroza tot

106

), de az utób bi évek ben

nem hal lot tunk ró la.

1.2.2. A re for má tus saj tó

A saj tó szó alatt klas  szi kus és tá gabb ér tel mé -

ben (ide so rol va a könyv ter mést is) alap ve tő en

a be tűt ért jük. Írá sunk ban elő ször az írott saj tó

hely ze tét vizs gál juk, majd ki té rünk az elekt ro -

ni kus saj tó ra is.

1.2.2.1. Or szá gos ter jesz té sű la pok

A kul tu rá lis is me re tek to vább adá sa vo nat ko zá -

sá ban nagy sze rep há rul az írott saj tó ra. Az

SZRKE ma gyar nyel vű hi va ta los lap ja a Kál vi -
nis ta Szem le, amely 1951 jú li u sá tól je le nik

meg. A szo ci a lis ta Cseh szlo vá kia egyet len ma -

gyar nyel vű egy há zi lap ja ként meg kel lett fe lel -

nie bi zo nyos ál lam ha tal mi el vá rá sok nak is, de

túl él te a rend szer vál tást, és je len tős át ala ku lá -

son ment át. A rend szer vál tás előtt Mikó Je nő

püs pök volt a fő szer kesz tő je, s ő ma radt egé -

szen 1996-ig, ami kor is Er dé lyi Gé zát vá lasz -

tot ta püs pök ké a Zsi nat, aki az óta jegy zi fő szer -

kesz tő ként.

Mi vel a Kál vi nis ta Szem le tu laj don kép pen

az SZRKE egyet len köz pon ti or gá nu ma, te ma -

ti ká ját te kint ve sok szí nű, hi szen egy faj ta nép -

lap sze re pét is be kell töl te nie. A gyü le ke ze ti ta -

go kat a zsi na ti, zsi na ti el nök sé gi és zsi na ti ta -

ná csi ha tá ro za to kon kí vül igyek szik sok szí nű -

en tá jé koz tat ni az egy há zi élet ről. A tu dó sí tá -

sok, hí rek egy re erő sö dő köz lé sén kí vül szí ve -

sen ad he lyet egy ház- és hely tör té ne ti írá sok -

nak, könyv- és fo lyó irat-is mer te té sek nek, köz -

éle ti be szé dek nek, nyi lat ko za tok nak, de akár

nyelv mű ve lő írá sok nak is. Ti zen két éve ál lan dó

ro va tai kö zé tar to zik egy gyer mek- és if jú sá gi

ro vat. Hav i lapról van szó, mely nek ter je del me

az 1991-es négy A4-es ol dal ról fo ko za to san 16

ol dal ra nőtt. A rend kí vül ma gas ter jesz té si költ -

sé gek mi att 1994-ben le ke rült az új ság árus ok

pol ca i ról, az óta ki zá ró lag egy há zi ter jesz tés ben

jut el az ol va sók hoz. Ez a kény sze rű lé pés az

elő fi ze té sek je len tős vis  sza esé sé hez ve ze tett.

Pél dány szá má nak ala ku lá sa (je len leg 4050) az

utób bi évek ben emel ke dő ten den ci át mu tat.

Ugyan csak hav i lap a Re for má tus Új ság,
amely 1994-ben a Szlo vá ki ai Re for má tus Lel -

kész egye sü let ki adá sá ban in dult, majd a dereg -

nyői gyü le ke zet ki adá sá ban je le nik meg gyü le -

ke ze ti tá jé koz ta tó ként, or szá gos ter jesz tés igé -

nyé vel. Fő szer kesz tő je 2006 ta va szá ig Csoma

Lász ló dereg nyői lel ki pász tor volt, a má ju si

szám tól kez dő dő en Fü löp Sán dor kaposk ele -

csényi lel ki pász tor a fő szer kesz tő. A Fi a tal Re -

for má tu sok Szö vet sé ge (Firesz) ál tal szer kesz -

tett Egy lé pés cí mű hat ol da las if jú sá gi mel lék -

let nek (ré sze volt a Csil lag gyer mek ro vat is) a

leg el ső lap szá má tól he lyet adot t, míg nem a

mel lék let 2004 de cem be ré ben meg szűnt, ami -

kor is a szer kesz tő je el kö szönt az olvasók tól.
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Kul tu rá lis vo nat ko zás ban ér de kes, hogy egy

idő ben rend sze re sen egy tel jes ol da lon kö zöl te

a kas sai Thália Szín ház ha vi mű so rát. A szer -

kesz tő ség ke resz tyén köny vek for gal ma zá sá val

is fog lal ko zik. Ugyan ez a szer kesz tő ség im már

ti zen két éve min den év ben meg je len te ti a Sze -
re tet nap tár cí mű ka len dá ri u mot.

1.2.2.2. Gyü le ke ze ti la pok

A ko ráb bi, fény má so lás sal ké szült gyü le ke ze ti

la pok és tá jé koz ta tók után egy re több gyü le ke -

zet ad ki rend sze re sen és már nyom da tech ni kai

el já rás sal ké szí tett la pot. Az aláb bi ak ban azo -

kat ve szem szám ba, ame lyek va la mi lyen úton-

mó don el ju tot tak hoz zám. A leg el ső ta lán a

Kas sai Gyü le ke ze ti Lap volt, amely 1999-től a

Kas sai Re for má tus Ke resz tyén Egy ház köz ség

ma gyar nyel vű lap ja ként je lent meg. Mi u tán a

gyü le ke zet ből ki vál tak a szlo vák aj kú hí vek,

2002 vé gé től már a Kas sai Ma gyar Re for má tus
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106 Nagy Már ta: Lé va. Val lás és hit. Kál vi nis ta Szem le, 1996. már ci us–áp ri lis, 12. p.

107 Géresi Ró bert: Tisz telt Ol va só. Re for má tus Új ság, 2004. de cem ber, 12. p.



Ke resz tyén Egy ház köz ség lap ja meg ha tá ro zást

vi se li a fej lé cén. A lap ne gyed éven kén ti or gá -

num, nyolc A4-es ol da lon jut el az ol va sók hoz.

A Révkomáro mi Re for má tus Egy ház köz ség

hi va ta los lap ja ként 2000-ben fel tá madt a Kis
Tü kör, amely leg elő ször 1928-ban je lent meg.

„E ti zen nyolc év fo lya mot meg ért lap ki adá sát

még a 2. vi lág há bo rú sem tud ta meg aka dá lyoz -

ni. De ab ba ma radt az tán a há bo rút kö ve tő val -

lás ül dö ző rend szer miat t.”

108

A lap ne gyed éven -

te, nyolc A4-es ol da lon je le nik meg. Fő szer -

kesz tő je Fa ze kas Lász ló lel ki pász tor.

Az Apá casza kál lasi Re for má tus Egy ház -

köz ség 2003-tól ne gyed éven te, majd 2005-től

két ha von ta meg je le nő gyü le ke ze ti tá jé koz ta tó -

já nak cí me Soli Deo Glo ri a. Je len leg 12 A4 ol -

dal nyi ter je de lem ben lát nap vi lá got, 350 pél -

dány ban. Fe le lős szer kesz tő je So mo gyi Alfréd

lel ki pász tor.

Ugyan csak 2003-ban kezd ték ki ad ni a

Dunasz er da he lyi Re for má tus Egy ház köz ség

lap ját, mely nek cí me Dunasz er da he lyi Re for -
má tus Hír vi vő. Ne gyed éven te, nyolc A4-es ol -

da lon ad ják ki, fe le lős szer kesz tő je és ki adó ja

Göröz di Zsolt lel ki pász tor.

Hír le vél a cí me a csic sói, kolozs né mai és

füssi gyü le ke ze tek lap já nak, amely 2000 ka rá -

cso nyá ra je lent meg elő ször négy A4-es ol da lon.

2003-ra a ter je del me meg két sze re ző dött, há rom

ös  sze vont szám mal je lent ke zett. Lé vai At ti la lel -

ki pász tor, szer kesz tő tá jé koz ta tá sa sze rint idő -

sza ki ki ad vány ról van szó, amely újab ban éven -

te két szer, de 8–12 ol da lon je le nik meg. A lap -

nak inter netes szá mai is van nak, me lyek ese ten -

ként el tér nek a nyom ta tott vál to zat tól (sőt elő -

for dult, hogy bi zo nyos szám csak a vi lág há ló ra

ke rült fel, so sem lá tott nyom da fes té ket).

Haj lék cím mel 2004-ben in dí tott la pot a

Nemeshodosi Re for má tus Egy ház köz ség. Ne -

gyed éven te, A4-es ol da la kon, vál to zó ter je de -

lem ben (8–16 ol dal) je le nik meg, fe le lős szer -

kesz tő je Kis-Csáji Ju li an na lel ki pász tor.

Az Alistáli Re for má tus Egy ház köz ség

2005-től Há ló cí mű lap já val akar je len len ni a

re for má tus por tá kon, „ál dást és bé kes sé get kí -

ván va ko pog tat be a há zak hoz, a szívekhez”.
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Te szi ezt ne gyed éven te, nyolc A4-es ol da lon.

Fő szer kesz tő je Édes Ár pád lel ki pász tor.

A Het ényi Re for má tus Ke resz tyén Egy ház -

köz ség ben 2002-ben Jó Hír cím mel je lent meg

gyü le ke ze ti lap (csak az inter neten ta lál koz tam

ve le).

1.2.2.3. Más jel le gű ki ad vány ok

Egy ház me gyei szin ten is tör tént pró bál ko zás

re for má tus lap ki adá sá ra. 2003-ban a Po zso nyi

Re for má tus Egy ház me gye kat e chetikai bi zott -

sá ga Haj nal csil lag cím mel re for má tus gyer -

mek- és if jú sá gi lap ki bo csá tá sá ba fo gott. Az

el ső – író gép pel írot t, fény má so lat ban sok szo -

ro sí tott – szá mot kel lő kri ti ká val il let ték, a má -

sik már nyom da tech ni ká val ké szült, vi szont ezt

kö ve tő en a lel ke se dés alább ha gyott, s több szá -

ma nem je lent meg.

Ko má rom ban ké szült 1995–1997 kö zött a

fel vi dé ki re for má tus te o ló gu sok Má sik Ol dal cí -

mű lap ja, mely nek szer kesz té sé be Prá gá ban és

Ma gyar or szá gon ta nu ló te o ló gu sok is be kap cso -

lód tak. Majd 2001-ben a Pa pi rusz cí mű ki ad -

ván  nyal je lent kez tek a ko má ro mi te o ló gu sok,

amely 2004-ben meg újult, s szer kesz tői a te o ló -

gi ai jel le gű ek mel lett igye kez nek tör té nel mi,

szép iro dal mi, kul tu rá lis stb. írá sok kal megtöl -

teni.
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A lap je len leg éven te két szer, vál to zó ter -

je de lem ben (40–62 A5-ös ol dal) lát nap vi lá got.

1.2.2.4. Könyv ki adás, -ter jesztés, -be mu -

tatók

Az SZRKE a rend szer vál tás óta a könyv ki adás

te rén egy elő re nem so kat tett le az asz tal ra. Bár

már 1991-ben szü le tett zsi na ti ha tá ro zat egy ki -

adó lét re ho zá sá ról, mind a mai na pig nem jött

lét re. Konc sol Lász ló fő gond nok ká vá lasz tá sá -

val (2002) in ten zí veb bé vál tak az elő ké szü le -

tek, de a fel adat 2005-ben tör tént le mon dá sa

után is idő sze rű. (Ta lán a Zsi nat mel lett mű kö -
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108 Fa ze kas Lász ló: Üd vöz let az Ol va só nak! Kis Tü kör, 2000. már ci us, 1. p.
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110 Meg újult a Pa pi rusz. Kál vi nis ta Szem le, 2004. no vem ber, 12. p.



dő saj tó bi zott ság – amely az utób bi évek ben

szám ba vet te a ki adan dó köny ve ket, So mo gyi

Alfréd el nök le té vel te vé ke nyen fel ügyel te több

könyv ki adá sá nak fo lya ma tát, 2006-ra elő ször

ké szí tett el fa li nap tárt – fel vál lal hat ná egy sa ját

ki adói mű hely lét re ho zá sát.) Amíg a ki adó meg

nem szü le tik, bi zo nyá ra to vább ra is a Zsi na ti

El nök ség fog ki adó ként sze re pel ni, amint tet te

ezt idá ig is az SZRKE ál tal ki bo csá tott, nem

nagy szá mú könyv ese té ben. El ső sor ban éne -

kes könyv ről, hit tan könyv ről, a Var ga Im re-fé le

Kis ká té ról van szó (amely nek több ki adá sa is

meg je lent, a leg utób bi, ja ví tott 2005-ben). Az

Is ko la a nyelv ha tá ron cí mű köny vet 2003-ban

a ri ma szom ba ti Egye sült Pro tes táns Gim ná zi -

um meg ala ku lá sa 150. év for du ló já ra ad ta ki.

Faj sú lyo sabb mun kák in kább a Calvin J.

Te o ló gi ai Aka dé mia ki adá sá ban lát tak nap vi lá -

got: dok to ri értekezések

111

, jegyzetek

112

, hit -

tankönyvek

113

, te o ló gi ai tár gyú munkák

114

stb.

A fent em lí tet te ken kí vül több re for má tus lel -

kész nek je lent meg köny ve vi lá gi ki adó nál, ma -

gán- vagy gyü le ke ze ti ki adás ban (ese ten ként hol -

land vagy sváj ci egy há zi támo gatás sal).

115

A Zsi na ti El nök ség gya kor ta tá mo gat ja re -

for má tus vo nat ko zá sú mun kák ki adá sát olyan

for má ban, hogy pro pa gál ja őket, vagy adott

eset ben na gyobb men  nyi ség ben át is vesz be lő -

lük. Ér vé nyes ez több olyan könyv re, amely a

Kalligram nál, a Lil i um Aurum nál vagy a

Madách-Posoniumnál je lent meg. Er dé lyi Gé za

püs pök bá bás ko dott az 1674-es gá lya rab per

jegy ző könyv ének a ki adá sá nál, ame lyet még

1973-ban ta lált meg hi te les szö veg vál to zat ban

az Andrássy-c salád betléri könyv tá rá ban. Vé gül

Vi tet nek íté lő szék re... cím mel je lent meg a

Kalligram nál 2002-ben. Tá mo gat ta Bettes Ist -

ván Szép tün dök lő csil lag 1–3 cí mű ver ses kö te -

te i nek (Lilium Aurum, 1999, 2000) a ki adá sát is.

A Kalligram Ki adó Csal ló kö zi Kis könyv tár

so ro za tá ba ed dig öt olyan tisz tán re for má tus

hely tör té ne ti mun kát so rolt be Konc sol Lász ló

so ro zat szer kesz tő, mely nek ki adá sa – a re for -

má tus ön is me ret hez va ló fon tos hoz zá já ru lá sa

mi att – a re for má tus egy ház nak is be csü le té re

vált vol na

116

, mi köz ben az ed dig meg je lent több

mint har minc kö tet zö mé nek van va la mi lyen

re for má tus vo nat ko zá sa. A re for má tus vo nat ko -

zá sú köny vek te rén fon tos sá ga mi att meg kell

em lí te ni Puntigán Jó zsef A Lo son ci The oló giai
Sze mi ná ri um (1925–1939) cí mű köny vét

(Plectrum Ki adó, Lo sonc, 2005), még „ha nem

is egy há zi erő ből és egy há zi kiadás ban”

117

je -

lent meg. Fe le sé gé vel, Puntigán Tün dé vel pe -

dig a lo son ci re for má tus te me tő anya gát do ku -

men tál ták, amit a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té -

zet és a Lil i um Aurum kö zö sen ad tak ki.
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Ma -

gán ki adás ban je lent meg a Csémy La jos-em lék -
könyv a ne ves te o ló gi ai pro fes  szor 80. szü le tés -

nap já ra (Bu da pest–Prá ga, 2003).
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A könyv ter jesz tés vo nat ko zá sá ban el ső ként

a Zsi na ti El nök ség ko má ro mi könyv rak tá ra

168 A. Kis Bé la

111 Ta kács Zol tán: A Kolosséi-levél Krisz tus-him nu sza. Pe res Im re: A Ti tusz hoz írt le vél te o ló gi ai sa já tos sá gai.
112 Pl. Mol nár Já nos: A ke resz tyén ség. Ke resz tyén val lá sok és fe le ke ze tek.
113 Pe res Imréné az alap is ko lák 1–4. év fo lya mai szá má ra Re for má tus hit tan cí men kü lön-kü lön ál lí tott ös  sze mun ka fü -

zet jel le gű hit tan köny ve ket.

114 Pl. Pe res Im re: Rö vid be ve ze tés az Új szö vet ség be. Fo dor Fe renc: Az Exo dus 1–4. fe je ze té nek ma gya rá za ta. Pász tor Já -

nos: Liturgika.
115 Er dé lyi Gé za: Erőt kap tok, és ta nú im lesz tek. Madách-Posonium, Po zsony, 2005. Ugyan ez a ki adó ad ta ki má so dik ki -

adás ban a gömöri klas  szi cis ta épí té szet ről írott köny vét. Pe res Im re Griechische Grabinschriften und neutestamentliche
Eschatologie (Gö rög sír fel irat ok és új szö vet sé gi eszkatológia) cí mű köny vét 2003-ban a Mohr Siebeck Ki adó ad ta ki.

Pándy Ber ta lan es pe res, volt csi cse ri lel kész a rend szer vál tás óta több könyv vel je lent ke zett, pl. A vi lág te rem té se cí -

mű pré di ká ci ós kö tet tel, az Örök élet cí mű kö tet tel (amely ige hir de té se ket, ta nul má nyo kat és cik ke ket tar tal maz). Köny -

vet írt a Je ho va ta nú i ról és a lé lek ván dor lás ról is. Liptay Lothar volt ér sek új vá ri, ké sőbb sváj ci lel kész A ke resz tyén ség
vi szo nya más val lá sok hoz cí mű mun ká ját a Kalligram ad ta ki 2003-ban.

116 Kúr Gé za: A Ko má ro mi Re for má tus Egy ház me gye. 1993., Uő: Küz del me ink. Há rom re for má tus egy ház tör té ne te.
2000., Thury Ete le: A Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let tör té ne te I–II., 1998., Valesius An tal Já nos: Le ve lek
1725–1740., 2000. Czibor Jó zsef: Vi ha rok szár nyán. 2006.

117 So mo gyi Alfréd: A lo son ci Te o ló gi ai Sze mi ná ri um (1925–1939). Kál vi nis ta Szem le, 2005. szep tem ber, 5. p.

118 So mo gyi Alfréd: A lo son ci re for má tus te me tő. Kál vi nis ta Szem le, 2003. no vem ber, 5. p.

119 A. Kis Bé la: Csémy La jos-em lék könyv. Kál vi nis ta Szem le, 2003. de cem ber, 5. p.



emlí tendő

120

, ahon nan a gyü le ke ze tek és az ér -

dek lő dők után vét tel is ren del het nek köny ve ket.

A Calvin J. Te o ló gi ai Aka dé mia irat mis  szi ós cél -

lal és anya gi hely ze té nek job bí tá sá ra 1992 ta va -

szá tól re for má tus köny ves bol tot is mű köd te tett.

(A Selye Já nos Egye tem mel va ló fú zió kap csán

a bolt ki köl tö zött a ko má ro mi gyü le ke zet in gat -

la ná ból, s egy elő re ke re si a he lyét.) Re for má tus

köny vek ter jesz té sé vel fog lal ko zik a jókai Bet le -

hem Mis  szi ós Köz pont is, ahol el ső sor ban az

oda lá to ga tók vá sá rol hat nak, akár csak a Re for -

má tus Új ság szer kesz tő sé ge, amint fen tebb em -

lí tet tük. A re for má tus köny vek ter jesz té sé ből ki -

ve szi a ré szét a Madách-Posonium Könyv ki adó

köny ves bol ti há ló za ta is (kü lö nö sen a ko má ro mi

Kul tú ra Köny ves bolt van jól el lát va ma gyar or -

szá gi re for má tus köny vek kel). Az SZRKE tá mo -

ga tá sá val Ko má rom ban ke resz tyén köny ves bolt

nyí lik, Ri ma szom bat ban pe dig az egy ház köz ség

sa ját in gat la nát ad ja bér be a Tom pa Mi hály

Köny ves bolt nak a Fő té ren, amely ke resz tyén

rész leg gel kí ván ja bő ví te ni a kínála tot.

121

A Zsi -

na ti El nök ség 2005 őszén ha tá ro zat ban hoz zá já -

rult ah hoz is, hogy Rácz Zol tán mis kol ci könyv -

ke res ke dő (aki ko má ro mi re for má tus lel kész csa -

lád ból szár ma zik) egy há zunk te rü le té re is ki ter -

jes  sze tevékenységét.

122

Ne ve zett vál lal ko zó az -

óta több gyü le ke zet ben és re for má tus kö zös sé gi

al kal mon tar tott könyv vá sárt. Gyü le ke ze ti szin -

ten is fo lyik a könyv ter jesz tés, több temp lom ban

(pl. Alistál, Rozs nyó) ala kí tot tak ki könyv sar kat,

ahol pl. az is ten tisz te le tek al kal má val is meg le -

het vá sá rol ni a ki ad vá nyo kat.

A könyv be mu ta tók is ál lan dó kí sé rő je len sé -

gei a re for má tus egy há zi élet nek. El ső sor ban a

dunasz er da he lyi Vám béry Iro dal mi Ká vé ház

szo kott ott hont ad ni ilyen bemu tatók nak.

123

Mi -

u tán az SZRKE 2000-ben test vér egy há zi szer -

ző dést kö tött a Kirá ly hágómel lé ki Re for má tus

Egy ház ke rü let tel, több ször ke rült sor par tiu mi

köny vek be mu ta tá sá ra is Dunasz er da he lyen.

124

Több könyv be mu ta tó nak volt szín he lye a

CJTA könyv tá ra is. A somor jai gyü le ke zet

Prokopp Má ria Somor ja kö zép ko ri temp lo ma
cí mű köny vét mu tat ta be.

125

1.2.2.5. Elekt ro ni kus saj tó

Az elekt ro ni kus saj tó ban az SZRKE szin te ki zá -

ró lag a Patria rá dió Vi lá gos ság cí mű mű so rá nak

re for má tus fél órá já ban tud meg je len ni, amely -

nek Iski Ibo lya a szer kesz tő je. A mű sor nagy já -

ból két he ten te je lent ke zik, rend sze rint ige hir de -

tés sel kez dő dik, majd rö vid in ter júk, hí rek kap -

nak ben ne he lyet. Emel lett a rá dió éven te egy-

két al ka lom mal élő va sár na pi is ten tisz te le tet is

köz ve tít va la me lyik re for má tus temp lom ból.

A Szlo vák Te le ví zió is szo kott su gá roz ni

(leg fel jebb éven te egy szer, leg in kább szlo vák

aj kú gyü le ke zet ből) élő is ten tisz te le tet re for -

má tus temp lom ból. 2000 ad vent jé nek el ső va -

sár nap ján a kas sai re for má tus temp lom ból köz -

ve tí tett élő isten tiszteletet

126

, utá na vi szont tu -

dat ta, hogy pénz hi ány mi att csök ken az élő

köz ve tí té sek szá ma, ezért a re for má tus egy ház -

zal 2001-ben nem szá mol.

127

Utóbb Szent há -
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120 Köny ve ink árá ról. Kál vi nis ta Szem le, 2005. de cem ber, 7. p.

121 A Zsi na ti Ta nács ide vá gó tá mo ga tó ha tá ro za tát 2006. áp ri lis 28-i ülé sén hoz ta. A Zsi na ti Ta nács 19. ülé sé ről. Kál vi -
nis ta Szem le, 2006. jú li us–au gusz tus, 15. p.

122 Könyv ter jesz tés. Kál vi nis ta Szem le, 2006. már ci us, 16. p.

123 Bettes Ist ván Szép tün dök lő csil lag cí mű ver ses kö tet ét je len so rok író ja mu tat ta be. Er dé lyi Gé za Erőt kap tok, és ta nú im
lesz tek cí mű köny vét 2006 jú ni u sá ban (zá rás ként a nyá ri szün idő előtt) Tő kés Lász ló. Lásd: -Bo- [Bor za Zol tán]:

Dunaszerdahely. Jól si ke rült könyv be mu ta tó. Kál vi nis ta Szem le, 2006. szep tem ber, 12. p.

124 Pl. 2001. feb ru ár 8-án. Kál vi nis ta Szem le, 2001. feb ru ár, 12. p. Kiss De zső: Dunaszerdahely. Re for má tus est. Kál vi -
nis ta Szem le, 2001. már ci us, 10. p. Vagy 2003. má jus 26-án, ami kor Tő kés Lász ló Rá di ó ba mon dom cí mű köny vét

Koncsol Lász ló mu tat ta be. Lásd: Koncsol Lász ló: Tét len val lá sos ság he lyett cse lek vő ke resz tyén éle tet! Kál vi nis ta
Szem le, 2003. jú li us–au gusz tus, 8–9. p.

125 A Méry Ratio Ki adó nál meg je lent könyv ről György And rás somorjai lel ki pász tor írt re cen zi ót, amely meg je lent a Kál vi nis -
ta Szem le 2006. már ci u si szá má ban, 5. p.

126 Kál vi nis ta Szem le, 2000. de cem ber, 12. p.

127 -akb- [A. Kis Bé la]: Deregnyő. A ke le ti vé ge ken ülé se zett a Zsi nat. Kál vi nis ta Szem le, 2001. ja nu ár, 11. p.



rom ság va sár nap ján köz ve tít egy- e gy re for má tus

is ten tisz te le tet (szlo vák aj kú gyü le ke zet ből).

Az SZRKE-nek ed dig még nincs hi va ta los

hon lap ja, bár több egy ház köz sé ge és több gyü -

le ke ze ti lap is meg je lent már a vi lág há lón. Re -

mél jük, hogy az ér dek lő dők ha ma ro san már az

inter netről is sze rez het nek majd in for má ci ó kat

az egy ház ról, ugyan is a Zsi na ti El nök ség idén

ta vas  szal meg bíz ta a Zsi na ti Iro dát az zal, hogy

szak em ber rel ké szít tes se el az egy ház hon -

lapját.

128

1.2.3. Tu do má nyos gyűj te mé nyek

A kul tu rá lis ér ték meg őr zés vo nat ko zá sá ban kü -

lön hely il le ti A Szlo vá ki ai Re for má tus Ke resz -

tyén Egy ház Tu do má nyos Gyűjteményeit

129

,

amely 2002 ele jén a tör vé nyi hát tér ki ala kí tá sá -

val kezd te meg működését.

130

Szék he lye Ri ma -

szom bat, fel ada ta a szlo vá ki ai re for má tus ság ra

vo nat ko zó do ku men tu mok, le vél tá ri anya gok,

tár gyi em lé kek, köny vek do ku men tá lá sa, gyűj -

té se, meg őr zé se, fel dol go zá sa és hoz zá fér he tő -

vé té te le. Meg bí zott igaz ga tó ja B. Ko vács Ist -

ván mu ze o ló gus, aki a Gyűj te mé nyek négy

rész in téz mé nyé nek (mú ze um, le vél tár, könyv -

tár és egye di ala pok) ki ala kí tá sán fá ra do zik. A

Gyűj te mé nyek egyik el ső be mu tat ko zá sa 2002

ok tó be ré ben a ko má ro mi Et no ló gi ai Köz pont

ju bi le u mi ün nep sé gén volt, ahol az igaz ga tó

vá zol ta a célk itűzéseket.

131

A Gyűj te mé nyek

2003 ok tó be ré ben nagy sza bá sú ki ál lí tást ren de -

zett a ri ma szom ba ti Egye sült Pro tes táns Gim -

ná zi um meg ala ku lá sa 150. év for du ló ja kap -

csán, s gon do zá sá ban je lent meg az Is ko la a
nyelv ha tá ron cí mű emlékkönyv.

132

Az in téz mény el ső sor ban pá lyá za ti úton

kény te len biz to sí ta ni a mű kö dé sé hez szük sé ges

anya gi a kat, ho lott ha té kony mű kö dé sé hez szi -

lárd anya gi hát tér kel le ne. Meg te rem té sé hez a

ki sebb sé gi kul tú ra tá mo ga tá sá ról szó ló tör vény

meg szü le té sé ben lát ta már évek kel ez előtt is az

igaz ga tó az egyik garan ciát.

133

A tör vény el fo -

ga dá sa mind má ig vá rat ma gá ra.

1.2.4. Épít ke zé sek, épület felújítá sok

Ugyan csak lát vá nyos te rü le tét ké pe zik az egy -

ház mun ká já nak az épület felújítá sok és épít ke -

zé sek, s az el múlt ti zen öt év ezen a té ren rend -

kí vü li fel len dü lést ho zott. A re for má tus gyü le -

ke ze tek rész ben ön erő ből, rész ben nyu ga ti test -

vér egy há zak tá mo ga tá sá val sok temp lo mot és

pa ró ki át újí tot tak fel, mi köz ben újak is épül tek.

Új temp lo mot lá to gat hat nak a hí vek pél dá ul

Szinyér ben, Bögel lőn, Abaújrákoson, Dunasz -

er da he lyen, Barsváradon, Fü le ken, Szent -

márián, Nagymi hály ban és Petőszinyén (utób bi

ket tő szlo vák aj kú gyü le ke zet). Tiszac sernyőn

öku me ni kus temp lom épült, Nagykál nán pe dig

meg kez dő dött és fo lyik a rom temp lom rekon -

struk ció ja.

134

A re konst ru ált temp lo mok, pa ró -

ki ák, egy ko ri is ko la épü le tek szá ma meg ha lad ja

a 150-et.

1.2.4.1. Re for má tus egy há zi köz pon tok

Több egy ház köz ség ben is fo lyik olyan rend sze -

res mis  szi ós és diakó ni ai mun ka, amely nek

kul tu rá lis ve tü le te is van.

1.2.4.1.1. A jókai Bet le hem Mis  szi ós Köz pont

Az egyik leg szebb pél da bi zo nyá ra Jókán van.

1994-ben ke rült oda a né met or szá gi Neukirch -

en er Mis sion egyik lel ké sze, Uwe-Martin

Schmidt, s ér ke zé se nagy ban meg vál toz tat ta a

gyü le ke ze ti éle tet. Át ala kí tot ták az egy ko ri is -

ko lát, és 1997 má ju sá ban át ad ták a Bet le hem

Mis  szi ós Köz pon tot, amely kon fe ren ci ák nak,

170 A. Kis Bé la

128 A Zsi na ti El nök ség 23. ülé sé ről. Kál vi nis ta Szem le, 2006. jú ni us, 11. p.

129 B. Ko vács Ist ván: Re for má tus Tu do má nyos Gyűj te mé nyek. Gömörország, 2002. 3. sz. 41–42. p.

130 A Zsi nat ál tal meg al ko tott tör vény a Kál vi nis ta Szem le 2002. már ci u si szá má nak mel lék le te ként je lent meg.

131 (kis) [A. Kis Bé la]: Ko má rom. Ju bi lált az Et no ló gi ai Köz pont. Kál vi nis ta Szem le, 2002. de cem ber, 11. p.

132 B. Ko vács István–Malotínskyné Bodon Va lé ria: Volt egy szer egy is ko la. Egy ki ál lí tás hát te ré ről. Kál vi nis ta Szem le,
2004. ja nu ár, 6–7. p.

133 B. Ko vács Ist ván: Szol gá lat ra ké szen a Tu do má nyos Gyűj te mé nyek. Kál vi nis ta Szem le, 2003. de cem ber, 6–7. p.

134 Valkó Il di kó: Nagykálna. Is ten tisz te let a rom temp lom ban. Kál vi nis ta Szem le, 2001. szep tem ber, 11. p.



er dei is ko lák nak, csendesnapok nak, pe da gó -

gus ta lál ko zók nak, bib lia is me re ti ver se nyek nek

stb. ad ott hont. Az el ső pe da gó gus ta lál ko zót

1997 jú ni u sá ban szer vez ték meg

135

, 2000 no -

vem be ré ben pe dig már nyol cad szor jöt tek ösz  -

sze (egy ame ri kai szo ci o ló gus elő adá sá ra) a ke -

resz tyén tanítók.

136

A köz pont ki ter jedt irat -

misszi ót is foly tat, mun ka tár sai gyer me kek kel

is foly tat nak le ve le zést. A Gyer meke van ge lizá -

ciós Kö zös ség Jókán nya ran ta szok ta meg ren -

dez ni a Le ve le zők Pos ta lá da Klub já nak a ta lál -

ko zó ját. A köz pont ki hasz nált sá ga egy re nő,

szin te az egész év re elő re be van táb láz va.

A mis  szi ós lel kész ré vén nagy ban kö tő dik a

mis  szi ós köz pont hoz a Jó Pász tor Há za gyer -

mek ott hon, amely rend sze re sen vi szi nem csak

Szlo vá kia te rü le tén, ha nem kül föld re is (Ma -

gyar or szág ra, Hor vát or szág ba, Len gyel or szág -

ba stb.) ki rán dul ni a nö ven dé ke it.

1.2.4.1.2. A dereg nyői Re for má tus Ta nul má -

nyi Köz pont

A je len írás ban már ko ráb ban em lí tet tük épü le -

te ken, kol lé gi u mo kon, köz pon to kon kí vül nagy

be ru há zást je len tett a dereg nyői Re for má tus

Ta nul má nyi Köz pont is. A 8,6 mil lió ko ro nát

érő épü le tet hol lan di ai, sváj ci és né met or szá gi

szer ve ze tek és gyü le ke ze tek is finan szíroz -

ták.

137

Fel ava tá sá ra 1997. ok tó ber 12-én ke rült

sor, ami kor Er dé lyi Gé za püs pök be szé dé ben

fel tet te a kér dést a „vé ge ken” épült bá zis sal

kap cso lat ban: „Mi lyen prog ra mok hely szí né vé

vál hat a ta nul má nyi köz pont? Pél dá ul: egye te -

mes egy há zi ese mé nyek nek, to vább kép ző tan -

fo lyam ok nak, kü lön bö ző egy ház me gyei ta lál -

ko zók nak, kon fe ren ci ák nak ad hat ott hont, de

kul tu rá lis, tu do má nyos és tár sa dal mi jel le gű

prog ra mok szá má ra is kihasznál ható.”

138

Ha

vissza te kin tünk a köz pont kö zel tíz évé re, az el -

vá rás be iga zo ló dott, sőt nem csak re gi o ná lis jel -

le gű kon fe ren ci ák nak, ha nem nem zet kö zi ta -

nács ko zá sok nak is több ször volt a hely szí ne

(Kár pát-me den cei ma gyar bör tön lel ké szek kon -

fe ren ci á ja, az Eu ró pai Lel kész egye sü le tek Kon -

fe ren ci á já nak ta nács ko zá sa stb.). 2005-ben már

har ma dik íz ben ta lál koz tak Dereg nyőn a Kár -

pát-me den cé ben mű kö dő re for má tus nő szö vet -

sé gek elnök ségei.

139

A 2006. év nya rán pél dá ul

Kár pát-me den cei ma gyar re for má tus lel kész -

csa lá dok ked vez mé nyes üdül te té sét vé gez te,

bib li ai le ve le zők tá bo rát tar tot ta, hon is me re ti és

an gol tá bort szer ve zett kü lön bö ző ko rú gyer me -

kek ré szé re, in for ma ti ka tá bort fiat alok nak.

140

A

köz pont ban 2005-ben az ad vent kez de te előt ti

hé ten már ha to dik éve szer vez tek csendeshetet

pres bi te rek számára.

141

Más jel le gű al kal mai:

ke resz tyén-ke resz tény pe da gó gu sok ta lál ko zó -

ja, hit ok ta tók szak mai nap ja, or vo sok és egész -

ség ügyi al kal ma zot tak szak mai nap ja, hon is me -

re ti if jú sá gi tá bor, ének ka ri össz pon to sí tás, ro -

ma kép vi se lők ta lál ko zó ja, kör nye zet vé del mi

sze mi ná ri um, bib li a ver seny

142

, kán tor kép ző tan -

fo lyam, ad ven ti ját szó ház, re for má tus szü lők ta -

lál ko zó ja, egy ház ze nei ta lál ko zók stb.

1.2.4.2. To váb bi köz pon tok

Cséc sen az egy ko ri re for má tus is ko la épü le té -

ben si ke rült a Firesznek egy köz pon tot ki ala kí -

ta nia, Han ván pe dig egy kas tély át ala kí tá sá val

Diakó ni ai Köz pont épült. Az előb bi ben fő ként

if jú sá gi tá bo ro zá so kat, kó rus pró bá kat, ta nács -

ko zá so kat tar ta nak. Az utób bi (az alap funk ci ó -

ján kí vül, ami idős em be rek bent la ká sát és el lá -

tá sát je len ti) a kon fe ren ci ák nak, zsi na ti, zsi na ti
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135 -ii- [Iski Ibo lya]: Jóka. Pe da gó gu sok ta lál ko zó ja. Kál vi nis ta Szem le, 1997. szep tem ber, 8. p.

136 (kis) [A. Kis Bé la]: Jóka. Pe da gó gu sok ta lál ko zó ja. Kál vi nis ta Szem le, 2001. ja nu ár, 11. p.

137 Katócs Gyu la: Re for má tus szel le mi köz pont. Új Szó, 1997. ok tó ber 17.

138 Dr. Er dé lyi Gé za: Az egy ház- és jö vő épí tés műhelye(i). Kál vi nis ta Szem le, 1997. no vem ber–de cem ber, 9. p.

139 Hranyó Mihályné: Kár pát-me den cei nő szö vet sé gek, el nök sé gek ta nács ko zá sa Deregnyőn. Re for má tus Új ság, 2005.

de cem ber, 6–7. p.

140 A Re for má tus Ta nul má nyi Köz pont ren dez vé nyei. Re for má tus Új ság, 2006. már ci us, 13. p.

141 Csoma Lász ló: Pres bi te ri csendeshét Deregnyőn. Re for má tus Új ság, 2006. ja nu ár, 10. p.

142 Tarr Fer di nánd: A zsíroskenyér apo ló gi á ja, avagy volt egy szer egy hit tan ver seny az ungi egy ház me gyé ben. Re for má -
tus Új ság, 2001. jú ni us, 13. p.



ta ná csi, bi zott sá gi ülé sek nek, lel kész to vább -

kép zé sek nek is te ret ad. Az Alistáli Re for má tus

Egy ház köz ség ima há za is sok egy ház me gyei és

or szá gos szin tű ren dez vény nek, tá bor nak volt a

szín he lye az évek so rán.

1.2.5. Mű em lék vé del mi vo nat ko zá sú te vé -

keny ség

A kul tu rá lis ér ték meg őr zés egyik na gyon fon -

tos te rü le te a mű em lé kek kar ban tar tá sa. A mű -

em lék temp lo mok fel újí tá sá ra kü lö nö sen oda

kell az egy ház nak fi gyel nie. A sok pénzt igény -

lő vál lal ko zá sok hoz el en ged he tet len a szak mai

se gít ség is.

A kis bá ri gyü le ke zet 1993. szep tem ber 19-

én tar tott há la adó is ten tisz te le tet ab ból az al ka -

lom ból, hogy a 13. szá zad ban épült temp lo mát

köz ada ko zás ból, a Se gély alap és kül föl di ado -

má nyok ré vén fel tud ta újí ta ni. A leg na gyobb

se gít sé get azon ban a Pro Slo va kia Alap 1,3

mil lió ko ro nás tá mo ga tá sa jelen tette.

143

A csé csi, fres kók kal dí szí tett mű em lék

temp lom res ta u rá lá sát 1994-ben fe jez ték be.

144

A költ sé gek hez a Pro Slo va kia Alap és a HEKS

sváj ci se gély szer ve zet is hoz zá já rult, a fres kók

res ta u rá lá sát Vik tor Ševčík és Szé kely Lász ló

végezték.

145

Ugyan csak eb ben az év ben újult

meg a bor zo vai „gyö nyö rű, ka zet tás men  nye ze -

tű mű em lék temp lom”, ahol ko ráb ban már nem

tar tot tak isten tiszteleteket.

146

A hubói mű em lék

temp lom és ha rang láb fel újí tást kö ve tő fel szen -

te lé sé re 2002 szep tem be ré ben, az Eu ró pai

Örök ség Va sár nap ján ke rült sor.

147

Ma gyar és

szlo vák ál la mi tá mo ga tás sal si ke rült négy év

alatt kül ső leg fel újí ta ni a kolozs né mai gyü le ke -

zet temp lo mát, fel szen te lé sé re 2004 no vem be -

ré ben ke rült sor.

148

A mű em lék temp lo mok fel újí tá sa sok pénzt

igé nyel, ezért ör ven de tes, hogy a szlo vák és a

ma gyar kul tu rá lis mi nisz té ri um 2006. áp ri lis 4-

én Kas sán alá írt együtt mű kö dé si meg ál la po dá -

sa sze rint öt re for má tus temp lom (a berzétei, a

csé csi, a fel sővá ly i, a lak sza kál lasi és a nagy -

toronyai) kö zös szlo vák–ma gyar fi nan szí ro zás -

ban fog megújul ni.

149

A re for má tus lel ké szek és gond no kok szá -

má ra 2005-ben az SZRKE a ma gyar or szá gi

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal lal és a Te -

le ki Ala pít ván  nyal kar ölt ve há rom hely szí nen

két na pos mű em lék vé del mi kon fe ren ci át szer -

ve zett, mely nek az volt a cél ja, hogy mű em lék -

vé del mi, res ta u rá lá si, tá ro lá si kér dé sek ben el -

iga zí tást ad ja nak a gyü le ke ze tek vezetőinek.

150

1.2.6. Ha rang- és or go na szen te lé sek

Kul tu rá lis vo nat ko zás ban rend kí vül meg in dí tó,

ha új ha rang fel szen te lé sé vel épí tik a jö vőt a

gyü le ke ze tek, ame lyek ben sok he lyütt még a

vi lág há bo rúk ide jén el vitt ha ran gok pót lá sá ra

sem ke rült sor. Az élő ket hí vo ga tó, az el huny -

ta kat el si ra tó „hang szer” kü lö nös kel lé ke fal va -

ink éle té nek. A víg tel kei ma rok nyi gyü le ke zet

temp lo ma egy bu da pes ti ta nár fel lé pé se nyo -

mán ka pott új ha ran got, ame lyet a meg újí tott

temp lom mal együtt szen tel tek fel 1993

júliusában.

151

A Vág farkas di Re for má tus Egy -

ház köz ség 1993-ban szen telt fel egy haran -

got.

152

Veskó con a még 1944 őszén meg sé rült

ha rang kö zel hat év ti ze dig volt még hasz ná lat -

ban, míg nem 2002-ben újat ön tet tek helyette.

153
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143 Véghné Pándy Etel ka: Kis bá ri. Az Úr cso dá san mű kö dik. Kál vi nis ta Szem le, 1993. ok tó ber, 7. p.

144 Temp lom szen te lés Csécsen. Kál vi nis ta Szem le, 1994. no vem ber, 7. p., Bernáth Sán dor: Csécs. A temp lom tör té ne té -

ből. Kál vi nis ta Szem le, 1995. de cem ber, 4. p.

145 Gaz dag Jó zsef: Mint ha új len ne. Ös  sze fog tak a csécsiek. Új Szó, 1994. szep tem ber 20.

146 Spisák Ist ván: Temp lom szen te lés Borzován. Kál vi nis ta Szem le, 1995. ja nu ár 8. p.

147 Tóth Lász ló: Hubó. Há la adás, öröm ün nep. Kál vi nis ta Szem le, 2002. de cem ber, 11. p.

148 Se bes tyén Jó zsef: Meg újult a kolozsnémai re for má tus temp lom. Örök ség, 2005. ja nu ár, 14. p.

149 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2006. jú ni us, 16. p., Szlo vák–ma gyar örök ség vé del mi meg ál la po dás. Örök ség, 2006. áp ri -

lis, 17. p.

150 So mo gyi Alfréd: Ko má rom. In kább se hogy, mint rosszul... Egy mű em lék vé del mi kon fe ren cia kap csán. Kál vi nis ta
Szem le, 2005. jú li us–au gusz tus, 18. p.

151 Gy. Sza bó And rás: Meg újult haj lék ban. Kál vi nis ta Szem le, 1993. ok tó ber, 7. p.

152 Ko sár De zső: A szó szék től fél re ál lít va. A vágfarkasdi lel kész har ca a pres bi te rek kel. Új Szó, 1994. no vem ber 7., 5. p.



A jablon cai gyü le ke zet 1927-ben ön tött ha rang -

ja meg re pedt, ezért 2004-ben új ra ön tet ték: az

új ha rang pon tos má sa a réginek.

154

A hang sze rek fe je del mé nek ki emelt he lye

van a re for má tus is ten tisz te le ten. Egy- e gy or -

go na fel újí tá sa ezért kü lön öröm. A rend kí vül

meg fo gyat ko zott fel sőszec sei gyü le ke zet nek

2000-ben si ke rült fel újí ta nia nem csak a temp -

lo mát, ha nem az or go ná ját is.

155

A gicei temp -

lom ban 2001 hús vét ján több mint húsz éves

hall ga tás után szó lalt meg a fel újí tott org ona.

156

2002 de cem be ré ben a negye di re for má tus

temp lom húsz re gisz te res, 1248 sí pot rej tő, Al -

bert Mik lós győ ri mes ter ál tal fel újí tott és át -

épí tett, hat van öt éves or go ná ját szen tel ték

fel.

157

A madari temp lom ban 2005 de cem be ré -

ben épí tet tek meg egy Né met or szág ban szét -

sze dett or go nát, amit Sza bó Im re or go na mű -

vész mu ta tott be a temp lom- és or go na szen te lé -

sen részt vevőknek.

158

1.2.7. Re for má tus szer ve ze tek, cso por to su lá -

sok

A kul tu rá lis ér té kek ápo lá sá ból né hány re for má -

tus szer ve zet is ki ve szi a ré szét. 1991. no vem ber

15-én Szepsi ben ala kult meg a Szlo vá ki ai Ma -

gyar Re for má tus Lel kész egye sü let. A szer ve zet

cél ki tű zé sei kö zé tar to zott, hogy szak mai fó ru -

mot te remt sen te o ló gi ai, egy há zi és tár sa dal mi

kér dé sek meg vi ta tá sá ra, ja vas la tok kal él jen az

egy há zi ha tó sá gok irá nyá ban, tá mo gas sa a lel -

kész kép zés ügyét, szem előtt tart sa a lel ké szi hi -

va tás er köl csi tá mo ga tá sát stb. El nö ke Csoma

Lász ló dereg nyői, tit ká ra ifj. Fü löp Sán dor

érsekké tyi lel ki pász tor, aki ket a szer ve zet köz -

gyű lé se 2005 őszén to váb bi há rom év re meg erő -

sí tett a tiszt ségük ben.

159

A szer ve zet nek a ma -

gyar lel ki pász tor ok nak mint egy egy har ma da a

tag ja. A szer ve zet kon fe ren ci á kat és ki rán du lá so -

kat is szer vez lel kész csa lá dok ré szé re.

A Fi a tal Re for má tu sok Szö vet sé ge (Firesz)

1992-ben Lo son con ala kult meg az zal a cél ki tű -

zés sel, hogy az if jú ság Krisz tus hoz ve ze té sé vel

já rul jon hoz zá a re for má tus egy ház lel ki meg -

úju lá sá hoz. Há rom te rü le ti egy ség ben (nyu gat,

kö zép és ke let) fej ti ki te vé keny sé gét, amely fő -

ként gyer mek- és if jú sá gi tá bo rok szer ve zé sé re

össz pon to sul. A Firesznek 1997-ben ala kult meg

az ének ka ra, amely Berke si Sán dor deb re ce ni

kar nagy és Süll né Rácz Kin ga ve ze té sé vel az óta

is szé pen dol go zik. A Firesz je len le gi el nö ke

Mol nár Ár pád rozs nyói lel ki pász tor.

A Szlo vá ki ai Re for má tus Ke resz tyén Nők

Egye sü le te 1992-ben ala kult, mi nisz té ri u mi be -

jegy zé se is ek kor tör tént meg. El ső sor ban kon -

fe ren ci ák szer ve zé sé vel fog lal ko zik, és in kább

a ke le ti or szág rész ben fo lyik a te vé keny sé ge

szer ve zet tebb for má ban. El nö ke a kez de tek től

Szabóné Kozár Éva per benyi ki lel ki pász tor. Te -

vé keny sé gi kö ré be akár szín ház lá to ga tás meg -

szer ve zé se is be le fér, amint tet te ezt a dereg -

nyői szer ve ze te 2005 novem berében.

160

Or szá gos szer ve zet ként még nem mű kö dik,

de már for má ló dik a Pres bi te ri Szö vet ség. Bár

gya ko ri ak az egy ház me gyei pres bi te ri kon fe -

ren ci ák, meg ala ku lá sá ra nagy szük ség len ne,

hogy a pres bi te rek jo gi is me re te, tu dá sa, a gyü -

le ke ze tek sor sá ért és épí té sé ért ér zett fe le lős sé -

ge to vább mé lyül jön.

1.2.8. Em lék mű ál lí tá sok

A re for má tus egy ház a múlt irán ti tisz te let és a

jö vő fél té se okán oda for dul a múlt be li tör té né -

se ket meg örö kí tő ren dez vé nyek hez, sőt gyak ran
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kez de mé nye zi az em lé ke zést se gí tő al ko tá sok

meg szü le té sét. Az em lék mű vek olyan szem -

pont ból is nagy je len tő ség gel bír nak, hogy év -

for du lós meg em lé ke zé sek, ko szo rú zá sok kap -

csán a kö zös ség szer ve zés jó esz kö ze i vé vál nak.

1.2.8.1. Vi lág há bo rús em lék mű vek

A rend szer vál tás óta az em lék mű ál lí tá sok egyik

leg mar kán sabb te rü le tét a vi lág há bo rús em lék -

mű vek je len tik. 1991. no vem ber 17-én Per be -

tén köz ada ko zás ból ál lí tot tak em lék mű vet a

negy ven má so dik vi lág há bo rús re for má tus ál -

do zat nak, még pe dig „Belán Er nő ter vei alap ján

és Flock Mik lós mű vé szi mun ká ja nyomán”.

161

A veskó ci re for má tus temp lom fa lán 1992-

ben már vány em lék táb lát he lyez tek el azok nak

az ál do za tok nak az em lé ké re, aki ket a má so dik

vi lág há bo rú ban kény szer mun ká ra a Szov jet -

uni ó ba hur col tak és ott hal tak meg.

162

Han ván a te me tő ró zsa kert jé ben „1992. de -

cem ber 20-án lep lez ték le a két vi lág há bo rú ban

el eset tek és el hur col tak em lék táb lá ját”, ame -

lyen negy ven egy fel vé sett név van.

163

Vág farkas don 2000-ben az ön kor mány zat

fel újít tat ta az el ső vi lág há bo rú ban meg halt 198

hely be li sze mély 1930-ban fel ál lí tott em lék mű -

vét. Az öku me ni kus is ten tisz te le ten Er dé lyi Pál

re for má tus lel ki pász tor is szol gá la tot végzett.

164

Nemes rad nó ton 1994. no vem ber 20-án

szen tel ték fel a fel újí tott temp lo mot, ami kor is

„a he lyi ön kor mány zat jó vol tá ból egy már vány

em lék táb la ke rült a temp lom fa lá ra, ame lyen a

II. vi lág há bo rú ban el esett rad nó ti ak név so ra

olvasható”.

165

Az al só fa lui és zsóri re for má tus temp lom -

ban 1995. no vem ber 5-én avat ta fel Mikó Je nő

püs pök a két vi lág há bo rú ál do za ta i nak emlék -

tábláját.

166

Az ipolypásztói re for má tus temp lom

mel lett a II. vi lág há bo rú ál do za ta i nak grá nit -

obe lisz ket emel tek 1990 szeptem berében.

167

Kamoc sán 1991-ben a II. vi lág há bo rú ban el -

esett har minc egy hely be li ál do zat vas ke ret be

fog lalt fe hér már vány em lék táb lá ját he lyez ték

el gyász is ten tisz te let ke re té ben a temp lom ban

(az I. vi lág há bo rús em lék táb lá val szem ben).

168

Dereg nyőn 1991. ok tó ber 6-án Konc sol Lász ló

mon dott ün ne pi be szé det a II. vi lág há bo rú

dereg nyői ál do za ta i nak ál lí tott em lék mű fel -

ava tá sán, aki han got adott an nak a kol lek tív re -

mény nek, hogy „ez az utol só dereg nyői em lék -

mű, ame lyet há bo rús ha lot ta ink, el esett je ink,

hő se ink és ál do za ta ink em lé ké re állí tunk”.

169

(Tör tént ez a II. Dereg nyői Kul tu rá lis Na pok

ke re té ben, ahol sor ke rült a Lónyay Gá bor Mű -

ve lő dé si Egye sü let ala pí tó szán dék nyi lat ko za -

tá nak az alá írá sá ra is.)

170

Padány ban 1991 ka rá cso nyán 46 ne vet tar -

tal ma zó obe lisz ket ál lí tot tak a két vi lág há bo rú -

ban el esett padányi ak em lé ké re, Pe res Im re re -

for má tus lel kész és az ön kor mány zat

kezdeményezésére.

171

Beretkén 1995-ben a fel -

újí tott re for má tus temp lom fel szen te lé se után

ál lí tot tak em lé ket a két vi lág há bo rú ban éle tü ket

vesz tett ti zen hat hely be li nek. A ko má ro mi gyü -

le ke zet 1995. ok tó ber 31-én, a re for má ció em -

lék nap ján tar tott is ten tisz te le ten avat ta fel azt

az em lék táb lát, me lyen 47 olyan egy ház tag ne -

ve sze re pel, akik a II. vi lág há bo rú ban vesz tet -

ték életüket.

172

174 A. Kis Bé la

161 PD [Papp Dá ni el]: Az em lé ke zés nap ja Perbetén. Kál vi nis ta Szem le, 1992. ja nu ár, 8. p.

162 Zuti Sán dor: Ha rang szen te lés és em lék táb la-ava tás Veskócon. Kál vi nis ta Szem le, 1992. de cem ber, 8. p.

163 Er dé lyi Gé za: Hanva. Meg em lé ke zés a két vi lág há bo rú ál do za ta i ról. Kál vi nis ta Szem le, 1993. feb ru ár, 8. p.
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166 Tóth Lász ló: Alsófalu–Zsór. Meg em lé ke zés. Kál vi nis ta Szem le, 1996. ja nu ár, 8. p.

167 Dusza Ist ván: Kő ko szo rún ba ka csá kó. Ipolypásztói ál do za tok. Ri port 1990. szep tem ber 16-án. Új Szó, 1990. szep tem -

ber 20.

168 Akik nek nem szólt a ha rang. Új Szó, 1991. már ci us 5.

169 Koncsol Lász ló: Bo csás sa nak meg ne künk. Új Szó, 1991. ok tó ber 22.

170 Csoma Lász ló: Má sod szor Deregnyőn. Új Szó, 1991. no vem ber 19.

171 Az obe liszk. Új Szó, 1992. ja nu ár 31.

172 Özv. Petőcz Kálmánné: Tisz telt Szer kesz tő ség! Új Szó, 1995. no vem ber 16.



Zsigár don 1998-ban a ne gye dik fa lu na pi ün -

nep sé gen avat ták fel a II. vi lág há bo rús ál do za tok

emlék művét.

173

A gömörszkárosi ra va ta lo zó fa -

lán 2000-ben lep lez ték le a ti zen hét II. vi lág há -

bo rús ál do zat emlék tábláját.

174

Nagy ba lo gon

2005 jú ni u sá ban ál lí tot tak em lék táb lát a II. vi -

lág há bo rú hely be li ál do za ta i nak emléké re.

175

1.2.8.2. Em lék táb lák

A re for má tus gyü le ke ze tek és kö zös sé gek fel -

tű nő en sok em lék táb lát is ké szít tet tek és ál lít -

tat tak az utób bi más fél év ti zed ben.

1.2.8.2.1. Je les re for má tus sze mé lyi sé gek nek

emelt em lék táb lák

Nagym egy eren a temp lom be já ra tá nál Nagy -

megy eri Besnyei Györ gy bib lia for dí tó lel ki -

pász tor nak ál lí tot tak em lék táb lát, aki 1749-ben

madari lel ki pász tor ként hunyt el. A komjáti

egy ház me gye es pe re sé nek em lé két, aki nek tel -

jes bib lia for dí tá sa so sem je lent meg nyom ta tás -

ban, 1990. de cem ber 16-án egy ün ne pi meg em -

lé ke zés sel kezd ték éleszt get ni.

176

Szepsi ben 1997-ben a vá ros hí res szü lött jé -

nek, a to ka ji aszú el ső elő ál lí tó já nak, Szep si

Laczkó Má té pré di ká tor nak ál lí tot tak fá ból fa -

ra gott emlék táblát.

177

Ulman Ist ván, Baffy La -

jos és Nagy Györ gy al ko tá sát a pa ró kia fa lán

he lyez ték el.

Búc son a temp lom fa lán Ka to na Mi hály ka -

pott em lék táb lát. Az alap is ko la 1999-ben fel -

vet te a fa lu egy ko ri lel ké szé nek ne vét, a sír ját is

megkos zorúzták.

178

Gömörszkáro son 1999-ben

Köpeczi Haller Ba lázs gá lya rab pré di ká tor em -

lék táb lá ját a temp lom szen te lé si és lel kész be ik -

ta tá si is ten tisz te le ten Er dé lyi Gé za püs pök lep -

lez te le.

179

Csekes Bé la egy ko ri szapi lel ki pász tor nak,

a Re for má tus Vi lág szem le szer kesz tő jé nek (és

fe le sé gé nek, a gyü le ke zet kán to rá nak) köz ada -

ko zás ból he lye zett el 2002-ben em lék táb lát a

gyülekezet.

180

A Somor jai Re for má tus Egy ház -

köz ség 2005 feb ru ár já ban Csu kás Zsig mond

es pe res, 1948–1996 kö zöt ti lel ki pász to ra em lé -

ké re he lye zett el em lék táb lát a temp lom belse -

jében.

181

A garam sal lói gyü le ke zet Csont hó Gé -

za lel ki pász tor ha lá lá nak 25. év for du ló ján,

2005. má jus 1-jén ál lí tott em lék táb lát egy ko ri

lelkészének.

182

A Re for má tus Tu do má nyos Gyűj te mé nyek

(má sok kal kö zö sen) em lék táb lát ál lí tott Zsípen

Izsó Mik lós nak, a ri ma szom ba ti Pe tő fi-szo bor

meg ál mo dó já nak, aki lel kész nagy ap já nál so -

kat idő zött a faluban.

183

Ko má rom ban az egy ko ri re for má tus kol lé -

gi um fa lán 1998-tól táb la hir de ti Cso ko nai Vi -

téz Mi hály emlékét.

184

Ugyan oda ke rült a Jó kai

Mór em lé két őri ző már vány em lék táb la is. A

gyü le ke zet sa ját költ sé gén ké szült táb la fel ava -

tá sá ra az író szü le té se 175. év for du ló ján ke rült

sor.

185

Jókán a re for má tus temp lom fa lán em lék -

táb lá ja van Szenczi Mol nár Al bert nek, Han ván

2004-ben a temp lom bel se jé ben em lék táb lát ál -

lí tot tak Be reg szá szi Ist ván gá lya rab pré di ká tor -

nak és Tom pa Mi hály lel kész nek (ame lyek fa -

ra gott fog la la tát Igo Ala dár hely be li fa fa ra gó

ké szí tet te), Bocs kai Ist ván kas sai em lék táb lá ja

2004-től a re for má tus fe je del met jut tat hat ja a

já ró ke lők eszé be.
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175 Blanár Erik: Nagy ba log. Em lé kez tünk... Kál vi nis ta Szem le, 2005. szep tem ber, 10. p.

176 Sza bó And rás: Nagymegyeri Besnyei György – a bib lia for dí tó. Új Szó, 1990. de cem ber 11.

177 (gaz dag) [Gaz dag Jó zsef]: Em lék táb la a hí res szü lött tisz te le té re. Új Szó, 1997. no vem ber 17.

178 -ml- [Mol nár Lász ló]: Búcs. Ka to na Mi hály Na pok. Kál vi nis ta Szem le, 2001. ja nu ár, 10. p.

179 Tóth Lász ló: Gömörszkáros. Hár mas ün nep. Kál vi nis ta Szem le, 1999. de cem ber, 7. p.

180 -akb- [A. Kis Bé la]: Szap. Em lék táb la-ava tás. Kál vi nis ta Szem le, 2002. de cem ber, 9. p.

181 György And rás: Somorja. Em lék táb la Csu kás Zsig mond nak. Kál vi nis ta Szem le, 2005. áp ri lis, 11. p.

182 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2005. jú li us–au gusz tus, 20. p.

183 Nagy Pál Mag da lé na: Zsíp. Kop ja fa- és em lék táb la-ava tás. Kál vi nis ta Szem le, 2004. de cem ber, 11. p.

184 Fa ze kas Lász ló: Cso ko nai-em lék táb la. Kál vi nis ta Szem le, 1998. no vem ber, 4. p.

185 F. Lásd: [Fa ze kas Lász ló]: Ko má rom. Jó kai-év for du ló. Kál vi nis ta Szem le, 2000. áp ri lis, 8. p.



1.2.8.2.2. Más jel le gű em lék táb lák 

A Ma gyar or szág ra ki te le pí tet te ket hív ták visz  -

sza az íme lyiek fa lu juk ba az 50. év for du lón,

akik egy már vány táb lát is hoz tak ma guk kal az

aláb bi fel irat tal: Két ha za egy szívben.

186

Dereg nyőn 1994 de cem be ré ben a Lónyay-

kasté ly nyu ga ti ol da lán öku me ni kus is ten tisz te -

let ke re té ben kő táb lát lep lez tek le az aláb bi fel -

irat tal: „E he lyen állt az a szov jet lá ger, aho vá

a kör nyék ma gyar fér fi a it a de por tá lás előtt

össze gyűj töt ték. Az el hur co lás 50. év for du ló já -

ra ál lí tot ta a há lás utó kor. 1994. 12. 9.”

187

A

Cal  vin J. Te o ló gi ai Aka dé mia abszol ven sei

2006 jú li u sá ban Ko má rom ban em lék táb lá val

je löl ték meg azt az épü le tet, amely ben

1994–2004 kö zött a CJTA mű kö dött.

A ri ma szom ba ti re for má tus temp lom ban

2000. au gusz tus 12-én mil len ni u mi em lék táb lát

avat tak, amit az SZRKE cí me ré nek al ko tó ja, Pé -

csi L. Dá ni el aján dé ko zott a gyülekezet nek.

188

A

gel léri temp lom ban 2000 szil vesz te rén a mil len -

ni um kap csán avat tak emlék táblát.

189

Ra kot  tyá son a temp lom épí tés 25. év for du -

ló ján he lyez tek el a fa lon egy emlék táblát

190

,

Rozs nyón pe dig a temp lom épí tés 100. évfor -

dulóján.

191

Bögel lőn az egy ko ri re for má tus is -

ko la he lyén le vő tel ken, a ha rang láb fa lán 2005

ok tó be ré től em lék táb la em lé kez tet ar ra, hogy

ott állt a te le pü lés el ső iskolá ja

192

, amely re for -

má tus ele mi nép is ko la volt.

1.2.8.3. Köz té ri szob rok

A zsol tár for dí tó Szenczi Mol nár Al bert szü lő -

vá ro sá ban, Szen cen 1995-ben ka pott egész ala -

kos szob rot, me lyet Nagy Já nos szob rász mű -

vész ál mo dott meg. A köz ada ko zás ból ké szült

al ko tás ra még a prá gai ma gyar re for má tu sok is -

ten tisz te le ti kö zös sé ge is gyűj tött pénzt: „A ki -

je lölt két va sár na pi ön kén tes ado má nyok ból

3200 cseh ko ro na gyűlt össze...”

193

Az SZRKE 2002-ben Dunasz er da he lyen a

re for má tus temp lom mel let ti té ren „há rom

egye te mes egy ház tör té ne ti ese mény nek ál lí -

tott... lát ha tó és ta pint ha tó, grá nit ba fa ra gott és

bronz ba ön tött em lék mű vet. Ezek az Ige tes tet

öl té sé nek, a ke resz tyén ség ma gyar or szá gi ko -

di fi ká lá sá nak s a ma gyar pro tes táns gá lya rab ok

sza ba dí tá sá nak ke rek évfor duló ja.”

194

Nagy Já -

nos szob rász mű vész al ko tá sa, „az osz lo pon lát -

ha tó pe li kán, ame lyik »en húsá val, sa ját véré -

vel« táp lál ja, tart ja élet ben a ki csi nye it”, ar ra

em lé kez tet ben nün ket, hogy „szel le mi táp lá lé -

kun kat a ke resz tyén kul tú rá ból nyer jük, hogy

kö zös a múl tunk s a jö vőnk is ne he zen kép zel -

he tő el egy más meg be csü lé se nélkül”.

195

A Me di kus kert ben 2003. már ci us 15-én fel -

ava tott po zso nyi Pe tő fi-szo bor meg ko szo rú zói

közt az SZRKE ne vé ben ott volt Er dé lyi Gé za

püs pök és Konc sol Lász ló fő gond nok is.

196

Ab -

ban, hogy Ri ma szom bat ban 2004 má ju sá ban

fel avat hat ták Pe tő fi szob rát, meg van a ré sze a

re for má tus egy ház nak, hi szen a szo bor bi zott -

ság nak B. Ko vács Ist ván gyűj te mé nyi igaz ga tó

volt az el nö ke és az ügy fő moz ga tói kö zé tar -

to zott Er dé lyi Gé za püs pök is.

197

Tar czy La jos pá pai te o ló gi ai ta nár nak szü -

lő fa lu já ban, Het ény ben ál lí tot tak em lék mű vet,

raj ta dom bor mű. A sok vi szon tag sá gon ke resz -

tül ment rozs nyói Kos suth-szo bor fel ál lí tá sá ban

is támo gatólag sze re pel tek a hely be li re for má -

176 A. Kis Bé la

186 Mórocz Er nő: Ímely. „Két ha za egy szív ben”. Kál vi nis ta Szem le, 1997. szep tem ber, 7. p.

187 Gaz dag Jó zsef: Deregnyő. Kő táb lák és em be ri sor sok. Új Szó, 1994. de cem ber 21., 7. p.

188 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2001. szep tem ber, 12. p.

189 Tóth Mi hály: Gellér. Mil len ni u mi em lék táb lát avat tunk. Kál vi nis ta Szem le, 2001. már ci us, 10. p.

190 Boholy Zoltánné: Ra kot  tyás. „Ne félj, csak higgy!” Kál vi nis ta Szem le, 1996. ja nu ár, 8. p.

191 Mixtaj Istvánné: Rozs nyó. Há la adó is ten tisz te let. Kál vi nis ta Szem le, 2006. ja nu ár, 13. p.

192 Lász ló Len ke: Bögellő. Az is ko la ala pí tás cen te ná ri u ma. Kál vi nis ta Szem le, 2006. ja nu ár, 12. p.

193 Csémy La jos: Prá gai ado má nyok Szenczi Mol nár Al bert em lék mű vé re. Kál vi nis ta Szem le, 1995. áp ri lis, 8. p.

194 Koncsol Lász ló: Va gyunk és él ni aka runk. A pe li kán az ál do zat vál la lás ra utal. Kál vi nis ta Szem le, 2002. má jus, 6–7. p.

195 Dr. Er dé lyi Gé za: Az ál do zat ho za tal nem hi á ba va ló. Kál vi nis ta Szem le, 2002. má jus, 7. p.

196 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2003. má jus, 12. p.

197 Er dé lyi Gé za: Ka pocs a nem ze tek kö zött. Kál vi nis ta Szem le, 2004. jú li us–au gusz tus, 1. p. B. Ko vács Ist ván: Köl tő és

köz élet. Szel le mi or szág épí tés Gömörben. Uo., 2004. jú li us–au gusz tus, 9. p.



tus egy ház köz ség tag jai; egy idő ben azt is fel -

aján lot ták, hogy a temp lom kert ben ál lít sák fel

új ra a szob rot (vé gül köz te rü let re ke rült).

1.2.8.4. Kop ja fák

Kü lön fe je ze tet szen te lünk a kop ja fák nak, mi -

vel a kop ja fa ál lí tás szo ká sa kü lö nö sen el ter jedt

a szlo vá ki ai ma gyar ság kö ré ben, s a re for má tus

egy ház köz sé gek te vé ke nyek ezen a té ren is.

A kisúj falui te me tő ben még 1989-ben kop -

ja fát ál lí tot tak a fa lu szü löt té nek, Gu lyás La jos

le vé li lel ki pász tor nak, aki az 1956-os for ra da -

lom már tír ja let t.

198

Kamoc sán a temp lom mel -

let ti kert ben 1996-ban a mil le cen tenári um al -

kal má ból ál lí tot tak kop ja fát, majd Dé vai Nagy

Ka mil la ad ta elő Ma gya rok fé nye cí mű műso -

rát.

199

Hubón 2002-ben a II. vi lág há bo rú ál do -

za ta i nak emel tek kop jafát.

200

2002-ben Horkay

An dor egy ko ri zemp lé ni lel ki pász tor em lé ké re

ál lí tot tak kop ja fát a csa lá di sír em lék mel let t.

201

Kálosán 2003-ban az 1848/49-es for ra da lom és

sza bad ság harc em lé ké re ál lí tot tak kop jafát.

202

Az Íme lyi Re for má tus Egy ház köz ség 2003 ok -

tó be ré ben a re for má ció és a II. vi lág há bo rút kö -

ve tő ki te le pí tés re em lé kez ve ál lí tott kop ja fát a

gyü le ke ze ti ház udvarán.

203

Bögel lőn 2005 ok -

tó be ré ben a re for má tus ele mi nép is ko la meg -

ala ku lá sa 100. év for du ló ján az is ko la ud va rán

avat tak kop jafát.

204

A komárom szent pé teri re -

for má tus temp lom előtt a kom mu niz mus ál do -

za ta i nak em lé ké re emelt kop ja fa áll.

205

Lénárt -

falván 2006. már ci us 12-én avat ták fel az Igo

Ala dár han vai fa fa ra gó ál tal ké szí tett kop -

jafát.

206

2004-ben a zsípi re for má tus pa ró kia előtt

ál lí tot tak fel az 1848/49-es for ra da lom és sza -

bad ság harc em lé ké re egy kő ris fá ból emelt em -

lék mű vet (az al ko tás sze rin tem meg ha lad ja a

kop ja fa fogalmát).

207

A to váb bi ak ban L. Ju hász Ilo na ta valy meg -

je lent könyve

208

füg ge lé ké ből ve szem szám ba a

re for má tus egy ház hoz kö tő dő, ed dig nem em lí -

tett kop ja fá kat. Abarán 1996-ban a mil le cen -

tenári um és a II. vi lág há bo rú ál do za ta i nak em -

lé ké re a re for má tus temp lom kert jé ben, Csic -

són a pa ró kia ud va rán 2002-ben a re for má ció

em lé ké re, Dereg nyőn 1990-ben a temp lom kert -

ben az egy ko ri lel ki pász tor ok és kán tor ta ní tók

em lé ké re, Kisúj falun 1998-ban a köz ség el ső

írá sos em lí té sé nek 765. és az 1848/49-es for ra -

da lom és sza bad ság harc 150. év for du ló ján a

mil le cen tenári um je gyé ben, 1991-ben Mag yar -

bődön a re for má tus te me tő ben a budaméri csa -

tá ban el esett ma gyar hon vé dek em lé ké re ál lí -

tot tak kop ja fát. A nagyka posi re for má tus temp -

lom előtt 1991-ben em lék fát avat tak a II. vi lág -

há bo rú ál do za ta i nak em lé ké re. Nagyrás kán

1997-ben és 1998-ban a Firesz tá bo rok al kal -

má ból, Sza lán con a temp lom mel lett 1998-ban

a re for má ció em lék ün ne pe és egy cser kész tá -

bor em lé ké re, Szepsi ben 2004-ben a re for má -

tus temp lom mel lett az 1989-ben Er dély be el -

jut ta tott se gély szál lít mány ra em lé kez ve ál lí tot -

tak kop ja fát.
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198 Lásd: Ju hász Ilo na: „Fá ba ró va, föld be üt ve...” A kop ja fák/em lék osz lop ok mint a szim bo li kus tér fog la lás esz kö zei a
szlo vá ki ai ma gya rok nál. Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, Komárom–Dunaszerdahely,

2005, 37–38. p.

199 (km) [Kamoncza Már ta]: Hi tün ket nem veszt ve. Kop ja fát ál lí tott a la kos ság a temp lom kert ben. Új Szó, 1996. no vem -

ber 28.

200 Tóth Lász ló: Hubó. Há la adás, öröm ün nep. Kál vi nis ta Szem le, 2002. de cem ber, 11. p.

201 Horkay Lász ló: In memoriam Horkay An dor (1894–1963). Kál vi nis ta Szem le, 2003. ja nu ár, 10. p.

202 Iliás Ta más: Kálosa. Irány a ha tár! Kál vi nis ta Szem le, 2003. má jus, 10. p.

203 Szénási Szi lárd: Ímely. Kop ja fa ava tás a re for má ció és a ki te le pí tés em lé ké re. Kál vi nis ta Szem le, 2004. ja nu ár, 10. p.

204 Lász ló Len ke: Bögellő. Az is ko la ala pí tás cen te ná ri u ma. Kál vi nis ta Szem le, 2006. ja nu ár, 12. p.

205 Novák Ró bert: Komáromszentpéter. 1848-as meg em lé ke zés. Kál vi nis ta Szem le, 2006. má jus, 14. p.

206 Nagyné Ré vész And rea: Lénártfalva. Kop ja fát avat tunk. Kál vi nis ta Szem le, 2006. má jus, 14. p.

207 Nagy Pál Mag da lé na: Zsíp. Kop ja fa- és em lék táb la-ava tás. Kál vi nis ta Szem le, 2004. de cem ber, 11. p.

208 Lásd: Ju hász Ilo na: „Fá ba ró va, föld be üt ve...” A kop ja fák/em lék osz lop ok mint a szim bo li kus tér fog la lás esz kö zei a
szlo vá ki ai ma gya rok nál. Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, Komárom–Dunaszerdahely,

2005, 183–212. p.



1.2.9. Meg em lé ke zé sek

A re for má tus egy ház ban az em lék mű ál lí tás hoz

ha son ló an ko moly sze rep jut az em lék na pok -

nak, év for du lós meg em lé ke zé sek nek, nem ze ti

ün ne pek meg tar tá sá nak.

1.2.9.1. Em lék na pok

A rend szer vál tás után is si ker rel to vább vitt

Szenczi Mol nár Al bert Na pok ren dez vény so ro -

za tá nak min den év ben van re for má tus vo nat ko -

zá sú ese mé nye, így 1997-ben emlékülést

209

(ame lyen Nagy Já nos szob rász mű vész, Ko vács

Sán dor Iván és Er dé lyi Géza 

210

szol gál tak elő -

adás sal), 2004-ben pe dig szem inári u mot

211

tar -

tot tak a név adó tisz te le té re. 2005-ben „Ma gyar
zub bon kön töskébe öl töz te tett psalmu sok” cím -

mel dísz ün ne pélyt ren dez tek, ame lyen Édes

Ár pád alistáli és So mo gyi Alfréd apá casza kál -

lasi re for má tus lel ki pász tor ok ad tak elő.

212

Eke len éven te Het ényi Já nos Na po kat tar ta -

nak a fa lu szü löt te és a re for má tus kö zös ség egy -

ko ri lel ké sze em lé ké re. 1997-ben Szénássy Zol -

tán tar tott elő adást ró la, ki ál lí tás nyílt Jókainé

Kiss Éva gra fi kus al ko tá sa i ból és a Du na Men ti

Mú ze um 19. szá za di fest ményei ből.

213

Búc son

2000-ben tar tot tak elő ször Ka to na Mi hály Na -

po kat, mi u tán az elő ző év ben az alap is ko la fel -

vet te az egy ko ri lel ki pász tor nevét.

214

Bár Baróti Sza bó Dá vid je zsu i ta volt, a

Dunarad vány on éven te meg ren de zett Baróti

Sza bó Dá vid Na pok ren dez vény so ro za tá nak

szer ve zé sé be a re for má tus egy ház köz ség is be -

kap cso ló dik. A Nagym egy eri Re for má tus Egy -

ház köz ség társ szer ve ző je a min den év no vem -

be ré ben meg ren de zett Besnyei Györ gy Na pok -

nak. A Cse ma dok ko má ro mi alap szer ve ze te ál -

tal szer ve zett Selye Já nos Na pok ren dez vény -

so ro za tát is tá mo gat ja a re for má tus egy ház köz -

ség, pl. ün ne pi is ten tisz te let tar tá sá val.

1.2.9.2. Év for du lós meg em lé ke zé sek

A re for má ció em lék nap já hoz kö tő dő en (ok tó -

ber 31-e) a re for má tus gyü le ke ze tek min den

év ben meg em lé kez nek a re for má ci ó ról, amit

adott eset ben más ra is ki ter jesz te nek. Ko má -

rom ban 2003-ban Gás pár Ti bor a Rá kó czi -sza -

bad ság harc ki tö ré se 300. év for du ló ján elő adás -

sal szol gált az ün ne pi is ten tisz te le ten, ahol be -

mu tat ták a gyü le ke zet leg ré gibb, 1783-ból

szár ma zó, res ta u rált úr asz ta li te rí tő jét is.

215

Re -

for má ci ói If jú sá gi Na pok cí men 2003 ok tó be -

ré nek utol só hét vé gé jét Dereg nyőn töl töt te

mint egy negy ven kö zép is ko lás fi a tal, akik a re -

for má ci ó nak a ma gyar iro da lom ra gya ko rolt

ha tá sá val és a re for má ció örök sé gé vel foglal -

koz tak.

216

Kisölve den 2004-ben Szíj Re zső tar -

tott elő adást a meg úju lás út ja i nak szün te len

kereséséről.

217

1992 au gusz tu sá ban Marcel házán és Kisúj -

falun az egy ko ri ár va há zi moz ga lom még élő

tag jai Nehézy Kár oly mis  szi ós lel ki pász tor ra

em lé kez tek szü le té sé nek 100. évfor dulóján

218

,

ugyanőrá ha lá la 40. év for du ló ján kon fe ren ci án

emlékeztek

219

2004-ben Kisúj falun. Az év ok tó -

ber 17-én pe dig a két gyü le ke zet egy cso port ja

Őrbot tyán ban meg ko szo rúz ta a sír ját.

220

Az 1992

ok tó be ré ben Mad ban tar tott pres bi te ri kon fe ren -

ci át Come nius em lé ké nek szen tel ték, még pe dig

szü le té se 400. év for du ló ja alka lmából.

221

178 A. Kis Bé la

209 (vysztavel): Utam Szenczi Mol nár Al bert hez. Em lék ülés a je les re for má tor tisz te le té re. Új Szó, 1997. no vem ber 19.

210 1997. no vem ber 17-én el hang zott elő adá sát a Kál vi nis ta Szem le 1998. ja nu á ri szá ma kö zöl te, 4–5. p.

211 Szenczi Mol nár ra em lé kez nek. Kál vi nis ta Szem le, 2004. no vem ber, 12. p

212 A XXXVI. Szenczi Mol nár Al bert Na pok mű so rá ból. Kál vi nis ta Szem le, 2005. ok tó ber, 12. p.

213 Fü löp Szil via: Ekel. Hetényi Já nos Na pok. Kál vi nis ta Szem le, 1998. ja nu ár, 8. p.

214 -ml- [Mol nár Lász ló]: Búcs. Ka to na Mi hály Na pok. Kál vi nis ta Szem le, 2001. ja nu ár, 10. p.

215 Fa ze kas Lász ló: Ko má rom. Rend ha gyó em lék ün nep ség. Kál vi nis ta Szem le, 2003. de cem ber, 11. p.

216 Cs. A.: Re for má ci ói If jú sá gi Na pok az Ungi Egy ház me gyé ben. Re for má tus Új ság, 2004. ja nu ár, 4. p.

217 Amb rus Eri ka: Kisölved. Meg ment he tő-e a re for má tus egy ház? Kál vi nis ta Szem le, 2005. feb ru ár, 10. p.

218 Búcsi La jos: Hit erő sí tő em lé ke zés. Kál vi nis ta Szem le, 1992. ok tó ber, 8. p.

219 Dobainé Kiss Ilo na: Kisújfalu. Em lé ke zés az ár va ház-ala pí tó lel kész re. Kál vi nis ta Szem le, 2005. ja nu ár, 10. p.

220 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2004. de cem ber, 12. p.

221 PI [Pe res Im re]: Pres bi te ri kon fe ren cia Madban. Kál vi nis ta Szem le, 1992. ok tó ber, 8. p.



Kúr Gé za egy ko ri csic sói lel ki pász tor ham -

va it 1996 ja nu ár já ban he lyez ték el a csic sói te -

me tő ben. Az ak tus kap csán ün ne pi meg em lé ke -

zést is tar tot tak a ne ves egy ház tör té nész ről,

ahol há rom elő adás hang zott el (Koncsol Lász -

lóé, Pe res Im réé és Sza bó Rezsőé).

222

Nyitrán

élén ken ápol ják a gyü le ke zet ala pí tó, zsi dó men -

tő tény ke dé se mi att már tí rom sá got szen ve dett

Sedi vi Lász ló lel ki pász tor emlékét.

223

Kisúj falun 1998-ban Ha mar Ist ván lel ki -

pász tor ra em lé kez tek ha lá lá nak 25. évfor -

dulóján.

224

Ugyan csak Kisúj falun 2002-ben a

Károli Gás pár Re for má tus Egye tem nagy kő rö si

Ta ní tó kép ző Fő is ko lai Ka ra di ák jai ad ták elő az

Egy hu sza dik szá za di kró ni kás ének cí mű elő -

adá su kat, mely ben ki vég zé sé nek 45. év for du ló -

ján a fa lu szü löt te, Gu lyás La jos le vé li lel ki pász -

tor, 1956-os már tír élet út ját kí sér ték végig.

225

Mar to son Má té Já nos pro fes  szor ra, bu da pes ti te -

o ló gi ai ta nár ra em lé kez tek ha lá lá nak el ső évfor -

dulóján.

226

A gicei és a gömör nánási gyü le ke ze ti

ta gok 1999 ok tó be ré ben a ri ma szom ba ti te me tő -

ben meg ko szo rúz ták egy ko ri lel ki pász to ruk,

Vályi Jó zsef sír ját, aki húsz éve halt meg s hu -

szon hét évig szol gált a gyülekezetben.

227

A

kolozs né mai gyü le ke zet tag  jai 2002-ben meg ko -

szo rúz ták a 116 év vel ko ráb ban el hunyt utol só

(anya egy ház-köz sé gi) lel ké szük, Kőváry Al bert

sír je lét, amit előt te felújí tot tak.

228

Az Egye sült Pro tes táns Gim ná zi um meg -

ala ku lá sá nak 150. év for du ló ján két na pos em -

lék ün nep sé get tar tot tak Rimas zom bat ban.

229

Ha lá la ti ze dik év for du ló ján a marcel házai gyü -

le ke zet is ten tisz te let ke re té ben em lé ke zett meg

Köny ves Ist ván lel ki pász tor ról, majd egy kül -

dött ség meg ko szo rúz ta sír ját a ko má ro mi

temetőben.

230

A nyi trai gyü le ke zet ben Bar tók

Bél ára em lé kez tek szü le té sé nek 125. év for du -

ló ja kapc sán.

231

A madari gyü le ke zet nagy sza -

bá sú temp lo mi ün nep sé get szer ve zett an nak

kap csán, hogy az 1681-es or szág gyű lés Madart

artikuláris hel  lyé nyil vá ní tot ta. Az ün nep ség re

meg hív ták azon te le pü lé sek re for má tus sá gá nak

kép vi se lő it, me lyek la ko sai Madar ra jár hat tak

isten tisztele tre.

232

1.2.9.3. Nem ze ti ün ne pi meg em lé ke zé sek

Az SZRKE sok gyü le ke ze te be kap cso ló dik a

nem ze ti ün ne pe ken va ló meg em lé ke zés be, ko -

szo rú zás ba; eb ben a vo nat ko zás ban ki emelt

hely il le ti meg a már ci us 15-i meg em lé ke zé se -

ket. A már ci us 15-i ün nep sé gek egyik ál lan dó

szín he lye a mag yarbő di te me tő ben nyug vó

mint egy két száz hon véd tisz te le té re 1991-ben

ál lí tott kop ja fa, va la mint a temp lom kert ben az

őket el te me tő Balla Jó zsef lel ki pász tor sírhe -

lye.

233

Han ván 2002-ben Tom pa Mi hály sír ját a

kaz incbar cika-fel sői re for má tus gyü le ke zet

tag ja i nak je len lét ében ko szo rúz ták meg.

234

Kolozs némán a 154. év for du lón di á kok kal ta -

ní tot tak be ün ne pi műsort.

235

A hont füzes g yar -

179A református egyház

222 PI [Pe res Im re]: Csicsó. Tisz te let adás Kúr Gé zá nak. Kál vi nis ta Szem le, 1996. feb ru ár 8. p.

223 Amb rus Eri ka: Nyitra. Em lé kez tünk... Kál vi nis ta Szem le, 1997. már ci us, 8. p.; Berecz Ist ván: Nyitra. Em lék nap az ir -

gal mas ság je gyé ben. Kál vi nis ta Szem le, 2006. feb ru ár, 13. p. Lásd to váb bá: Ráso Lajosné Ma tyó Éva két ré szes visz  -

sza em lé ke zé sét: „A jó pász tor éle tét ad ja a ju ho kért...” Ta nú bi zony ság Sedivi Lász ló ról. Kál vi nis ta Szem le, 2006. áp -

ri lis, 8–9. p., és uo: 2006. má jus, 8–9. p.

224 -dki- [Dobainé Kiss Ilo na]: Kisújfalu. Meg em lé ke zés. Kál vi nis ta Szem le, 1999. már ci us, 8. p.

225 Dobainé Kiss Ilo na: Kisújfalu. Gu lyás La jos em lé két idéz tük. Kál vi nis ta Szem le, 2002. jú li us–au gusz tus, 14. p.

226 Mórocz Il di kó: Mar tos. Má té Já nos ra em lé kez tünk. Kál vi nis ta Szem le, 1999. áp ri lis, 7. p.

227 Jacsmenyík Istvánné: Meg em lé ke zés. Kál vi nis ta Szem le, 1999. de cem ber, 8. p.

228 Il lés Ju dit: Kolozsnéma. Kőváry Al bert re em lé kez tünk. Kál vi nis ta Szem le, 2002. jú li us–au gusz tus, 14. p.

229 -pb- [Pelle Be á ta]: Ri ma szom bat. 150 éve ala kult meg az Egye sült Pro tes táns Gim ná zi um. Kál vi nis ta Szem le, 2004.

feb ru ár, 10. p.

230 Id. Édes De zső: Tíz éve hunyt el Köny ves Ist ván. Kál vi nis ta Szem le, 2005. szep tem ber, 7. p.

231 Berecz Ist ván: Nyitra. Bar tók ra em lé kez tek. Kál vi nis ta Szem le, 2006. jú ni us, 13. p.

232 Nagy La jos: Madar. Tör té nel mi év for du lón ad tunk há lát. Kál vi nis ta Szem le, 2006. jú li us–au gusz tus, 18. p.

233 Megyesi Lász ló: Magyarbőd. Kál vi nis ta Szem le, 1992. má jus, 8. p.; Pazderák Ber ta lan: 1848, te csil lag... Kál vi nis ta
Szem le, 1995. má jus, 8. p.

234 Nagyné Ré vész And rea: Hanva. Már ci us 15-i meg em lé ke zés. Kál vi nis ta Szem le, 2002. áp ri lis, 10. p.

235 Il lés Ju dit: Kolozsnéma. Em lé kez tünk. Kál vi nis ta Szem le, 2002. áp ri lis, 10. p.



mati re for má tus temp lom ban 2003. már ci us

14-én a bu da pes ti Ta bu la tú ra – ré gi ze nét ját szó

– együt tes tar tott em lék es tet, ame lyen Kos suth-

in du ló kat is előadot t

236

, már ci us 16-án pe dig a

fegyverne ki re for má tus temp lom ban vendég -

szere pelt.

237

Ugyan ez az együt tes 2005. már ci -

us 15-én Zal abán volt hall ható.

238

A Cse ma dok simonyi alap szer ve ze te ál tal

2004-ben szer ve zett már ci us 15-i ün nep ség

szó no ka Milen Mar cell re for má tus lel ki pász tor

volt.

239

II. Rá kó czi Fe renc szü le té sé nek 328.

év for du ló ja al kal má ból Bor si ban Er dé lyi Gé za

püs pök volt az ige hir de tő, ün ne pi be szé det

mon dott Tő kés Lász ló és He ge dűs Loránt

püspök.

240

A de á ki re for má tus gyü le ke zet min -

den év ben meg em lé ke zik az 1848-as for ra da -

lom ról, s meg ko szo rúz za a hő sök szob rát és a

II. vi lág há bo rús ál do za tok emlék tábláját.

241

A

ri ma szom ba ti Tom pa Mi hály Re for má tus Gim -

ná zi um 2005-ben a mis kol ci Fé nyi Gyu la Je -

zsu i ta Gim ná zi um di ák ja it és ta ná ra it lát ta ven -

dé gül, az ün ne pi is ten tisz te le ten – ahol kar ca gi

kö zép is ko lás ok is je len vol tak – Mol nárné

Pelle Be á ta igaz ga tó em lé ke zett az 1848/49-es

eseményekre.

242

A komárom szent pé teri gyü le -

ke zet is rend sze rint meg em lé ke zik 1848-ról.

243

1.2.10. Jel ké pek, zász lók

Az SZRKE 2000-ben, a Ma gyar Re for má tu sok

IV. vi lág ta lál ko zó ja kap csán Pé csi L. Dá ni el

bu da pes ti jel kép- és ar cu lat ter ve ző vel el ké szít -

tet te az egy ház címerét

244

, amely kü lön bö ző

for má ban (zász ló kon, az egy ház fej lé ces pa pír -

ja in, a Kál vi nis ta Szem le fej léc ében, re for má tus

ki ad vány ok ban, lel ki pász tor ok név jegy kár tyá -

ján stb.) hasz ná la tos. A cí mert hor do zó zász ló

több egy ház köz ség temp lo má ban ki van té ve,

akár csak nem ze ti zász lónk. Temp lo mi el he lye -

zé sü ket rend sze rint meg ál dá suk elő zi meg.

Mil len ni u mi zász lót ka pott Ózd ról a ri ma -

szom ba ti gyü le ke zet, ame lyet 2001. au gusz tus

12-én ál dott meg Er dé lyi Géza .

245

A rad nóti

gyü le ke ze tet az Alac skai Re for má tus Egy ház -

köz ség aján dé koz ta meg mil len ni u mi zász ló -

val, mi ál tal a még 1939-ben lé te sí tett test vér-

gyü le ke ze ti kap cso la tot ele ve ní tet ték fel.

246

Kálosán 2003-ban a Szül lő Gé za Pol gá ri

Kör aján dé ko zott egy cí mer rel el lá tott nem ze ti

lo bo gót a re for má tus gyülekezetnek

247

, akár -

csak a megy erc sinek

248

2003. no vem ber 30-án.

A balogúj falui re for má tus temp lom 2006 jú ni -

u sá ban meg tar tott fel szen te lé se al kal má val

Koncz Kár oly Györ gy mis kol ci la kos tól ka pott

nem ze ti zász lót a gyülekezet.

249

Mi u tán di vat ba jött cí mert és zász lót ter vez -

tet ni a fal vak nak és vá ro sok nak is (egy ház köz -

sé gi cí mer ről egy elő re csak az öt let szint jén van

tu do má som), e jel ké pek temp lo mi el he lye zé sé -

nek kér dé sét is ma gá val hoz ta az élet. Az ügy -

ben ál lást fog lalt a Zsi na ti El nök ség is. A te le pü -

lé sek cí me re és zász la ja temp lo mi el he lye zé sé -

vel kap cso lat ban úgy dön tött, hogy nem el len zi,

ha „a szim bó lu mok nem tar tal maz nak ate is ta

vagy bot rán ko zást oko zó mo tí vu mo kat, és a

pres bi té ri um jó vá hagy ta elhe lyezé sü ket”.

250

180 A. Kis Bé la

236 P. M. [Po lák Mag da lé na]: Hontfüzesgyarmat. Ze nés em lék est. Kál vi nis ta Szem le, 2003. áp ri lis, 11. p.

237 Podlupszki Sza bi na: Fegy ver nek. Temp lo munk ban sze re pelt a Ta bu la tú ra. Kál vi nis ta Szem le, 2003. má jus, 10. p.

238 Amb rus Eri ka: Zalaba. Ez volt már ci us 15. Kál vi nis ta Szem le, 2005. áp ri lis, 11. p.

239 Milen Mar cell: Em lé kez zünk mél tó kép pen 1848 min dig idő sze rű üze ne té re! Kál vi nis ta Szem le, 2004. jú ni us, 6-7. p.

240 -akb- [A. Kis Bé la]: Bor si. A fe je de lem re em lé kez tek. Kál vi nis ta Szem le, 2004. jú ni us, 10. p.

241 Szabóné Hí res Er zsé bet: De á ki. Az 1848-as ese mé nyek re em lé kez tünk. Kál vi nis ta Szem le, 2005. má jus, 10. p.

242 Kovácsné Tí már Il di kó: El bal lag tak az el ső vég ző sök. A Tom pa Mi hály Re for má tus Gim ná zi um éle té ből. Kál vi nis ta
Szem le, 2005. jú ni us, 7. p.

243 Novák Ró bert: Komáromszentpéter. 1848-as meg em lé ke zés. Kál vi nis ta Szem le, 2006. má jus, 14. p.

244 A cí mer és a raj ta sze rep lő szim bó lu mok le írá sát az al ko tó sza va i val köz li a Kál vi nis ta Szem le 2000. no vem be ri szá -

ma, 4. p.

245 BZ [Bor za Zol tán]: Ri ma szom bat. Zász ló- és em lék táb la-át adás. Kál vi nis ta Szem le, 2001. ok tó ber, 11. p.

246 O. Gy. [Orémus György]: Radnót. Ün ne pi ba rá ti ta lál ko zó. Kál vi nis ta Szem le, 2001. de cem ber, 11. p.

247 Iliás Ta más: Kálosa. Irány a ha tár! Kál vi nis ta Szem le, 2003. má jus, 10. p.

248 Győ ri Ma tild: Megyercs. Ad ven ti kon cert. Kál vi nis ta Szem le, 2004. már ci us, 10. p.

249 Át ad ták a fel újí tott balogújfalusi re for má tus temp lo mot. Gömörország, 2006/2., 71–72. p.

250 A Zsi na ti El nök ség jú li us 2-i ülé sén tör tént. Kál vi nis ta Szem le, 2004. jú li us–au gusz tus, 13. p.



1.2.11. Köz éle ti kon fe ren ci ák

Az SZRKE Élet vé de lem, mag zat vé de lem cím -

mel 1999-ben az MKP-val és egy hol land re -

for má tus párt tal kar ölt ve kon fe ren ci át szer ve -

zett, amely nek az anya ga nyom ta tás ban is meg -

je len t.

251

A Kamoc sai Re for má tus Egy ház köz -

ség társ szer ve ző je volt a Múl nak a gyer mek -
évek cí mű if jú sá gi kon fe ren ci á nak, amely nek

meg szer ve zé sét egy hol land re for má tus párt

kezdeményezte.

252

A Nyi trai Re for má tus Egy ház köz ség, a

Kons tan tin Egye tem Kö zép-eu ró pai Ta nul má -

nyok Ka ra és az Em lé ke zés 1944–2004 Köz -

hasz nú Ala pít vány kö zös szer ve zé sé ben 2006

jú ni u sá ban holokauszt-kon fer en cia volt a nyi t -

rai re for má tus temp lom ban, ame lyen Konc sol

Lász ló újabb zsi dó men tő re for má tus lel ké szek -

kel (Pus kás Ist ván, Brányik Sán dor) és Gaál

Fe renc nyékvárkonyi plé bá nos sal kap cso la tos

ku ta tá si ered mé nye i ről szólt.

253

Az Alistáli Re for má tus Egy há zi Alap is ko la

2006 má ju sá ban pedagó gussz im póz i u mot szer -

ve zett, me lyen az ös  szes szlo vá ki ai re for má tus

is ko la kép vi sel tet te magát.

254

1.2.12. Ze nei élet

A ze ne és az ének mint az is ten di csé ret egyik

for má ja ki emel ke dő he lyet fog lal el a re for má -

tu sok val lá si éle té ben.

1.2.12.1. Kó rus moz ga lom

Ép pen ezért az SZRKE-ben rend kí vül erős a

kó rus moz ga lom. Leg el ső he lyen em lí ten dő az

1997-ben ala kult Firesz kó rus, amely Berke si

Sán dor és Süll Kin ga kar nagy ok ve ze té sé vel

már sok kon cer tet tud hat ma ga mö gött. 2002-

ben né met or szá gi, 2003-ban hol lan di ai, 2005-

ben er dé lyi kör úton járt, de ven dég sze re pelt

Auszt ri á ban, Cseh or szág ban és több al ka lom -

mal Ma gyar or szá gon is. A kó rus 1999-ben

Galán tán a XI. Ko dály Na po kon arany ko szo rús

mi nő sí tést szer zett. 2001-ben Tégy Uram en -
gem ál dás sá cím mel önál ló CD-t adott ki.

Szám ta lan gyü le ke zet nek, több egy ház me -

gyé nek és is ko lá nak van (vagy a rend szer vál tás

óta né hány éven ke resz tül mű kö dött) kó ru sa.

Kö zü lük több is ki adott már va la mi lyen hang -

hor do zót, né mely kó rus nak ne ve is van

(Goudimel – Mar tos, Lau date – Kamoc sa stb.).

Fel so ro lá suk je len dol go zat ke re te it meg ha lad -

ja, de hang sú lyoz ni kell, hogy kul tu rá lis vo nat -

ko zás ban az egy há zi élet na gyon je len tős te rü -

le té ről van szó.

Bár a gyü le ke ze ti kó ru sok el ső sor ban a sa -

ját gyü le ke ze tük al kal ma in lép nek fel, az utób -

bi idő ben rá érez tek a kö zös ének lés örö mé re is,

így egy re gyak rab ban szer vez nek kó rus ta lál ko -

zó kat. 2002-ben ke rült sor az el ső gömöri egy -

ház me gyei női kó rus ta lál ko zó ra, ame lyen a

ren de ző har ma ci kó ru son kí vül fel lé pett még a

gömörhorkai, a lo son ci, a rimaszéc si, a simonyi

és a nagy ba lo gi gyü le ke zet énekkara.

255

A má -

so dik nak a nagy ba lo gi re for má tus temp lom

adott ott hont, s a fent em lí tett kó ru sok kö zül

nem volt je len a rimaszéc si, de meg je lent a tor -

nal jai és a gömörszkárosi.

256

A har ma dik

Simony iban volt, ahol újab bak vol tak: a

simonyi Bár ka öku me ni kus ének kar, a balo -

giványi fér fi kó rus, a han vai női ének kar, a han -

vai fér fi da lár da, a rimaszéc si alap is ko la ta ní tói

kama rakórusa.

257

2005 szep tem be ré ben Han ván

már ne gyed szer ta lál koz tak a gömöri egy há zi

kó ru sok, a ta lál ko zón ek kor már ti zen négy kó -

181A református egyház

251 Iski Ibo lya: Ko má rom. Élet vé de lem, mag zat vé de lem. Kál vi nis ta Szem le, 2000. ja nu ár, 7. p. Lásd még: A. Kis Bé la:

Ki nek ter hes ség az ál dott ál la pot? cí mű re cen zi ó ját. Kál vi nis ta Szem le, 2001. már ci us, 5. p.

252 Iliás Ta más: Kamocsa. Múl nak a gyer mek évek. Kál vi nis ta Szem le, 2006. áp ri lis, 15. p.

253 B. I. [Berecz Ist ván]: Nyitra. A holokausztra em lé kez tünk. Kál vi nis ta Szem le, 2006. szep tem ber, 12. p. Er dé lyi Gé za

püs pök nyi tó ige hir de tés ét A hit rend kí vü li tet tek re is kö te lez cím mel a Kál vi nis ta Szem le 2006. jú li us–au gusz tu si szá -

ma kö zöl te, 1. p.

254 -kdl- [Kisné De me ter Lu cia]: Alistál. Gyer me ke ink ről volt szó. Kál vi nis ta Szem le, 2006. jú li us–au gusz tus, 20. p.

255 Iski Ibo lya: Harmac. Egy ház me gyei kó rus ta lál ko zó. Kál vi nis ta Szem le, 2002. de cem ber, 9. p.

256 Tóth Lász ló: Nagy ba log. Egy ház me gyei kó rus ta lál ko zó. Kál vi nis ta Szem le, 2003. ok tó ber, 10. p.

257 Tóth Lász ló: Simonyi. Kó rus ta lál ko zó. Kál vi nis ta Szem le, 2004. de cem ber, 9. p.



rus vett részt

258

, köz tük a zádor fal vai női kó rus,

a lo son ci Serly ka ma ra kó rus, a ri ma szom ba ti

vo ká lis kvar tett.

A 2005. má jus 22-én Lad mó con már har -

mad íz ben meg tar tott kó rus ta lál ko zón hét kó rus

jött ös  sze (a szen te si, a nagyka posi, az ágc ser -

nyői, a kas sai, az örösi, a tiszac sernyői és a lad -

mó ci), még pe dig az zal a ne mes cél lal, hogy ta -

lál ko zó juk per sely pén ze és ado má nya a Per -

benyik ben épü lő ár va ház ja vá ra le gyen fordít -

va.

259

2006-ban jú ni us ban tar tot ták a ne gye dik

ha son ló találkozót

260

. 2005 ok tó be ré ben Kul -

cso don volt a po zso nyi egy ház me gye el ső

kórustalálkozó ja

261

há rom kó rus rész vé te lé vel,

ezt 2006-ban a somor jai kö vet te, ame lyen már

öt kó rus vett részt.

262

A ko má ro mi egy ház me gyé ben egy több év -

vel koráb bani pró bál ko zás nyo mán 2006-ban

Dunamoc son jött ös  sze ti zen há rom gyü le ke ze ti

kó rus és zenekar

263

, ami után a het ényi kó rus ta -

lál ko zó következett.

264

Pel sőcön a XXIV. Bár dos

La jos Ze nei He tek ke re té ben 2000-ben tar tot ták

a II. Pel ső ci Kó rus fesz ti vált, amely nek ze nés

evan ge li zá ci ós is ten tisz te let is ré sze volt.

265

Az 1996-ban meg ala kult Berkő

266

(Berzéte-

kőrösi Ve gyes Kó rus) ve ze tő je Écsi Gyön gyi,

aki új lak- (és újab ban szol gá la ti) he lyé ről, He -

t ény ből is vis  sza jár gon doz ni az ének kart. A

kőrösi gyü le ke zet szer vez te meg 2001 má ju sá -

ban a Rozs nyói já rás egy há zi kó ru sa i nak 9.

seregszem léjét.

267

Önál ló fel lé pé se volt a

Dunamoc si Re for má tus Egy ház köz ség ének ka -

rá nak a po zso nyi re for má tus temp lom ban 2001

júniusában.

268

A 2005-ben ala kult Lux aeter na ka ma ra kó -

rus, amely nek hét tag ja van, 2006 szep tem be ré -

ig ti zen hat temp lo mi fel lé pést tud hat ma ga mö -

gött. Nem csak a szlo vá ki ai egy ház köz sé gek -

ben, ha nem Ma gyar or szá gon is sze re pelt már.

Ve ze tő je Süll Kin ga egy ház ze nész.

1.2.12.2. Kon cer tek, ze ne ka ri ta lál ko zók,

fesz ti vá lok

A CJTA di ák ön kor mány za tá nak Pro Chris to

non prof it szer ve ze te 2003-ban szer vez te meg

elő ször Ko má rom ban a fel vi dé ki egy há zi ze ne -

kar ok találkozóját.

269

A 2006-ig min den év ben

meg va ló sult ren dez vé nyen fő ként az aláb bi

együt te sek lép tek fel: Ke zek, A hit hat, Élő kö -

vek, El len szél ben, Ichthüsz, Pin tér Bé la és a

cse me ték stb. Az Apá casza kál lasi Re for má tus

Egy ház köz ség Soi Lé gó If jú sá gi Cso port ja még

na gyobb ra vál lal ko zott: ugyan csak Ko má rom -

ban 2005-ben és idén is meg ren dez te a Kár pát-

me den cei re for má tus ze ne kar ok ta lál ko zó ját,

amely re Er dély ből, Kár pát al já ról és Ma gyar or -

szág ról is ér kez tek együt te sek.

Rév- és Dél-Ko má rom ban ok tó ber ben szo -

kott zaj la ni a Har mo nia Sacra Danu biana egy -

ház ze nei fesz ti vál, amely ből a re for má tus gyü -

le ke zet is jócs kán ki ve szi a ré szét.

Meg ze né sí tett ver sek kel több if jú sá gi tá bor -

ban fel lé pett Zsap ka At ti la és Sotkovszky

Lajos.

270

A megy erc si temp lom ban 2003-ban

ad ven ti kon cer tet adott a nagym egy eri Bár ka

ke resz tyén if jú sá gi énekkar.

271

2005. no vem ber

27-én a het ényi re for má tus temp lom ban adott
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258 Tóth Lász ló: Hanva. „Fi a im, csak éne kel je tek...” Kál vi nis ta Szem le, 2005. no vem ber, 11. p.

259 Ko vács Klá ra: Har ma dik ladmóci kó rus ta lál ko zó. Re for má tus Új ság, 2005. jú li us–au gusz tus, 10. p.

260 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2006. jú ni us, 16. p.

261 Süll Kin ga: Kulcsod–Dunamocs. Két kó rus ta lál ko zó. Kál vi nis ta Szem le, 2006. ja nu ár, 14. p.

262 Süll Kin ga: Somorja. Egy ház me gyei kó rus ta lál ko zó. Kál vi nis ta Szem le, 2006. jú li us–au gusz tus, 21. p.

263 Süll Kin ga: Kulcsod–Dunamocs. Két kó rus ta lál ko zó. Kál vi nis ta Szem le, 2006. ja nu ár, 14. p.

264 Süll Kin ga: Hetény. Ének kel di csér ték az Urat. Kál vi nis ta Szem le, 2006. jú li us–au gusz tus, 22. p.

265 Radácsy Kár oly: Pelsőc. Kó rus ta lál ko zó és evangelizáció. Kál vi nis ta Szem le, 2000. jú li us, 7. p.

266 Palcsó At ti la: Ze nei élet a berzétei gyü le ke zet ben. Kál vi nis ta Szem le, 9. p.

267 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2001. jú ni us, 12. p.

268 -tud. [Mikó Je nő]: Po zsony. Dunamocsiak ven dég sze rep lé se. Kál vi nis ta Szem le, 2001. ok tó ber, 10. p.

269 Iski Ibo lya: Ko má rom. Kön  nyű ze nei kon cert. Kál vi nis ta Szem le, 2003. jú li us–au gusz tus, 13. p.

270 Pl. Bátorkeszin 2003 nya rán. Nyers Szil via: Bátorkeszi. If jú sá gi tá bor ban di csér tük Is tent. Kál vi nis ta Szem le, 2003.

ok tó ber, 9. p.

271 Győ ri Ma tild: Megyercs. Ad ven ti kon cert. Kál vi nis ta Szem le, 2004. már ci us, 10. p.



ad ven ti or go na kon cer tet Sár kö zi Eri ka Zsu -

zsan na, Süll Kin ga és Nagy István.

272

Sok kül föl di ének kar is ven dég sze re pelt a re -

for má tus gyü le ke ze tek ben. A Deb re ce ni Re for -

má tus Kol lé gi um Kán tu sa a re for má tus egy ház -

hoz kö tő dő en több gyü le ke zet ben és hely szí nen

(Tornagörgő

273

, Alistál, Rimas zom bat 

274

, Léva

275

)

több al ka lom mal fel lé pett. Akár csak a hol lan di -

ai wouden ber gi Jubi late Deo ne vű, 140 fős egy -

há zi kórus.

276

1997 má ju sá ban Alistálon és Bá -

torkeszin lé pett fel a Nagy kő rö si Re for má tus Ta -

ní tó kép ző Fő is ko la II. év fo lya má nak kórusa.

277

Szádelőn 2002-ben előbb a gar bócbogdány i,

majd a tar cava jkó ci ki rán du ló fi a ta lok ad tak if -

jú sá gi kon certet.

278

Gömörhorkán 2003 má ju sá -

ban ze nés is ten tisz te le ten ven dég sze re pelt a bu -

da pes ti Bar tók Bé la Kama rakórus

279

, ugyan ott

2005 jú ni u sá ban a bu da pes ti Ta vasz női kó rust

fo gad ta a hely be li női kar.

280

2004 de cem be ré ben

ad ven ti és ka rá cso nyi mű sor ral lé pett fel a nyi t -

rai és az alsószől lősi re for má tus temp lom ban a

Ta bu la tú ra együttes.

281

2005 már ci u sá ban a bu -

da pest-pesterzsé beti köz pon ti gyü le ke zet ének -

ka ra lé pett fel a szá dalmási re for má tus tem plom -

ban.

282

2006 jú li u sá ban egy ka lo ta sze gi ének kar

lé pett fel a nyi trai re for má tus tem plom ban.

283

1.2.12.3. Temp lo mi előadóművészet

Han ván 1990 ta va szán Szvorák Ka ta lin nép dal -

éne kes lé pett fel a kas sai Csám bor gó val, majd

Fa ra gó La u ra és Sell ei Zol tán kö vet kez tek er -

dé lyi da lok kal és is te nes ver sek kel. „Sze rep lé -

sük tkp. egy negy ven éves ál dat lan kény szer -

hely zet nek ve tett vé get, amely ben a mű vé szek

el ke rül ni kény sze rül tek a tem plomokat.”

284

Az

elő adó mű vé szek kö zül Dinnyés Jó zsef dal tu -

laj do nos is fel-fel tűnt a re for má tus gyü le ke ze -

tek ben zsol tá ros műsorá val.

285

Berzétén 1996 őszén Kob zos Kiss Ta más és

Sza bó And rás elő adó mű vész lé pett fel, majd

Mon ta naro fran cia or szá gi tru ba dúr és Écsi

Gyön gyi éne kelt hit val ló énekeket.

286

Ugyan -

csak ő 1998. jú ni us 14-én a kas sai re for má tus

temp lom ban ad ta elő egy órás Hit val ló éne kek
cí mű műsorát

287

, és sok he lyen meg for dult ve le

(akár csak más jel le gű mű so ra i val) a re for má tus

egy ház ban. 2004. má jus 30-án Var nus Xa vér

or go na mű vész adott kon cer tet a ri ma szom ba ti

re for má tus tem plom ban.

288

1.2.12.4. Jó té kony sá gi kon cer tek

A jó té kony sá gi kon cert olyan te rü le te a kul tú ra

ápo lá sá nak, mely ben két cél tel je sül egy szer re.

A re for má tus egy ház köz sé gek szí ve sen köz re -

mű köd nek ilyen jel le gű ren dez vé nyek meg szer -

ve zé sé ben. Ko má rom ban 1997 ele jén a fel újí tás -

ra szo ru ló or go na ja vá ra jó té kony sá gi kon cer tet

adott Fer enczy Zsom bor, a ba la ton fü re di re for -

má tus gyü le ke zet kán to ra, majd Al földy-Boruss

Csil la bu da pes ti org onaművész.

289

2003-ban ren -
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272 Csin ta lan Ka ta lin: Hetény. Or go na szó ad vent ben. Kál vi nis ta Szem le, 2006. ja nu ár, 15. p.

273 B. S. [Bernáth Sán dor]: Tor na gör gő. Kál vi nis ta Szem le, 1995. má jus, 8. p.

274 -pb- [Pelle Be á ta]: Ri ma szom bat. 150 éve ala kult meg az Egye sült Pro tes táns Gim ná zi um. Kál vi nis ta Szem le, 2004.

feb ru ár, 10. p.

275 Hajtman Bé la: Lé va. Ün ne pi hang ver seny. Kál vi nis ta Szem le, 2005. no vem ber, 11. p.

276 Nánássy Il di kó: Ko má rom. A Jubilate Deo kon cert je. Kál vi nis ta Szem le, 1996. no vem ber–de cem ber, 12. p.

277 Kis Ju li an na: Alistál–Bátorkeszi. Temp lo mi kon cer tek. Kál vi nis ta Szem le, 1997. jú li us–au gusz tus, 12. p.

278 Flachbart Ka ta lin: Szádelő. If jú sá gi kon cert. Kál vi nis ta Szem le, 2003. ja nu ár, 10. p. 

279 özv. Nagy Béláné: Gömörhorka. Ze nés is ten tisz te let. Kál vi nis ta Szem le, 2003. jú ni us, 11. p.

280 Palcsó Lászlóné: Gömörhorka. Temp lo mi kon cert. Kál vi nis ta Szem le, 2005. szep tem ber, 10. p.

281 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2005. ja nu ár, 12. p.

282 Var ga Zol tán: Szád al más. Ma gyar or szá gi test vé rek lá to ga tá sa. Kál vi nis ta Szem le, 2005. má jus, 10. p.

283 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2006. szep tem ber, 16. p.

284 Dr. Er dé lyi Gé za: Gyü le ke ze te ink éle té ből. Új Szó, 1991. feb ru ár 12.

285 Pl. 2003. feb ru ár 7-én a dunaszerdahelyi temp lom ban. Kál vi nis ta Szem le, 2003. feb ru ár, 12. p. Megyer csen 2005. jú -

li us 17-én a temp lom szen te lé si is ten tisz te le ten. Győ ri Ma tild: Megyercs. Meg újult a temp lom. Kál vi nis ta Szem le,
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286 -pe- [Écsi Gyön gyi]: Berzéte. Temp lo mi kon cer tek. Kál vi nis ta Szem le, 1997. ja nu ár, 8. p.

287 B. S. [Bernáth Sán dor]: Kas sa. Ze nés is ten tisz te let. Kál vi nis ta Szem le, 1998. au gusz tus, 8. p.

288 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2004. má jus, 12. p.
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de zett elő ször (győ ri mű vé szek köz re mű kö dé sé -

vel) hang ver senyt a Berzétei Re for má tus Egy -

ház köz ség, amely a Pro domo Dei nos tri meg ne -

ve zést kap ta, mi vel be vé tel ét a mű em lék temp -

lom fel újí tá sá ra fordí tot ták.

290

A kon cer tet meg -

ren dez ték 2004-ben

291

és 2005-ben

292

is. 2005

áp ri li sá ban a ko má ro mi re for má tus temp lom ban

Süll Kin ga és Ba lázs Bé la ad tak jó té kony sá gi

kon cer tet a fel újí tan dó Timó teus- palota javára.

293

2005 au gusz tu sá ban a lad mó ci re for má tus temp -

lom ban és a sá tor al ja új he lyi Latabár Ár pád

Szín ház ban adott jó té kony sá gi kon cer tet a Per -

benyik ben épü lő ár va ház ja vá ra a sá tor al ja új he -

lyi Lavot ta szim fo ni kus zenekar.

294

1.2.13. Sport élet

2000-ben RL FC Mefibóset né ven Érsekké tyen

mu tat ko zott be elő ször nagypá lyán

295

(bár előt -

te már há rom éve lé te zett) s időn ként az óta is

ös  sze áll a re for má tus lel ké szek fut ball csa pa ta,

amely fő ként jó té kony sá gi mér kő zé se ken sze -

re pel. 2000-ben a Rozs nyói Re for má tus Egy há -

zi Alap is ko la épü le té nek a meg vá sár lá sát elő -

moz dí tan dó lé pett pá lyá ra, s mér kő zött meg a

ma gyar or szá gi szí né szek váloga tot tjá val.

296

Csic són 1991-től évi rend sze res ség gel ren -

dez tek öku me ni kus kis pá lyás gyer mek-lab da -

rú gó tor nát, amely re 1994-ben két kor osz tály -

ban húsz csa pat ne ve zett be, köz tük két ma -

gyar or szá gi is.

297

A tor na 2000-ben 10. al ka -

lom mal Csiliz pata son ke rült megren dezésre.

298

A dunasz er da he lyi sport csar nok ban zaj lott

2005 már ci u sá ban az I. Egy ház me gyei Cse rép -

ku pa, ame lyen a po zso nyi egy ház me gye nyolc

fér fi fut ball csa pa ta vett részt.

299

A nyu gat-kas -

sai egy ház me gye hit ta no sai szá má ra is több -

ször (pél dá ul 2002. áp ri lis 13-án

300

) ren de zett a

Firesz fut ball baj nok sá got.

A CJTA hall ga tói a Ko má ro mi Na pok ren -

dez vény so ro za tá hoz kap cso ló dó an több íz ben

meg szer vez ték az ún. The olimpiát. 2000-ben a

ne gye di ken pél dá ul öt sport ág ban folyt a küz -

de lem, amely be deb re ce ni és ko lozs vá ri te o ló -

gu sok is bekapc solód tak.

301

Egy kis ke re ke zés re (ami a hon is me re ti ki -

rán du lá sok leg ha té ko nyabb faj tá ja) is ös  sze

szok tak áll ni a re for má tus fi a ta lok, el ső sor ban

re for má tus lel ké szek ve ze té sé vel. A bodrog -

szen te siek 2001 au gusz tu sá ban a le le szi ko los -

tort és Kirá ly helme cet néz ték meg.

302

2001 jú li -

u sá ban a Firesz csil lag tú ra jel leg gel öt na pos

ke rék pár tú rát szer ve zett, mely nek ki in du lá si

pont ja a csé csi köz pont ja volt. Kistárkányi fi a -

ta lok 2004. au gusz tus 14-én egy na pos tú rát tet -

tek Nagyszel men cre és Dobóruszkára.

303

A már 32. év fo lya má nál tar tó Hon is me re ti

Ke rék pár tú ra is szám ta lan mó don kö tő dik a re -

for má tus egy ház hoz. A tú ra tör té ne té ben akár a

szer ve zők, akár a részt ve vők, akár az elő adók

ol da lán szám ta lan olyan sze mély ne ve buk kan

fel, aki a re for má tus egy ház hoz kö tő dik. A bi -

cik lis gár da a há rom év ti zed alatt szám ta lan re -

for má tus temp lo mot, épü le tet és em lék mű vet

cso dált meg, sok gyü le ke zet ven dég sze re tet ét

él vez het te és sok re for má tus lel ki pász tor elő -

adá sát, pré di ká ci ó ját hall hat ta, ka la u zo lá sá nak

le he tett ré sze se. Mind er ről szé pen ta nús ko dik
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293 F. L. [Fa ze kas Lász ló]: Ko má rom. Kon cert a Timóteus-palota ja vá ra. Kál vi nis ta Szem le, 2005. jú ni us, 11. p.

294 Szabóné Kozár Éva: Ladmóc–Sátoraljaújhely. Kon cer tek az ár vá kért. Kál vi nis ta Szem le, 2005. ok tó ber, 11. p.

295 A ti szai ár víz ká ro sul tak ja vá ra ren de ze tett jó té kony sá gi tor nán. Kál vi nis ta Szem le, 2000. jú ni us, 8. p.

296 (f): Lel ké szek és a lab da. Új Szó, 2000. ok tó ber 12.; (so mo gyi) [So mo gyi Alfréd]: Rozs nyó. Jó té kony sá gi meccs. Kál -
vi nis ta Szem le, 2001. jú li us, 10. p.

297 Il lés Ju dit: Öku me ni kus lab da rú gó tor na. Kál vi nis ta Szem le, 1994. no vem ber, 8. p.

298 Il lés Ju dit. Csilizpatas. Öku me ni kus kis pá lyás lab da rú gó tor na. Kál vi nis ta Szem le, 2000. no vem ber, 9. p.

299 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2005. má jus, 10. p.

300 Pelsőcön ren dez ték meg. Köz le mény. Kál vi nis ta Szem le, 2002. már ci us, 12. p.

301 IT [Iliás Ta más]: Ko má rom. IV. Theolimpia. Kál vi nis ta Szem le, 2000. jú li us, 7. p.

302 Kas tély Ág nes: Boly–Bod rog szen tes. Gyer mek dél után, ke rék pár tú ra. Kál vi nis ta Szem le, 2001. ok tó ber 10. p.

303 Szo pó Fe renc: Ke rék pár tú ra az ungi egy ház me gyé be. Re for má tus Új ság, 2004. ok tó ber, 4–5. p.



Puntigán Jó zsef nek a HKT el ső hu szon öt évé -

nek tör té ne tét fel dol go zó könyve

304

, to váb bá a

2000-es évek ben meg szü le tett tú ra nap lók.

Sport be ru há zás te rén je len tős volt az

Alistáli Re for má tus Egy há zi Alap is ko la sport -

pá lyá já nak meg épí té se. A fél mil lió ko ro ná ba

ke rült lé te sít ményt 2005. no vem ber 28-án Szi -

ge ti Lász ló ok ta tás ügyi ál lam tit kár ad ta át.

305

2006 ele jén a kulc so di le ge lőn tü kör si má ra be -

fa gyott ví zen a lel kész ve ze té sé vel jót jég ko -

ron goz tak a gyü le ke ze ti tagok.

306

1.2.14. Gyer mek- és if jú sá gi prog ra mok

Rend kí vül szí nes ké pet mu tat az a pa let ta,

amely re a re for má tus gyer me kek kel és if jú ság -

gal va ló tö rő dés szí ne it vis  szük fel.

1.2.14.1.Táborok

A re for má tus egy ház ban na gyon nép sze rű ek a

kü lön fé le tá bo rok. Sok hely szí nen ren de zik

meg őket, szá muk egy re nő. Hadd áll jon itt egy

pél da: Bátorkeszin idén négy nyá ri gyer mek- és

if jú sá gi tá bort szer vez tek, mi köz ben a jö vő re

néz ve már hat ban gon do lkod nak.

307

1.2.14.1.1. Gyer mek- és if jú sá gi tá bo rok

A kez de tek még a rend szer vál tás előt ti idő re

nyúl nak vis  sza. A kas sai if jú sá gi bib lia kör tag -

jai 1984-től rend sze rint két szer men tek éven te

„kirán dul ni”.

308

A rend szer vál tás után az egy -

ház me gyék fe le lő sei, majd ké sőbb jó részt az

1992-ben meg ala kult Fi a tal Re for má tu sok Szö -

vet sé ge vet te ke zé be a tá bo rok szer ve zé sét. A

Firesz há rom te rü le ti egy sé ge (nyu gat, kö zép és

ke let) Csic sótól Jablon cáig, Me leg hegy től

Nagyráskáig, Gí mes től Cséc sig ed dig több

mint száz kü lön fé le tá bort (gyer mek-, ifi- és

tinitábort) szer ve zett.

Az Ige kö rü li el mé lyü lés mel lett a tá bo rok

le he tő sé get ad nak kul tu rá lis is me re tek ter jesz -

té sé re is. Pél dá ul 1992 nya rán a somo di für dő

te rü le tén er dé lyi fi a ta lok rész vé te lé vel meg tar -

tott if jú sá gi tá bo ro zá son Bibó Ist ván ról, Bocs -

kai tes ta men tu má ról és Rá kó czi ha za ho za ta lá -

ról is han goz tak el előadá sok.

309

A Bód vavöl gyi

Re for má tus If jú sá gi Szer ve zet tag jai a szin tén

Somod iban meg tar tott 1993-as nyá ri tá bor ban

hall hat tak Gyóni Gé zá ról, Reményik Sán dor ról

és Ady End re is te nes ver se i ről is egy- e gy

előadást.

310

(A szer ve zet ké sőbb Jász ón és

Gom ba szö gön is tar tott tá bo ro zást.) A per -

benyi ki gyü le ke zet ál tal 1993 nya rán szer ve zett

if jú sá gi tá bor ban meg hí vott elő adó ként sze re -

pelt Bog oly Já nos is, aki Bod rog köz ről mint Is -

ten te rem té sé nek a ré szé ről adott elő.

311

A Bod -

rog kö zi Öku me ni kus If jú sá gi Egye sü let a ’90-

es évek kö ze pén több íz ben szer ve zett gyer -

mek- és if jú sá gi tá bo ro kat Per benyik ben.

Kéz mű ves-fog lal ko zá sok, a rozs nyói Me se -

szín ház elő adá sa, lo vag lás, ki rán du lá sok a kör -

nyék kul túr tör té ne ti ne ve ze tes sé ge i hez is ré sze

volt a ’90-es évek vé gén Gom ba szö gön meg -

ren de zett nyá ri re for má tus táboroknak.

312

A Po -

zso nyi Re for má tus Egy ház me gyé ben Pe res

Imréné belmis sz iói elő adó szer ve zé sé ben előbb

Har mó ni án, majd 1994-től jó részt Poz sony -

eper je sen va ló sul tak meg az egy ház me gyei

gyer mek- és if jú sá gi tá bo rok.

2004-től nyá ri gyer mek kó rus tá bo rok ban is

fog lal koz tat ják és ké pe zik az éne kel ni sze re tő

gyer me ke ket. A 2006. évi tá bor zá rá sa ként az

alistáli re for má tus temp lom ban be mu tat ták a

Sze ret nék én is egy bár kát! cí mű kan tátát

313

,
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amely nek szer ző je Süll né Édes Má ria, a gra zi

Ze ne mű vé sze ti Egye tem ne gyed éves hall ga tó ja.

Idén a Ma gyar Re for má tu sok V. Vi lág ta lál -

ko zó ja ré sze ként a Firesz Gom ba szö gön ren -

dez te meg a fi a tal re for má tu sok ta lál ko zó ját,

amely nek fesz ti vál jel le ge volt.

314

1.2.14.1.2. Mű ve lő dé si, hon is me re ti és al ko -

tó tá bo rok

2006-ban Nagysal lón már ki len ce dik al ka lom -

mal ke rült meg ren de zés re a Ke resz tyén Mű ve -

lő dé si Tá bor. A kez de tek Diós förgepatony ba

nyúl nak vis  sza (el ső sor ban Göröz di Zsolt ot ta -

ni lel kész ne vé hez fű ződ nek), de Kamoc sa és

Alistál is he lyet adott ne ki az évek so rán. A

2003-as tá bort a Dunasz er da he lyi Re for má tus

Egy ház köz ség (Görözdi Zsolt ak kor már ot ta ni

lel kész) a Firesz tá mo ga tá sá val szin tén Nagy -

sal lón szer vez te meg.

315

A tá bor ban köz éle ti,

iro dal mi, fi lo zó fi ai, szo ci o ló gi ai, tör té nel mi

jel  le gű elő adá sok, a ma gyar ság sors kér dé se it

érin tő fej te ge té sek is prog ra mon van nak.

Az Alistáli Re for má tus Egy há zi Alap is ko la

di ák jai 2006-ban már he ted szer kap cso lód tak be

a 2000-től éven te meg ren de zett Kár pát-me den cei

Re for má tus Hon is me re ti Tá bor ba, amely Ma -

gyar or szá gon kí vül Er dély ben, Szer bi á ban, Hor -

vát or szág ban és Kár pát al ján is volt már, a 2003-

as tábort

316

pe dig az alistáli is ko la szer vez te meg.

Gadó con több ször volt Öku me ni kus Mű vé -

sze ti Al ko tó tá bor, ahol „re for má tus” na pot is

tar tot tak.

317

Né mely gyü le ke zet ben, így Kas sán

és 2002-től Apá ca sza kál la son nép sze rű ek a

nyá ri nap kö zi tá bo rok is.

1.2.14.2. Ve tél ke dők, ver se nyek, ta lál ko zók

A jókai Bet le hem Mis  szi ós Köz pont ban elő -

ször 1998-ban ren dez tek bib lia is me re ti ve tél -

ke dőt, me lyen 180 (re for má tus és ka to li kus)

alap is ko lás vett részt.

318

Az az óta min den év ben

meg tar tott ve tél ke dő re még a barsi egy ház me -

gyé ből is szok tak ér kez ni di á kok. Kisköves den

2001 áp ri li sá ban ren de zett a Ke let-Kas sai Re -

for má tus Egy ház me gye If jú sá gi Mis  szi ós Bi -

zott sá ga és a Firesz bib lia is me re ti vetélkedőt

319

,

amely re 2004 ta va szán ne gyed szer ke rült sor. A

Barsi Re for má tus Egy ház me gye bib lia is me re ti

ver se nyét 2001-ben a nagysal lói alap is ko lá ban

tar tot ták meg.

320

A ko má ro mi egy ház me gyé ben ed dig há rom

bib lia is me re ti ver seny volt, mind há rom Mar to -

son.

321

1996-tól kez dő dő en az Alistáli Re for má -

tus Egy há zi Alap is ko la ta nu lói Ka pos vár ra jár -

tak diákolimpiára.

322

A Ha lász te le ken 1996-ban

meg tar tott mű velt sé gi ve tél ke dőn a ri ma szom -

ba ti Tom pa Mi hály Gim ná zi um csa pa ta is részt

vet t.

323

A Barsi Re for má tus Egy ház me gye sza -

va ló ver seny ét ne megy szer Zal abán ren dez ték

meg.

324

A Lé vai Ma gyar Ta ní tá si Nyel vű Egy -

há zi Gim ná zi um ban 2004-ben ad ven ti ének -

ver senyt ren deztek.

325

Ugyan csak ez az is ko la

ren dez te meg 2005-ben a XXIX. Fel vi dé ki Ma -

gyar Matem atika versenyt.

326

Az Alistáli Re for -

má tus Egy há zi Alap is ko la idén az apá casza kál -

lasi Soi Lé gó If jú sá gi Cso port tal kö zö sen evan -

gé li u mi ének ver senyt ren de zett, ame lyen há -

rom re for má tus is ko lá ból és két gyü le ke zet ből

ti zen hét gyer mek vett részt.

327

186 A. Kis Bé la

314 Dobai Jú lia: Gom ba szög. Fi a tal re for má tu sok ta lál ko zó ja. Kál vi nis ta Szem le, 2006. szep tem ber, 14. p.

315 Ér tel mi sé gi tá bor. Kál vi nis ta Szem le, 2003. jú li us–au gusz tus, 16. p.

316 -akb- [A. Kis Bé la]: Élesmart. Is ten és a hon jobb meg is me ré se. Kál vi nis ta Szem le, 2003. szep tem ber, 8. p.

317 (köb) [A. Kis Bé la]: Gadóc. Öku me ni kus Mű vé sze ti Al ko tó tá bor. Kál vi nis ta Szem le, 1994. au gusz tus, 8. p.

318 -iski- [Iski Ibo lya]: Jóka. Nem a győ ze lem a fon tos. Kál vi nis ta Szem le, 1998. áp ri lis, 8. p.

319 Mik lós Mal vin ka: Bib lia is me re ti ve tél ke dő – Kiskövesd. Re for má tus Új ság, 2001. jú ni us, 12. p.

320 Hajtman Bé la: Nagysalló. Bib lia is me re ti ver seny. Kál vi nis ta Szem le, 2001. jú li us, 9. p.

321 Czinke Tí mea: Mar tos. Pé ter és a Tüs ke bo kor. Kál vi nis ta Szem le, 2006. már ci us, 15. p.

322 Kiss Ka ta lin: Ka pos vár. Di ák olim pia. Kál vi nis ta Szem le, 1996. má jus–jú ni us, 12. p.

323 Tóth Tí mea: Mű velt sé gi ve tél ke dő Ha lász te le ken. Kál vi nis ta Szem le, 2003. jú ni us, 9. p.

324 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2005. ja nu ár, 12. p.

325 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2005. ja nu ár, 12. p.

326 Amb rus Eri ka: Lé va. XXIX. Fel vi dé ki Ma gyar Ma te ma ti ka ver seny. Kál vi nis ta Szem le, 2005. áp ri lis, 10. p.

327 Süll Kin ga: Alistál. Evan gé li u mi ének ver seny. Kál vi nis ta Szem le, 2006. jú li us–au gusz tus, 22. p.



A CJTA di ák jai 1996 au gusz tu sá ban részt

vet tek Pá pán és Sop ron ban ti zen ki lenc is ko la

találkozóján.

328

2002 nya rán a ri ma szom ba ti

Tom pa Mi hály Re for má tus Gim ná zi um szer -

vez te meg a Kár pát-me den cei ma gyar re for má -

tus is ko lák he te dik ta lál ko zó ját, ame lyen hu -

szon öt is ko la kép vi sel tet te magát.

329

1.2.15. Nép raj zi és hely tör té ne ti ku ta tá sok

A re for má tus egy ház több vo nat ko zás ban tá -

mo gat ja a nép raj zi gyűj tő mun kát. 1991 ok tó be -

ré ben Sók szelőcén a re for má tus egy ház tá mo -

ga tá sá val gyűj töt tek fi a tal nép raj zo sok, ami ből

meg szü le tett négy dol go zat a két vi lág há bo rú

köz ti re for má tus népéletről.

330

Az SZRKE elő se gí ti a nép raj zi fel tá ró mun -

ká kat is, adat szol gál ta tást nyújt pub li ká ci ók

meg je len te té sé hez. A Ma gyar or szá gi Re for má -

tus Egy ház Dok to rok Kol lé gi um Nép raj zi

Szek ci ó ja Ke let-Szlo vá ki á ban kezd te meg a re -

for má tus egy ház tár gyi nép raj zi szem pon tú fel -

mé ré sét. A gyűj tés it te ni ko or di ná to ra Sza szák

Mal vin zemp lé ni lelkipász tor.

331

2004 au gusz -

tu sá ban a bu da pes ti Rá day Kol lé gi um ban az

ungi re for má tus temp lo mok ról a DC ki ál lí tást

szer ve zett, me lyet Er dé lyi Gé za püs pök nyi tott

meg.

332

A temp lom szen te lé si al kal mak rend sze rint

fel öle lik a fel újí tás me ne tét, va la mint egy kis

elő adást a temp lom vagy a gyü le ke zet, eset leg

a fa lu tör té ne té vel kap cso lat ban. Pél dá nak oká -

ért az Izs apon 2000-ben tar tott temp lom szen te -

lé sen Tánc zos Ti bor hely tör té nész ele ve ní tet te

fel a köz ség ere de tét, múlt ját, a gyü le ke zet küz -

del mes életét.

333

Zsigár don a 2005-ös temp lom -

szen te lés kor Ba ra nyai Ala jos gond nok is mer -

tet te a temp lom tör té ne tét 1785-től.

334

2001 ta va szán kez dő dött meg a re for má tus

temp lo mok és gyü le ke ze tek fel mé ré se egy le xi -

kon jel le gű ki ad vány hoz. Az adat gyűj tés mun -

ká ját Csík Györ gy tanyi és So mo gyi Alfréd

apá casza kál lasi lel kész vég zi (pénz hi ány mi att

egy-két éve el akadt a vál lal ko zás).

Bátorkeszin Kováts Jó zsef lel ki pász tor ne -

vét vet te fel 2001-ben a ma gyar alapisko la

335

,

mi nek kap csán há la adó is ten tisz te let volt a re -

for má tus tem plom ban.

336

A han vai gyü le ke zet

em lék szo bát ren de zett be Tom pa Mi hály nak

Kisúj falun, az ön kor mány zat ál tal meg vá sá rolt

egy ko ri szü lő há zá ban Gu lyás La jos már tír lel -

ki pász tor ral kap cso la tos anya gok vár ják az ér -

dek lő dő ket. Zal abán Cson tos Vil mos re for má -

tus köl tő re em lé kez tek 2006 májusában

337

, a

köl tő há zát fo ko za to san em lék ház zá ala kít ják.

1.2.16. Ki ál lí tá sok

1992 szep tem be ré ben a het ényi re for má tus

temp lom épí té sé nek 200. év for du ló ján „ré gi

egy há zi kegy tár gyak ból, ira tok ból, va la mint a

hí res het ényi ké zi mun kák ból” ki ál lí tást ren de -

zett az egy házközség.

338

A het ényi Lil la Ga lé ri -

á ban több re for má tus vo nat ko zá sú tár la tot ren -

de ze tek, így 2005 má ju sá ban volt lát ha tó Má -

tyás La jos ny. me ző föl di esperesé

339

, me lyet

Palc só At ti la hely be li re for má tus lel ki pász tor

nyi tott meg.

2000 szep tem be ré ben a lo son ci Cse ma dok-

alap szer ve zet és a Lo son ci Re for má tus Egy ház -

köz ség ki ál lí tás sal em lé ke zett meg a Re for má tus

Te o ló gi ai Sze mi ná ri um 75 év vel ko ráb ban tör -

187A református egyház

328 Czinke Zsolt: Du nán túl. Tör té nel mi is ko lák ta lál ko zó ja. Kál vi nis ta Szem le, 1996. ok tó ber, 7. p.

329 Mol nár Sándorné: Ma gyar re for má tus kö zép is ko lák ta lál ko zó ja Ri ma szom bat ban. Gömörország, 2002/3., 53. p.

330 Fü löp La u ra: Sókszelőce. Kál vi nis ta Szem le, 1992. feb ru ár, 8. p.

331 A szó be li in for má ci ót Var ga György csú zai (Hor vát or szág) re for má tus lel kész től kap tam.

332 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2004. ok tó ber, 12. p.

333 Sza bó And rás: Izsap. Temp lom szen te lés. Kál vi nis ta Szem le, 2000. szep tem ber–ok tó ber, 13. p.

334 Iván Ist ván: Zsigárd. Há lát ad tunk a fel újí tott temp lo mért. Kál vi nis ta Szem le, 2005. szep tem ber, 11. p.

335 Czinke Zsolt: A gyü mölcs ker té szet fel vi rá goz ta tó ja. Kováts Jó zsef lel ki pász tor em lé ke ze te. Kál vi nis ta Szem le, 2001.

au gusz tus, 6. p.

336 Cz. T. [Czinke Tí mea]: Bátorkeszi. Kováts Jó zsef ne vét vet te fel az is ko la. Kál vi nis ta Szem le, 2001. jú li us, 9. p.

337 Amb rus Eri ka: Zalaba. Cson tos Vil mos ra em lé kez tünk. Kál vi nis ta Szem le, 2006. szep tem ber, 11. p.

338 Csin ta lan De zső: Há la adó is ten tisz te let Hetényben. Kál vi nis ta Szem le, 1992. no vem ber, 8. p.

339 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2005. jú ni us, 12. p.



tént mega lapításáról.

340

A Gömörhorkai Re for -

má tus Egy ház köz ség a Cse ma dok kal és a nyug -

dí jas klub bal kar ölt ve 2001. már ci us 8-án egész

na pos ké zi mun ka-ki ál lí tást ren de zett, a be lép ti

díj ból be folyt ös  szeg gel a rozs nyói re for má tus is -

ko la épü le te meg vé tel ét támo gat ták.

341

Pé csi L. Dá ni el cí me re i ből, ame lye ket a

Kár pát-me den cei re for má tus egy há zak szá má -

ra ter ve zett, 2003-ban ki ál lí tást ren de zett a

Nyi trai Re for má tus Egy házközség.

342

Az egy -

ház tu laj do ná ba vis  sza ke rült lo son ci re for má -

tus temp lom a to váb bi ak ban is le he tő sé get

nyújt ki ál lí tá sok ren dezésére.

343

1.2.17. Mis  szi ós te rü le tek hez kö tő dő kul tu -

rá lis te vé keny ség

Az SZRKE mis  szi ós te rü le te i hez is több vo nat -

ko zás ban tar to zik va la mi lyen kul tu rá lis te vé -

keny ség.

1.2.17.1. Ci gány mis  szió

Em lí tést ér de mel, hogy 1992-ben a gömöri

Rad nó ton kez de tét vet te a ci gány mis  szió,

mely nek ki szé le sí té se és el mé lyí té se egy re sür -

ge tőbb fel adat. Más tér ség ben is fel is mer ték a

ci gá nyok kal va ló tö rő dés fon tos sá gát. Így

2002-ben a dereg nyői Re for má tus Ta nul má nyi

Köz pont szer ve zett kon fe ren ci át a ro mák in teg -

rá lá sá nak lehetőségeiről.

344

Alsókálosán 2003

jú ni u sá ban a gömöri tér ség gond ja i nak meg ol -

dá sá ra két na pos kon fe ren ci át tar tot tak a ci gá -

nyok helyzetéről

345

, ahol Konc sol Lász ló a te -

het sé ges ci gány fi a ta lok szá má ra spe ci á lis kol -

lé gi u mok lét re ho zá sát sür get te. 2006 nya rán a

Kamoc sai Re for má tus Egy ház köz ség (a bátor -

keszi Ro ma Pol gá ri Tár su lás sal és a Neukirche -

ni Mis  szi ó val kar ölt ve) szer ve zett tá bort ci gány

gye re kek számára.

346

1.2.17.2. Bör tön mis  szió

Az SZRKE 1999-ben a Szlo vák Test vé ri Bör -

tön tár sa ság mun ká já ba is be kap cso ló dott. A

bör tön mis  szi ót vég ző né hány re for má tus lel -

kész Anta la Éva nagyölve di lel ki pász tor ve ze -

té sé vel te vé keny ke dik, pél dá ul 2002-ben ta va -

szi gyer mek tá bort szer vez tek olyan gyer me kek

szá má ra, akik nek a szü lei a bör tön bün te té sü ket

töltik.

347

1.2.18. Cser ké szet

Bár nem ki mon dot tan a re for má tus egy ház ban

szer ve ződ nek a cser kész csa pat ok, re for má tus

tag ja ik ré vén még is kö tőd nek a re for má tus kul -

tú ra ápo lás hoz. Így vet tek részt pl. nagym egy -

er i, izs api és ekec si cser kész csa pat ok ve ze tői a

pa lás ti Szent Györ gy Cser kész csa pat tal együtt

egy találkozón.

348

1993. jú li us 24-én a bátor ke -

szi cser kész csa pat fel vet te Kováts Jó zsef re for -

má tus lel kész, eu ró pai hí rű pomoló gus ne vét,

aki fél év szá za don ke resz tül gon doz ta a gyüle -

kezetet.

349

A Szlo vá ki ai Ma gyar Cser kész szö vet ség

1996-ben fel hí vás sal for dult egye bek mel lett a

re for má tus lel ki pász tor ok hoz is, hogy tá mo gas -

sák to váb bi cser kész csa pat ok mega lakulását.

350

1997. áp ri lis 10-én az SZMCSSZ kez de mé nye -

zé sé re ró mai ka to li kus és re for má tus egy há zi

kép vi se lők ta nács koz tak ar ról, hogy mé lyebb

188 A. Kis Bé la

340 (punt-) [Puntigán Jó zsef]: Lo sonc. Ki ál lí tás sal em lé kez nek. Új Szó, 2000. szep tem ber 21.

341 Sza bó Lász ló: Gömörhorka. A cse lek vő sze re tet. Kál vi nis ta Szem le, 2001. áp ri lis 11.

342 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2003. ok tó ber, 12. p.

343 A. Kis Bé la: Vis  sza ke rült egy re for má tus temp lom. Lo son con bi za ko dás sal te kin te nek a jö vő be. Kál vi nis ta Szem le,
2005. jú li us–au gusz tus, 7. p.

344 Fü löp An gé la: Deregnyő. In teg rá ció vagy emig rá ció? Kál vi nis ta Szem le, 2002. szep tem ber, 10. p.

345 Iliás Ta más: Alsókálosa. Kon fe ren cia a ro mák hely ze té ről. Kál vi nis ta Szem le, 2003. szep tem ber, 9. p.

346 Iliás Ta más kéz ira ta a Kál vi nis ta Szem le szer kesz tő sé gé ben.

347 Antala Éva: Apá ca sza kál las. Egy kü lön le ges ta va szi gyer mek tá bor. Kál vi nis ta Szem le, 2002. má jus, 9. p.

348 Gasparecz Ti ha mér: Cser kész ta lál ko zó Pa lás ton. 1992. jú ni us, 7. p.

349 (köb) [A. Kis Bé la]: Cser kész ava tás Bátorkeszin. Kál vi nis ta Szem le, 1993. szep tem ber, 8. p.

350 Schniererné dr. Wurster Ilo na: Fel hí vás. Kál vi nis ta Szem le, 1996. szep tem ber, 8. p.



evan gé li u mi ala pok ra kell he lyez ni a cser ké -

sze tet. Je len volt Er dé lyi Gé za püs pök is; Gá -

bor La jos, a nyu gat-kas sai egy ház me gye es pe -

re se egy öku me ni kus cser kész-is ten tisz te le ti

rend tar tás ki dol go zá sá nak szük sé ges sé gét ve -

tet te fel.

351

2002 ok tó be ré ben Pa lás ton cser -

kész ve ze tők nek Er dé lyi Gé za püs pök Cser ké -
szet és val lás cím mel tar tott előadást.

352

1.2.19. Ki rán du lá sok

A kul tu rá lis is me ret szer zés nek ki vá ló esz kö ze a

ki moz du lás, a vi lág lá tás. A re for má tus gyü le ke -

ze tek re jel lem ző az ún. val lá si tu riz mus, ami -

kor is a ki rán du lók re for má tus em lék he lye ket,

lát ni va ló kat ke res nek fel. A csi cse ri gyü le ke zet

2005 szep tem be ré ben szé kely föl di ki rán du lást

tet t.

353

A gömörhorkai gyü le ke zet és a nyug dí -

jas klub tag jai 2001 jú ni u sá ban Károli Gás pár

nyo má ban jár tak Mag yarorszá gon.

354

A CJTA te o ló gu sai és az alistáli és padány-

bögel lői gyü le ke ze tek fi a tal ja i nak cso port ja

1995 nya rán egy hé tig Hol lan di á ban volt, ahol

az egyik wouden ber gi gyü le ke zet ven dég sze re -

tet ét élvezhette.

355

A miskol c-tetemvári gyü le -

ke zet tag jai Kas sá ra lá to gat tak 1999 októberé -

ben.

356

A fel sőrási gyü le ke zet a Bras só mel let ti

Négy falu kül dött sé gét fo gad ta 2002-ben.

357

A

ri ma szom ba ti Tom pa Mi hály Re for má tus Gim -

ná zi um 2001. már ci us 15-én a Rá kó czi Szö vet -

ség di ák utaz ta tá si prog ram já nak ke re té ben há -

rom mis kol ci gim ná zi um di ák ja it fo gad ta,

akik kel együtt vet tek részt az is ko lai és a vá ro -

si ün ne pi megem lékezésen.

358

A gyü le ke ze ti ki rán du lás ra, ki moz du lás ra

egyéb ként jó al kal mat nyújt a test vér-gyü le ke -

ze ti kap cso la tok ápo lá sa, amely re szám ta lan

pél da van. A han va iak ilyen mó don jár tak az er -

dé lyi Te lek fal ván. Csicsó-Kolozsnéma test vér -

gyü le ke ze te a Boldogkőváral jai Re for má tus

Egy ház köz ség, amely nek tag jai 2003-ban el lá -

to gat tak a Csal lóközbe.

359

A csal lóközaranyosi -

ak az ácsi akkal ápol nak kapc so la tokat.

360

Egyéb ként eb ben a vo nat ko zás ban a 2004. de -

cem ber 5-i nép sza va zás „be se gí tett”, hi szen a

Ma gyar or szág ról a ha tá ron túl ra ven dég pré di -

ká ci ók ra ki áradt lel ké szek tö me ge és a ha tá ron

tú li re for má tus lel ki pász tor ok anya or szá gi szol -

gá la ta új kap cso la tok ki ala ku lá sát ered mé nye zi.

1.2.20. Film ve tí té sek, film klu bok

A ko má ro mi tör té nel mi egy há zak 2000 má ju sá -

ban mis  szi ói na po kat szer vez tek, ahol több al -

ka lom mal le ve tí tet ték John B. Hey man Jé zus
cí mű film jét.

Több re for má tus gyü le ke zet ben is ve tí tet ték

So mo gyi Alfréd és Anta la Zsu zsan na Én né pem
cí mű film jét, amely a gömöri re for má tus ság

éle té nek meg rá zó do ku men tu ma. A ri ma szom -

ba ti Tom pa Mi hály Re for má tus Gim ná zi um ban

meg tar tott ve tí tés után be szél ge tés re is mód

nyílt az egyik alkotó val.

361

2003. már ci us 15-én Kálosán ve tí tet ték a

Chico cí mű, Karlovy Vary ban dí jat nyert fil -

met, mely nek fő sze rep lő je Eduar do Ró zsa Flo -

res, aki az ün nep ség szó no ka ként is je len volt a

gömöri faluban.

362

Újab ban rend sze res film klu bo kat is tar ta -

nak egyes gyü le ke ze tek ben (Alistál, Búc s),

ahol rend sze rint ke resz tyén te ma ti ká jú fil me ket

néz nek meg kö zö sen az ér dek lő dők.
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351 A cser ké szet jö vő je. Kál vi nis ta Szem le, 1997. jú ni us, 8. p.

352 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2003. ja nu ár, 12. p.

353 Er dé lyi Éva: Ki rán du lás Er dély ben. Re for má tus Új ság, 2005. de cem ber, 13. p.
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355 -akb- [A. Kis Bé la]: Hol lan di ai ki rán du lás. Kál vi nis ta Szem le, 1995. ok tó ber, 7. p.

356 B. S. [Bernáth Sán dor]: Kas sa. Test vé ri ta lál ko zás. Kál vi nis ta Szem le, 1999. de cem ber, 8. p.

357 Tóth Lász ló: Felsőrás. Test vé ri kap cso lat-fel vé tel. Kál vi nis ta Szem le, 2003. ja nu ár, 10. p.

358 Kál vi nis ta Szem le, 2001. áp ri lis, 12. p.

359 Lé vai At ti la: Csicsó–Kolozsnéma. Boldogkőváraljai ven dé ge ink vol tak. Kál vi nis ta Szem le, 2003. no vem ber, 9. p.

360 TP [Ta ní tó Pé ter]: Csallóközaranyos. Test vé ri ség ápo lá sa. Kál vi nis ta Szem le, 2002. no vem ber, 11. p.

361 Lásd: Kál vi nis ta Szem le, 2001. már ci us, 12. p.

362 Iliás Ta más: Kálosa. Irány a ha tár! Kál vi nis ta Szem le, 2003. má jus, 10. p.



1.2.21. Ve gyes kul tu rá lis te vé keny sé gi te rü le -

tek

Vé ge ze tül lás sunk né hány olyan te vé keny sé gi

te rü le tet, ame lyek a fen ti fe je ze tek ben tag lal ta -

kon kí vül es nek. Az Alistáli Re for má tus Egy -

ház köz ség ben 2000–2002 kö zött ol va só kör

mű kö dött, ahol a gyü le ke zet tíz-húsz ér dek lő dő

tag ja ha vi rend sze res ség gel be szél te meg egy-

e gy könyv mon da ni va ló ját. A ko má ro mi gyü le -

ke ze ti könyv tár he ten te egy al ka lom mal vár ja a

köl csö nöz ni kí vá nó ol va só kat. A ko má ro mi

gyü le ke zet ben évek óta evan gé li u mi ka zet ta -

szol gá lat is mű kö dik, ahol pré di ká ci ó kon kí vül

szép iro dal mi al ko tá sok, ze nei ka zet ták is

kikölc sönözhetőek.

363

A ko má ro mi gyü le ke zet

egy 450 da ra bos ze nei té ká val is gaz da go dott,

me lyet a ma gyar or szá gi Szte reó Kft. és a Per i -

fer ic Record ado má nyo zott a Ma gyar or szá gi

Re for má tus Egy ház szervezésében.

364

A het ényi gyü le ke zet 2003-ban ala kult

Tábi ta báb cso port ja, ame lyet Écsi Gyön gyi ve -

zet, 2005 már ci u sá ban el ső he lyen vég zett Bu -

da pes ten az evan gé li kus báb cso por tok ne gye -

dik al ka lom mal meg ren de zett or szá gos báb -

játék versenyén.

365

A cso port a Du na Men ti Ta -

va szon is több dí jat nyert már.

366

A Ko má ro mi Re for má tus Egy ház me gye

Mis  szi ói Bi zott sá ga és a Ko má ro mi Pro tes táns

Nő egy let 1998 nya rán an gol nyel vű bib li ai he -

tet szer ve zett, ahol le he tő ség nyílt a bib li ai is -

me re tek bő ví té sén kí vül az an gol nyelv gya kor -

lá sá ra is.

367

A dereg nyői Re for má tus Ta nul má -

nyi Köz pont gyak ran ren dez an gol nyel vi tá -

bort, el ső sor ban di á kok szá má ra, még pe dig te -

kin tet nél kül a fe le ke ze tük re, mert „a tá bor

szer ve zői nem egy egy ház ban, ha nem ré gi ó ban

gon do lkod nak”.

368

A Zü ric hi Ma gyar Tör té nel mi Egye sü let ak -

tív te vé keny sé get fej tett ki Szlo vá ki á ban az el -

múlt más fél év ti zed ben. A re for má tus egy ház

több vo nat ko zás ban is tá mo gat ta te vé keny sé -

gét. Mikó Je nő püs pök po zso nyi lel kész sé ge

ide jén a re for má tus gyü le ke ze ti te rem adott ott -

hont a he lyi egye sü let ta nács ko zá sa i nak. A

ZMTE 2000 jú ni u sá ban Rozs nyón meg tar tott

ki len ce dik tör té nész ta lál ko zó já nak egyik fő -

véd nö ke Er dé lyi Gé za püs pök volt.

369

A már em lí tett apá casza kál lasi Soi Lé gó If -

jú sá gi Cso port 2005 ta va szá tól szin te há rom he -

ti gya ko ri ság gal tart szom ba ton ként kü lön fé le

al kal mat (film ve tí tés, elő adás, fo ci ku pa, ün -

nep vá ró gyer me kek nek stb.).

1.3. Zár szó

Re mé lem, si ke rült íze lí tőt ad nunk ab ból a szer -

te ága zó kul tu rá lis (és an nak mond ha tó) te vé -

keny ség ből, me lyet az SZRKE – el ső sor ban te -

vé keny gyü le ke ze ti lel ki pász to rai ré vén és kez -

de mé nye ző kés zség ének kö szön he tő en – a

rend szer vál tás óta vé gez. Több min den ről nem

szól tunk :  nem em lí tet tük a ma gyar fal va ink -

ban el ter jedt fa lu na pok kap csán tar tott (sok szor

öku me ni kus) is ten tisz te le te ket, a köz sé gek el ső

írá sos em lí té sé nek al kal má ból tar tott há la adó

is ten tisz te le te ken va ló re for má tus köz re mű kö -

dést, azo kat az öku me ni kus is ten tisz te le te ket,

ame lyek kel egy- e gy kul tu rá lis ese mény ve szi

kezde tét.

370

Nem ele mez tük a re for má tus egy -

ház hoz kö tő dő ci vil szer ve ze tek mű kö dé sét,

mi vel zö mük nem az zal a cél lal jött lét re, hogy
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363 Bő vül az evan gé li u mi ka zet ta szol gá lat. A ko má ro mi gyü le ke zet szol gál ta tá sa in gye nes. Kál vi nis ta Szem le, 2005. jú -
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368 Hogya György: Si ke res an gol nyel vi tá bor Deregnyőn. Új Szó, 2003. au gusz tus 18.

369 (kp) [Kmotrik Pé ter]: Gömöri tör té nész ta lál ko zó. Új Szó, 2000. áp ri lis 25.

370 A Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge ál tal szer ve zett or szá gos tan év nyi tót 2001-ben a ri ma szom ba ti re for -

má tus temp lom ban tar tot ták. Kál vi nis ta Szem le, 2001. szep tem ber, 12. p. Az SZMPSZ ál tal szer ve zett Ba las si-kon fe -

ren cia meg nyi tó ja a lo son ci re for má tus temp lom ban volt 2004 szep tem be ré nek vé gén. Kál vi nis ta Szem le, 2004. no -

vem ber, 12.



köz vet le nül tá mo gas sa a kul tú rát (ki vé tel ta lán

csak a Berkő és a dereg nyői Lónyay Gá bor

Egye sü let, ame lyek fen tebb va la mi lyen mó don

em lí tést nyer tek). Nem hoz tuk szó ba a re for -

má tus pe da gó gu sok szak mai to vább kép zé se it,

az ok ta tó re for má tus lel ké szek és pe da gó gu sok

szak mai és tu do má nyos elő me ne tel ét. A könyv -

ki adás kap csán ta lán na gyobb te ret le he tett vol -

na szen tel ni azok nak a ki ad vány ok nak, me lyek

ugyan nem az SZRKE ki adá sá ban lát tak nap vi -

lá got, de hoz zá já rul nak gyü le ke ze te ink tör té ne -

té nek meg is me ré sé hez, a re for má tus ön is me ret

gya ra po dá sá hoz. 

A re for má tus ke resz tyé ni élet mód nem sza -

kad va sár na pok ra és hét köz nap ok ra, le het re -

for má tus mó don él ni min den nap ja in kat. S te -

gyünk bár mit: a lu the ri re for má ci ós fel is me rés

igaz sá ga alap ján úgy kell vé gez nünk min den

mun kán kat,  mint ha is ten tisz te le tet vé gez nénk.

A fen ti ada tok alap ján hi te le sen ál lít ha tó,

hogy a rend szer vál tás óta a re for má tus egy ház

éle tét is mét át- meg át szö vik a kul tu rá lis ese -

mé nyek, hi szen még a temp lom fel újí tá sá ért

tar tott há la adó is ten tisz te let nek is le het ré sze

kul tu rá lis prog ram. Pél dá nak oká ért: 1993 de -

cem be ré ben Lé ván He ge dűs Loránt dunamel lé -

ki püs pök mél tat ta és ver se i vel il luszt rál ta

Arany Já nos munkásságát.

371
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ZSI DÓ JÁ NOS

2. A KA TO LI KUS EGY HÁZ  

2.1. Bevezetés

Az egy ház és a kul tú ra min dig szo ro san össze -

fo nó dott. Eu ró pa kul tu rá lis gyö ke rei a gö rög-

ró mai és zsi dó-ke resz tény kul tú rá ból és ha gyo -

mány ból táp lál koz nak. Az egy ház két ezer éves

tör té nel me fo lya mán szá mos kul tu rá lis ér té ket

adott a vi lág nak.  Az iro da lom ban, a kép ző mű -

vé szet ben, a ze né ben is több egy há zi, val lá si té -

má val ta lál ko zunk, s ez így van nap ja ink ban is.

A XX. szá zad el ső fe lé ben nagy je len tő sé ge volt

a kü lön bö ző egy há zi és fe le ke ze ti te vé keny ség -

nek. Az is ko lák nagy ré sze egy há zi jel le gű volt.

A ka to li kus egy há zi szer ve ze tet a KALOT és a

KA LÁSZ je len tő sen hoz zá já rul tak a kö zös ség

kul tu rá lis éle té hez. Szín da rab ok, tan fo lyam ok,

elő adá sok szer ve zé sé vel emel ték a fa lu kul tu rá -

lis és gaz da sá gi éle tét. A ma gyar ka to li ku sok -

nak szá mos in téz mé nyük volt, mely biz tos ga -

ran ci át adott a jö vő épí té sé hez.

A kom mu niz mus ha ta lom ra ju tá sá val min -

den meg vál to zott. Még az ír mag ját is ki akar ták

ir ta ni a val lá sos élet nek, ér ték nek, ha gyo mány -

nak. A rend szer vál tás után az egy ház sza bad sá -

got ka pott, de nem volt fel ké szül ve ar ra a fel -

adat ra, amely rá várt. Ke vés volt a ma gyar pap,

s nagy ré szük el öre ge dett. Az ate iz mus, majd az

azt kö ve tő sze ku la ri zá ció és a fo gyasz tói tár sa -

dal mi szem lé let na gyon sok kárt oko zott az em -

be rek lel ké ben. Ez ki ha tott az em be ri együtt élés -

re és kul tú rá ra is. En nek el le né re az egy ház to -

vább ra is meg pró bál ja az em be rek szí vé be be le -

ol ta ni a tar tós, iga zi szel le mi ér té ke ket, s eh hez

tar toz nak a val lá si és kul tu rá lis ér té kek is. 

2.2. Ka to li kus kul tu rá lis élet a rend szer vál -

tás után

Az 1989-es vál to zá sok sza bad utat en ged tek az

egy há zak mű kö dé sé nek. A gond csak az volt,

hogy hi ány zott az anya gi fe de zet és a meg fe le lő

szak em be rek, így a szlo vá ki ai ma gyar ka to li kus -

ság ne he zen tud ta ös  sze szed ni ma gát. Míg az

SZRKE egy sé ges és több sé gé ben ma gyar püs -

pök áll az egy ház élén, pon to san do ku men tál va

van min den te vé keny sé ge, ad dig ez a szlo vá ki ai

ma gyar ka to li kus ság ról nem mond ha tó el. A ma -

gyar ró mai-ka to li ku sok négy egy ház me gyé ben

él nek, me lyek nek élén min den eset ben szlo vák

püs pök áll. A ma gyar gö rög-ka to li ku sok szin tén

kü lön egy ház me gyé be tar toz nak. Nincs egye sí -

tett adat bá zi sunk, sok szor nem is tu dunk egy -

más ról. Így min den ada tot kü lön-kü lön kel lett

ös  sze gyűj te ni. Óri á si mun ka és anyag len ne, ha

si ke rül ne pon to san do ku men tál ni a ma gyar ka to -

li ku sok éle tét, kul tu rá lis te vé keny sé gét. Ez az

írás el ső sor ban az or szá gos jel le gű ren -

dezvényket tar tal maz za. Sok he lyi jel le gű ese -

mény hez nem si ke rült hoz zá jut ni. Az ed dig ösz  -

sze gyűj tött anyag ból azon ban lát ni, hogy a szlo -

vá ki ai ma gyar ka to li ku sok te vé keny sé ge sok ré tű,

nem me rül ki a pusz tán val lá si egy há zi ér té kek

to vább adá sá ban, ha nem élén ken be kap cso ló dik a

szlo vá ki ai ma gyar ság nem zet éb resz tő, szo ci á lis

és kul tu rá lis mun ká já ba. Ez meg va ló sul plé bá ni -

ai és egy ház me gyei szin ten is.  Ter jesz ti a ke resz -

tény kul tú rát, együtt mű kö dik kü lön bö ző vi lá gi

kul tu rá lis ci vil szer ve ze tek kel és a jó ügy ér de ké -

ben min den jó aka ra tú em ber rel.

2.2.1. Is ko la ügy, kép zé sek, tan fo lyam ok

A rend szer vál tás ma gá val hoz ta a le he tő sé get

az egy há zi is ko lák új ra in dí tá sá ra. Míg a múlt -

ban az alap is ko lák zö me fe le ke ze ti is ko la volt,

má ra az egy há zi is ko lák nak csak jel zés ér té kük

van. Az egy ház sem anya gi lag, sem szak ma i lag

nem volt fel ké szül ve ar ra, hogy tö me ge sen él -

jen ez zel a le he tő ség gel. 

El ső sor ban prob lé mát je len tet tek az épü le -

tek. Vis  sza szer zé sük nem volt egy sze rű, mi vel

a szo ci a liz mus alatt a volt egy há zi is ko lák épü -

le te it ál la mo sí tot ták. Több sé gü ket idő köz ben

le bon tot ták, vagy egyéb nem is ko lai cé lok ra

kezd ték hasz no sí ta ni. A kö vet ke ző gon dot a

vis  sza ke rült épü le tek ál la ga va la mint fel sze -

relt sé ge je len tet te. Min den épü let át épí tés re,

kor sze rű sí tés re szo rult. Csak ezt kö ve tő en ke -

rül he tett sor az esz köz be ru há zás ra. Az is ko lák

EU kom for tos sá té te le nem ke vés ál do zat ba ke -

rült.  A leg na gyobb gon dot azon ban a szak ma i -

lag, er köl csi leg és ide o ló gi a i lag meg fe le lő pe -
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da gó gu sok ki vá lasz tá sa je len tet te. A szo ci a liz -

mus alatt ugyan is csak az le he tett pe da gó gus,

aki nem gya ko rol ta, il let ve meg ta gad ta hi tét. A

pe da gó gus kép zés ate is ta ide o ló gi án ala pult. A

sze ku la ri zált vi lá gunk ban ke vés volt a hi te les

egyé ni ség, még a leg jobb szán dé kú pe da gó gus

is meg fer tő ző dött és ma gá val hoz ta ezt a gon -

dol ko dás mó dot, élet vi telt. A meg ol dást ta lán

majd egy új ke resz tény szel le mű pe da gó gus

gár da ki ne ve lé se je lent he ti, ami a mai vi lág ban

nem is olyan kön  nyű fel adat. 

2.2.1.1. Köz ok ta tás

A ka to li kus is ko lai in téz mé nyek ala pí tó ja min -

den eset ben az adott ér se ki hi va tal, fenn tar tó ja

pe dig az ál lam. A rend szer vál tást kö ve tő en a

kö vet ke ző hely sé gek ben kezd ték meg mű kö dé -

sü ket a  ka to li kus is ko lai in téz mé nyek:

a) óvo da: Pár kány, Ko má rom ( a Mar i an -

num ének–ze nei ta go za tú alap is ko lá val és gim -

ná zi um mal együtt mű kö dik)

b) is ko la (1–4. osz tály): Ipoly híd vég (16 ta -

nu ló), Kelenye (10 ta nu ló), Óvár (11 ta nu ló) –

ezek mind a szó szo ros ér tel mé ben vett kis is ko -

lák, me lyek a ma gyar ság fenn ma ra dá sát se gí -

tik, ugyan is ezek ben a köz sé gek ben a ma gyar

ál la mi is ko lát be zár tak, vagy egy ál ta lán nem

mű köd tek, és új ra in dí tá suk ra a köz sé gek nem

kap tak en ge délyt

c) is ko la (1–9. osz tály): Ko má rom (158 ta -

nu ló), Dunasz er da he ly (159 ta nu ló), Ipoly ság

(193 ta nu ló), Pa lást (104 ta nu ló) – ezen is ko lák

a Pa lás tit ki vé ve al ter na tív le he tő sé gek a meg -

lé vő ál la mi is ko lák mel lett. Pa lás ton a ma gyar

tan nyel vű alap is ko la egy há zi.

d) gim ná zi um: Ko má rom (113 ta nu ló),

Ipoly ság (221 ta nu ló) Gúta (140 ta nu ló)

Az egy há zi is ko lák ala pí tá sá ban a hely be li

plé bá no so kat il le ti a leg na gyobb ér dem. 

2.2.1.2. Te o ló gus-, kataké ta- és kán tor kép zés

Míg re for má tus test vé re ink anya nyelv ükön ké -

szül het nek fel Is ten igé jé nek hir de té sé re a ko -

má ro mi Calvin J. Te o ló gi ai Aka dé mi án (ame ly

2004. szep tem be ré től a Sel  lye Já nos Egye tem

önál ló ka rát al kot ja), a ka to li kus te o ló gu sok

csak szlo vák nyel vű kép zés ben ve het nek részt

Szlo vá ki á ban a po zso nyi Come nius Egye tem

Ró mai Ka to li kus Te o ló gi ai Ka rán és a ki he lye -

zett ka ro kon Nyitrán, Szepesváralján, Besz ter -

ce bá nyán, va la mint a ró zsa he gyi Ka to li kus

Egye tem Kas sán mű kö dő Te o ló gi ai Ka rán. A

gö rög ka to li kus te o ló gu sok Eper je sen ta nul nak.

Ma gyar nyel vű kép zés ná luk sinc s, pe dig jó

len ne, ha leg alább az egy há zi szó nok lat tant és a

gya kor la ti te o ló gi át ma gya rul ta nul hat nák a

ma gyar anya nyel vű ka to li kus pap nö ven dé kek.

Az után pót lás hely ze te na gyon si ral mas. A

po zso nyi Come nius Egye tem Ró mai Ka to li kus

Te o ló gi ai Ka rán a hat év fo lyam ban ös  sze sen

16-18 ma gyar kis pap ta nul, Kas sán 5-6. Ma -

gyar or szá gon a rend szer vál tás óta több mint

50-en fe jez ték be ta nul má nya i kat, és éven te né -

hány új je lent ke ző az anya or szág fe lé irá nyul.

Mi vel őket ma gyar or szá gi egy ház me gyék ta -

nít tat ják, a je len kö rül mé nyek kö zött nem tér -

het nek vis  sza Szlo vá ki á ba. Meg jegy zen dő

azon ban az a tény is, hogy leg több jük nem is

akar vis  sza tér ni, hisz a hat ott töl tött év után az

anya or szá gi egy há zi vér ke rin gés be és kör nye -

zet be épül nek be. 

Van nak egy ház me gyék – pl. a rozs nyói, a

kas sai –, ame lyek fő pász to rai en ge dé lye zik a

ma gyar kis pap ok ma gyar or szá gi kép zé sét, te -

hát in nen Eger ben és Vá cott ta nul hat nak a kép -

zés tel jes ide je alat t, s ta nul má nya ik be fe jez té -

vel vis  sza tér het nek sa ját egy ház me gyé jük be. A

poz sony– nagys zom bati fő egy ház me gyé ben

azon ban er re – egy elő re – nincs le he tő ség. Ép -

pen ezért itt töb ben van nak, akik ele ve Ma gyar -

or szág ra je lent kez tek, s az ot ta ni egy ház me -

gyék va la me lyi ke szol gá la tá ra szen tel te fel

őket az adott me gyés fő pász tor. Igaz, a ma gyar

és a szlo vák püs pö ki kar ta nács ko zá sa nyo mán

olyan meg ál la po dás szü le tett, mely sze rint

nincs aka dá lya an nak, hogy a Po zsony ban fel -

vett hall ga tók – bi zo nyos vizs gák le té te le után

– a har ma dik év ben ma gyar or szá gi rész kép zé -

sen ve gye nek részt.

A hit tan az eti ka mel lett az 1993/94 tan év -

től kez dő dő en par la men ti dön tés alap ján az

alap is ko lák fel ső ta go za tán és a kö zép is ko lák

el ső 2 évé ben kö te le ző en vá laszt ha tó tan tárgy
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lett. 2004/2005-ös tan év től pe dig már az al só

ta go za ton is. Ez na gyon nagy szá mú ma gyar aj -

kú hit ok ta tót igé nyel. 

1993-ban szak kép zett hit ok ta tó csak el vét -

ve akadt. A kor ki hí vá sá ra vá la szol va a Szlo vá -

ki ai Ma gyar Hit ok ta tá si Köz pont ma gyar nyel -

vű te o ló gi ai tan fo lya mot in dí tott a le en dő hit -

ok ta tók ré szé re. Ké sőbb Lé ván is in dult egy ha -

son ló tan fo lyam. A kép zés 3 éves volt és an nak

el le né re, hogy in dí tói igye kez tek, hogy akre -

ditá ciót nyer je nek, e tan fo lyam okon vég zett

hit ok ta tó kat az ál lam az is ko lák ban csak szak -

kép zet len mun ka erő ként fo gad ta el.  

Az óta sincs Szlo vá ki á ban ma gyar nyel vű hit -

ok ta tó kép zés. Aki szak kép zett hit ok ta tó sze ret ne

len ni, az a po zso nyi Come nius Egye tem Te o ló gi -

ai Ka rán, a nyi trai Kons tan tin Egye te men, il let ve

a ró zsa he gyi Ka to li kus Egye te men sze rez het dip -

lo mát. Így a hely zet hoz ta ma gá val, hogy so kan

az anya or szág ban ta nul nak. El ső sor ban a győ ri

Hit tu do má nyi Fő is ko lát, il let ve a bu da pes ti Páz -

mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Hit tu do má nyi

Ka rát lá to gat ják. A ma gyar or szá gi dip lo má kat

azon ban Szlo vá ki á ban ho no sí ta ni kell. 

A szak kép zett hit ok ta tó min den té ren

egyen ér té kű a töb bi pe da gó gus sal. Mi vel

azon ban csak a na gyobb lét szá mú is ko lák ban

le het őket tel jes óra szám ban al kal maz ni, elő -

nyö sebb szá muk ra, ha a hit tan mel lett egy má -

sik sza kot is vá lasz ta nak. Má ra el ér tük azt a

szin tet, hogy min den is ko lá ban szak kép zett

hit ok ta tók ta ní ta nak és fog lal koz nak a gye re -

kek és az if jú ság ne ve lé sé vel, az után pót lás

pe dig fo lya ma tos.

A kán tor kép zés so ká ig csak Ma gyar or szá -

gon folyt, va la men  nyi szak kép zett kán tor ott

ta nult. Az utób bi évek ben kán tor kép zés in dult

a ko má ro mi egy há zi is ko lá ban. Az egy ház ze nei

tan fo lyam cél ja, hogy min den részt ve vő meg is -

mer je, el sa já tít sa és be gya ko rol ja a ró mai ka to -

li kus szer tar tás li tur gi kus té te le it. A tan fo lyam

idő tar ta ma 4 év.

A kán tor kép ző sök nek a te o ló gi ai és li tur gi -

ai tu dá suk mel lett szá mot kell ad ni uk: –

a szkólas zol gálat meg is me ré sé ről és gya kor lá -

sá ról – a hang sze res tu dás ból (zon go ra-, har -

mó ni um-, or go na tu dás) 

2.2.1.3. Nép fő is ko lák, egyéb kép zé si for mák

A nép fő is ko la moz ga lom na gyon el ter jedt volt

a ka to li kus egy ház ban a II. vi lág há bo rú vé gé ig.

Nem csak val lá si tár gyú elő adá so kat le he tett itt

hall gat ni, ha nem kü lön bö ző gaz da sá gi és szo ci -

á lis ér té kek át adá sá ról is szólt ez a moz ga lom.

A nép fő is ko lák ha tá sa so ká ig ér ző dött az azon

részt ve vő egyén, il let ve egy- e gy egy ház kö zös -

ség éle té ben. Az el múlt 15 év ben 2 al ka lom mal

ke rült meg szer ve zés re egy 2 éves nép fő is ko lai

kép zés a ma gyar ka to li ku sok ré szé re „Re mény

Nép fő is ko la” cí men. Szer ve ző re a Re mény c.

ka to li kus he ti lap fő szer kesz tő je, Herdics Györ gy

volt.  A kép zés hely szí ne Dió szeg és Nád szeg.

Cél ja az igé nye sebb hí vők val lá si tu dá sá nak el -

mé lyí té se. A klas  szi kus te o ló gi ai tan tár gyak

mel lett a kép zés ré sze volt az egy ház mo dern

szo ci á lis ta ní tá sá nak és a ka to li kus mé di á nak a

be mu ta tá sa, va la mint a ma gyar iro da lom val lá -

sos vo nat ko zá sá nak is mer te té se. Egy- e gy kép -

zés részt ve vő i nek szá ma kö zel 100 fő volt. A

két éves kép zés a dísz ok le ve lek ki adá sá val ün -

ne pé lyes ke re tek kö zött zá rult.

Min den egy ház köz ség szá má ra fon tos,

hogy le gye nek kü lön bö ző kö zös sé gei. Az ima -

kö zös sé gek mel lett má ra több he lyen ala kul tak

ki ka ri ta tív, szo ci á lis, kul tu rá lis, va la mint kü -

lön bö ző kor cso por to kat, ér dek kö rö ket szol gá ló

kö zös sé gek (ilye nek pél dá ul a gyer mek és if jú -

sá gi kö zös sé gek, ér tel mi sé gi ek, nyug dí ja sok,

fi a tal há za sok, csa lá do sok kö zös sé ge, de ide

so rol hat nánk akár a he lyi egy há zi la pok szer -

kesz tő bi zott sá gát, ének ka ro kat, szín ját szó cso -

por to kat, nyel vi vagy film klu bo kat is). Egy- e gy

ilyen kö zös ség hos  szú tá von csak ak kor mű kö -

dő ké pes, ha van ki kép zett ve ze tő je, ha a szak -

mai tu dá sa mel lett van a kö zös ség ve ze tő jé nek

kö zös ség épí té si, konf lik tus ke ze lői, szer ve zői

és me ne dzse ri ta pasz ta la ta. 

A Gáb ri el Pol gá ri Tár su lás 2006-ban im már

har ma dik tan fo lya mát kezd te meg az if jú sá gi

ve ze tő kép zés nek. A ve ze tő kép ző tan fo lyam 2

éves, ahol a részt ve vők át ve szik nagy vo na lak -

ban a te o ló gia va la men  nyi fon to sabb tan tár -

gyát, ta nul nak pe da gó gi át, pszi cho ló gi át, mód -

szer tant, kö zös ség szer ve zést, já té kot, éne ket,

né pi mes ter sé ge ket, ha gyo mány őr zést, ma gyar
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iro dal mat és tör té nel met, ren dez vény- és tá bor -

szer ve zést, fej lesz tik kom mu ni ká ci ós kész sé -

gü ket. A szak mai kép zé sen kí vül a tan fo lyam

ré sze a lel ki kép zés, a sze mé lyi ség fej lesz tés és

a kö zös ség épí tés is. Egy- e gy ilyen tan fo lyam

részt ve vő i nek szá ma 20-30 fő. A tan fo lyam

részt ve vői ha von ta egy tel jes bent la ká sos hét -

vé gé re ta lál koz nak. A kép zés ré sze két ta nu ló

tá bor ban va ló rész vé tel, va la mint vizs ga tá bor

ren de zé se.

2.2.2. A ka to li kus saj tó

A má so dik vi lág há bo rú után meg szűnt min den

ma gyar ka to li kus saj tó ter mék ki adá sa ha zánk -

ban. Egy há zi ma gyar nyel vű lap ki adást egé -

szen a rend szer vál tá sig nem en ge dé lye zett az

ál lam. Eb ben az idő szak ban egye dül ma gyar

ka to li kus egy há zi éne kes könyv, va la mint a hit -

ok ta tást szol gá ló Kis Ka te kiz mus je len he tett

meg. Ma gyar nyel vű val lá sos iro da lom Ma -

gyar or szág ról, il let ve Ró má ból csem pé szés út -

ján ke rült Szlo vá ki á ba.

A rend szer vál tást kö ve tő en né hány ma gyar

aj kú pap meg kezd te a ka to li kus írott saj tó ki -

adá sá nak meg szer ve zé sét. Mi u tán a szlo vák

Szent Adal bert Tár su lat, amely 1989-et meg -

elő ző en is ki adó ja volt a szlo vák ka to li kus he -

ti lap nak (Katolické noviny), nem vál lal ta fel az

újon nan meg la pí tott ma gyar ka to li kus he ti lap,

a Re mény ki adá sát, a la pot szer ve ző pa pok úgy

dön töt tek, lét re hoz zák a Gló ri át, a Szlo vá ki ai

Ma gyar Ka to li kus Pa pok Tár su la tát. En nek el -

sőd le ges cél ja a Re mény c. or szá gos ter jesz té sű

he ti lap ki adá sa volt. A tár su lat ké sőbb ki adó vá

ala kult át.

A Re mény el ső szá ma 1990 vi rág va sár nap -

ján je lent meg 8 ol da lon, több mint hu szon két -

ezer pél dány ban. A lap ala pí tó ja és el ső fő szer -

kesz tő je Mons. Koller Gyu la volt, aki 11 évig

fej tet te ki ál dá sos mun ká ját ezen a posz ton, s

az óta is idős ko ra el le né re, a lap ak tí van te vé -

keny ke dő fő mun ka tár sa. 

2001 őszé től 12 ol dal ra bő vült a lap, s fő -

szer kesz tő je ThLic., PaedDr. Herdics Györ gy,

apát-ka no nok lett. Má ra a kez de ti 22 ez res pél -

dány szám 15 500 zsu go ro dott.

A he ti lap a vi lág egy ház és a ma gyar or szá gi

ka to li kus egy ház hí re in és ese mé nye in kí vül

rész le te sen fog lal ko zik a szlo vá ki ai ma gyar ka -

to li ku sok éle té vel, gond ja i val, prob lé má i val,

va la mint si ke re i vel és örö me i vel. A val lá si tár -

gyú írá so kon kí vül a lap jo gi és or vo si ta ná cso -

kat is ad. Van könyv-, va la mint mű sor aján ló ro -

va ta és kü lön ro va tot tart fenn a gye re kek nek és

a fi a ta lok nak.

Az utób bi évek ben az or szá gos saj tó or gá -

num mel let szá mos egy ház köz ség ben je le nik

meg plé bá ni ai lap, amely a he lyi kö zös ség éle -

té vel és prob lé má i val fog lal ko zik. Ezen la pok

né me lyi ke ha vi, két ha vi, il let ve ne gyed évi

rend sze res ség gel je le nik meg, de van nak idő -

sza kos ki ad vány ok is. A la pok ki adá sá nak pe ri -

o di ci tá sa a he lyi kö zös sé gek ak ti vi tá sá tól és a

la pot szer kesz tő plé bá nos, káp lán, il let ve ci vil

sze mé lyek mun ka bí rá sá nak függ vé nye.

Ezen kí vül egy há zi cso por to su lá sok, if jú sá -

gi cso por tok is ad nak ki bel ső hasz ná lat ra rend -

sze res, il let ve idő sza kos írott saj tót (pl. a KIK

ál tal meg je len te tett „Itt va gyunk”).
Ki vé tel nél kül va la men  nyi saj tó ki ad ványt a

plé bá ni ák, il let ve az adott cso por tok ter jesz tik.

A Re mény c. or szá gos lap ki vé te lé vel va la -

mennyi lap té rí tés men tes. A lap ki adá sá nak

költ sé ge it a hí vek kö zös sé gé nek és ma gán sze -

mé lyek ado má nya i ból té rí tik. A szer kesz tők, a

szer zők és a ter jesz tők ho no rá ri um men tes mun -

kát vé gez nek.

2.2.3. Könyv ki adás 

Egy há zi jel le gű és val lá sos té má jú köny ve ket a

Gló ria Ki adón (ame ly egy ben a Re mény ka to li -

kus he ti lap ki adó ja ) kí vül vi lá gi ki adók és kü -

lön bö ző ci vil szer ve ze tek is ad nak ki.

Gló ria Ki adó ál tal ki adott köny vek

Hit tan köny vek:

1. A men  nyei Atyá hoz me gyünk (l990)

2. Ta lál ko zunk ir gal mas Atyánk kal (1990)

3. Fel nőtt ke resz tén  nyé vá lunk (1990)

4. Jé zus evan gé li u ma (1992)
5. Ószö vet sé gi tör té ne tek (l993)
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Li tur gi kus köny vek:

1. GLÓ RIA – ima könyv, l. ki adás (l991)

2. A szent mi se kö nyör gé sei I. – li tur gi kus

se géd könyv (1991)

3. A szent mi se kö nyör gé sei II. – li tur gi kus

se géd könyv (1991)

4. A szent mi se zsol tá rai – li tur gi kus se géd -

könyv (1991)

5. A szent mi se kö nyör gé sei III. – li tur gi kus

se géd könyv (1992)

6. Koller Gyu la: Na pi öröm hír I. – köz na -

pi el mél ke dé sek (1992)

7. GLÓ RIA – ima könyv, 2.ki adás  (l993)

8. Koller Gyu la: Na pi öröm hír II. – köz na -

pi el mél ke dé sek (l993)

9. GLÓ RIA – ima könyv 3.ki adás – nagy -

be tűs – (1998)

10. KIS GLÓ RIA – ima könyv fi a ta lok nak

(1999)

Ima fü ze tek

1. Szent Ri ta, kö nyö rögj éret tünk! – GLÓ -

RIA ima fü ze tek 1. (2001)

2. Há zas ság ra ké szü lő fi a ta lok nak – GLÓ -

RIA ima fü ze tek 2. (2002)

3. Ki len ced a sze gé nyek or vo sá nak köz -
ben já rá sá ért (2003)

4. Ke reszt út (2005)

Egyéb ki ad vány ok

1. Mi az igaz ság? – hit vé dő brossúra

(1993)

2. Nap tá runk szent jei – a szen tek oved

élet raj zai (1993)

3. Far kas Je nő: Bal la da és zsol tár – vá lo -

ga tás a pap köl tő hát ra ha gyott ver se i ből

(1999)

4. Herdics Györ gy: Szó és re mény (2002)

5. Mag ve tők élet út ja (2002)

6. Al bán Jó zsef: Gon do lat ABC (2003)

7. Weibl Lipót-Koller Gyu la: Na pi üze net
I. (2003)

8. Al bán Jó zsef: Böj ti ka la uz (2004) 

9. Weibl Lipót-Koller Gyu la: Na pi üze net
II. (2004)

10. ThDr. Karaf fa Já nos: Az íté let hir de tés
Je re mi ás éle té ben és val lo má sá ban
(2004) 

10. Dr. Karaf fa Já nos: Ma gyar hit val lók a
XX. Szá zad ban (2005) 

12. Weibl Lipót-Koller Gyu la: Na pi üze net
III. (2005)

13. Sza bó Fe renc S. J.: Po zsony tól Kas sá ig
– írók, köl tők, mű vé szek a Fel vi dé ken
(2005)

14. Jakubecz Már ta: Cinco gi fel fe de zi a jó -
sá got (2005) 

15. Far kas Je nő: Vá lo ga tott ver sek (2006)

16. Mons. Koller Gyu la: Ün ne pi öröm hír
(2006)

17. Ju hos Fe renc: Szem ben az ár ral (2006)

18. Bar tal Kár oly Ta más: Pre mont rei szá -

za dok (2006)

19. Re mény ka len dá ri um (2002), (2001)

Lil i um Aurum ál tal ki adott köny vek

1. Gyer mek és if jú sá gi iro da lom

2. Jé zus az én re mé nyem – ös  sze ál lí tot ta

Far kas Lász ló (1994)

3. Ka rá cso nyi éne kek – ös  sze ál lí tot ta Far -

kas Lász ló (1994)

Szép iro da lom

1. Paxy Lász ló: Ré gi és új his tó ri ák
(1993)

2. Szenczy Mol nár Al bert: „Szor gos adó -
sa va gyok hazám nak“ avagy „Éle tem -
nek le írá sa„ (1993) – ös  sze ál lí tot ta Za -

l abai Zsig mond

3. Baróti Sza bó Dá vid: Jer, ma gyar lan -
tom / ös  sze ál lí tot ta, a szö ve ge ket gon -

doz ta, az utó szót ír ta s a név– és szó ma -

gya rá za to kat ké szí tet te Zal abai Zsig -

mond (1994)

4. Paxy Lász ló: Arc cal vagy hát tal Is ten
fe lé (1994)

5. Pén zes Ist ván: „…s let tem a ki csi nyek
pap ja“. Luk ács Pál és Kamoc sa kap -

cso la ta (1996)

6. Bettes Ist ván: Szép tün dök lő csil lag I. /

il luszt rál ta. Sza bó Ot tó (1999)

7. Czuc zor Ger gely: Sza bad né pek
valánk, s azok le gyünk / Ös  sze ál lí tot ta,

a szö ve get gon doz ta, s az utó szót ír ta

Ré vész Ber ta lan (1999)
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8. Jó zan La jos: Bet le hem va gyok (1999)

9. Bettes Ist ván: Szép tün dök lő csil lag II. /
Il luszt rál ta. Sza bó Ot tó (2000)

10. Bettes Ist ván: Szép tün dök lő csil lag III.
/ Il luszt rál ta. Sza bó Ot tó (2000)

11. Szenczi Mol nár Al bert em lé ke ze te / ösz  -

sze ál lí tot ta, a szö ve get gon doz ta, a szó -

ma gya rá za tot ké szí tet te, a kép anya got

vá lo gat ta, a kö te tet ter vez te Zal abai

Zsig mond (2001)

12. Beny iczky Pé ter: Gyé mánt ha sad
vértűl (2002)

13. Burián Lász ló: Hi szek a sze re tet vég ső
győ zel mé ben (2002)

14. Haľko Józse f–Édes Ár pád: Min den na pi
ke nye rünk (2004)

15. Hodossy Gyu la szerk. : Ka rá cso nyi
aján dék (2005)

16. Jakubecz Már ta: Cse rép edé nyek tit ka
(2006)

Is me ret ter jesz tő köny vek

1. A ma gyar cser ké szet for rá sa i nál / ös  sze -

ál lí tot ta Hodossy Gyu la (1994)

2. Fog a rassy Lász ló: Ma gyar cser kész -
moz ga lom Cseh szlo vá ki á ban:
1919–1939 (1992)

3. Csáky Kár oly: Honti arc kép csar nok: je -
les szü löt tek kis port réi (1998)

4. Bod nár Mó ni ka: Et ni kai és fe le ke ze ti vi -
szo nyok a Felső-Bódva völ gyé ben a 20.
szá zad ban (2002)

5. Csáky Kár oly: Je les elő de ink (2002)

6. Csáky Kár oly: Hí res sel mec bá nyai ta -
ná rok (2003)

7. Csáky Kár oly: Iro dal mi kap cso la tok II.

(2005)

Nép raj zi köny vek

1. Csáky Kár oly: Is ten há zai és szol gái: az
Ipoly men te egy há zi mű em lé kei és je les
sze mé lyi sé gei (1993)

2. Lisz ka Jó zsef: „Szent ké pek tisztelete“:
dol go za tok a né pi val lá sos ság kö ré ből
(1995)

3. An gyal száll az ég ből: a ka rá cso nyi ün -
nep kör nép köl té sze te /válo gat ta Pász tó

Ka ta lin (1998)

4. Csáky Károly:„Nem halt meg, csak
alszik“: a ha lott kul tusz, a ha lál lal és a
te met ke zés sel kap cso la tos szo ká sok, hi -
e del mek a Kö zép ső–Ipoly men tén
(1999)

5. Lisz ka Jó zsef: Ál lít ta tott ke reszt ínyi
buzgóság bul

6. Kis al föld szak rá lis kis em lé ke i ről / ford.

Dan ter Iza bel la, Sáfi Zsu zsan na (2000)

7. Zöld er dő ben jár tam: hús vé ti kö szön tők
/ vá lo gat ta Pász tó Ka ta lin ; il luszt rál ta.

Szar ka Jó zsef (2000)

8. Lisz ka Jó zsef: A szlo vá ki ai ma gyar ság
nép raj za (2002)

Pázmánáum Pol gá ri Tár su lás ál tal ki adott

köny vek

1. Páz mány Ka len dá ri um (2005), (2006)

2. Fel vi dé ki Ki len ced (2006)

3. Mar czell Mi hály em lék fü zet (2006)

4. Ke resz tény ma gyar sá gunk em lé kei Fel -
báron (2006)

Né hány évig mű kö dött a Ma gyar Va sár nap Ki -

adó is, amely a ko ráb ban Ma gyar or szá gon

meg je len te tett Ka len dá ri um ki adá sát vet te át. A

Ma gyar Va sár nap Ka len dá ri um he lyett leg -

utóbb A Re mény Ka len dá ri u ma lá tott nap vi lá -

got, s ez zel a Ma gyar Va sár nap Ki adó be ol vadt

a Gló ria Ki adó ba.

Má ra már több egy ház köz ség is fel dol goz ta

temp lo má nak tör té ne tét a ránk ma radt írá sos

anya gok ból. Ezek idő köz ben ki adás ra is ke rül -

tek a he lyi kö zös sé gek gon do zá sá ban.

Az egy há zi jel le gű és val lá sos té má jú köny -

vek ter jesz té se el ső sor ban a plé bá ni á kon, a

Gló ria ki adó és a Gáb ri el cso mag kül dő szol gá -

la tán ke resz tül, va la mint egy- e gy ren dez vé -

nyen tör té nő áru sí tás kap csán tör té nik.

2.2.4. Elekt ro ni kus saj tó

Az elekt ro ni kus saj tót 1990-től kez dő dő en a

Patria Rá dió Vil lá gosság c. mű so ra kép vi se li.

Ez a mű sor min den má so dik hé ten fél órá ban

szól a ma gyar ka to li kus hí vek hez. Tar tal ma a

va sár na pi evan gé li um ma gya rá za ta, rö vid in -
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ter jú egy há zi és vi lá gi kép vi se lők kel, hí rek,

egy há zi ze ne. Éven te több al ka lom mal van élő

va sár na pi, il let ve ün ne pi szent mi se köz ve tí tés

is a rá di ó ban. 

A rá dió ka to li kus mű so rá nak szer kesz té sét

a kez de tek től nap ja in kig a kö vet ke ző szer kesz -

tők vé gez ték: Miko la Ani kó, Gye pes Aran ka,

Sze ge di Zi ta, Sza bó Anet t, Ür ge Ta más.

A Vi lá gos ság c. ka to li kus mű sor mel lett a

Patria Rá dió vi lá gi mű so rai is nyi tot tak az egy -

há zi té mák ra. A Szlo vák Te le ví zió ma gyar nyel -

vű adá sa, va la mint a Du na TV, he lyi és re gi o ná -

lis TV adók ma gyar nyel vű adá sai is rend sze re -

sen ad nak tu dó sí tást az egyes or szá gos, re gi o ná -

lis, il let ve he lyi egy há zi ren dez vé nyek ről.

Tör té nel mi nek ne vez te a pil la na tot Orosch

Já nos püs pök 2006. feb ru ár 22-én, a galán tai

Szent Ist ván ki rály-plé bá nia temp lom ban be mu -

ta tott szent mi sén. E na pon in dí tot tuk ugyan is

út já ra inter netes na pi la pun kat az zal a cél lal,

hogy ki hasz nál va a mo dern tech ni ka le he tő sé -

ge it, ilyen for mán is ter jes  szük az öröm hírt. Az

inter netes na pi lap fe le lős ki adó ja Sza kál Lász ló

galán tai es pe res-plé bá nos. Az por tál

webmestere Bencze At ti la tal lósi es pe res-plé bá -

nos és fő szer kesz tő je Herdics Györ gy, a Re -
mény c. ka to li kus he ti lap fő szer kesz tő je. Az új -

ság Spes net ne vet vet te fel, mely for dí tás ban

„re mény a neten”-t je, s a www.spes net.in fo

por tá lon ol vas ha tó. Ez zel el in dult a ke resz tény

re mény újabb csa tor ná ja, mely ál tal az egy há -

zi hí rek, a lé lek eme lő gon do la tok, s ma ga az

Evan gé li um is egy re több fi a tal ol va só hoz jut el.  

Szá mos egy ház köz ség nek van sa ját por tál ja

a vi lág há lón, ahol az egy ház köz ség hí rei és

ese mé nyei ol vas ha tók.

2.2.5. Épít ke zé sek, épü letfel újí tá sok, mű em -

lé kek

Az el múlt 15 év alatt lát vá nyos épü let-fel újí tá -

sok kal ta lál koz tunk. Szin te ki vé tel nél kül meg -

újult kí vül ről és be lül ről va la men  nyi ka to li kus

temp lom. A mű em lék épü le tek szak sze rű res ta -

u rá lás sal vis  sza nyer ték ere de ti szép sé gü ket. A

temp lom bel sők meg újult li tur gi kus te re mű vé -

szi és esz té ti kai szép sé get su gá roz. A ka to li kus

temp lom ban, kü lö nö sen a ba rokk stí lu sú ban

na gyon sok a kép, a szo bor, a fres kó. Ezek nek

a fel újí tá sa nagy gon dos sá got, sok időt és pénzt

igé nyel. A szé pen fel újí tott ka to li kus temp lom

már lé te zé sé vel kul tú rát és kul tu rá lis ér té ke ket

hor doz. A leg több temp lom ban a kül ső és bel ső

fel újí tá so kat kö ve tő en fel újí tot ták az or go nát,

me lyek le he tő sé get ad nak kü lön bö ző hang ver -

se nyek és kon cer tek ren de zé sé re. A szép temp -

lom bel ső eme li a ze nei él ményt.

Azo kon a te le pü lé se ken, ahol nem volt

temp lom a kö zös ség ös  sze fo gá sá val új temp -

lom épült. Az or szág ke le ti ré szé ben gom ba -

szám ra épül tek temp lo mok. A nyu ga ti or szág -

rész ben ezek szá ma lé nye ge sen ke ve sebb. Új

temp lom épült Diós patony ban, Bodakon, Csal -

lóközná das don, Lukanyényén, Szlo vák gyar -

ma ton, Fel ső ki rá lyi ban stb.

A plé bá nia épü le tek ki vé tel nél kül min de -

nütt meg újul tak. Új plé bá nia ke vés épült, hisz a

ka to li kus plé bá nia épü le tek je len tős ré sze vi -

szony lag fi a tal, a 70-80-as évek ben épül tek. 

A mo dern lel ki pász tor ko dás már rész ben

ki vo nult a temp lom ból az egy há zi kö zös sé gi

há zak ba. Egy ház kö zös sé gi há zak szép szám -

ban épül tek az utób bi évek ben. Cél juk el ső sor -

ban kü lön bö ző ös  sze jö ve te lek, elő adá sok, kon -

fe ren ci ák, if jú sá gi ta lál ko zók, ve tél ke dők,

klub te vé keny sé gek meg tar tá sá hoz ott hont ad ni,

s egy ben he lyet ad ni a he lyi ka to li kus egy ház

mel lett mű kö dő kö zös sé gek nek. Ilyen egy ház -

kö zös sé gi ház épült pél dá ul Egy házgel lén,

Nyékvárkony ban, Dunasz er da he lyen, Ipoly sá -

gon, Ipolysza lkán és Kirá ly helme cen is.

A ka to li kus gon dol ko dás hoz hoz zá tar toz -

nak kü lön bö ző temp lo mon kí vü li, a te le pü lé sek

te rü le tén, dű lő kön, utak men tén el he lye zett

szak rá lis em lé kek. Ezek le het nek ki sebb vagy

na gyobb ká pol nák, ke resz tek, szob rok. Szin te

min den fa lu ban meg ta lál ha tó Szent Fló ri án nak,

Nepo mu ki Szent Já nos nak, Szent Ven del nek a

szob ra. Szűz Má ria áb rá zo lás sal, Szent há rom -

ság szo bor cso port tal és út szé li ke reszt tel is na -

gyon sok he lyen ta lál koz ha tunk. Több te le pü -

lés nek van Kál vá ri á ja is. Eze ket a szak rá lis em -

lé ke ket elő de ink ott épí tet ték, ahol szá muk ra

va la mi lyen je len tős ese mény tör tént (csa ta, bal -

eset, va la mely csa lá dot érin tő csa pás vagy cso -

dás ima meg hall ga tás).
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A szak rá lis em lé kek nem min dig szob rok,

ha nem kő ből vagy tég lá ból épült tar tók ban el -

he lye zett ké pek. Ezek nem csak a múlt le tűnt

em lé kei, ha nem az ott la kók élő hi té nek je lei is,

hisz a leg több hely re még ma is za rán do kol nak

hí vek, hogy együtt em lé kez ze nek, imád koz za -

nak, éne kel je nek.

A szak rá lis em lé kek fel újí tá sa, va la mint a

kör nyék kar ban tar tá sa szin tén sok mun kát és

anya gi ál do za tot igé nyel.

2.2.6. Em lék mű ál lí tá sok

Az el ső vi lág há bo rú után va la men  nyi egy ház -

kö zös ség meg em lé ke zett a há bo rú ban el eset -

tek ről, és szép ki vi te lű im po záns em lék mű vet

ál lí tot tak tisz te le tük re. Az ott el he lye zett táb lán

fel so rol ták az el esett hő sök ne ve it. Ha lot tak

nap ján, no vem ber 2-án gyer tyát gyúj ta nak a

tisz te le tük re. 

A má so dik vi lág há bo rú után mind ez nem

tör tén he tett meg, hisz az el esett hő sök több sé ge

az orosz fron ton lel te ha lá lát, és a kom mu nis ta

rend szer nem en ge dé lyez te, hogy tisz te le tük re

vi lág há bo rús em lék mű épül jön. Így nem is sza -

ba dott ró luk nyil vá no san meg em lé kez ni. 1990

után igye kez tek pó tol ni ezt a hi ányt. Ün ne pé -

lyes ke re tek kö zött szen tel ték fel az új em lék -

mű ve ket, mely re is mét fel ke rült azok név so ra,

akik a há bo rú ban vesz tek el. Sok he lyen az el -

esett zsi dó mun ka szol gá la tos ok ne vei is az em -

lék táb lá ra ke rül tek. Vi rág és égő gyer tya őr zi az

ő em lé kü ket is. 

Kop ja fa ál lí tás ra is sor ke rült sok egy ház -

köz ség ben, bár meg kell je gyez ni, hogy az itt

élő ka to li ku sok men ta li tá sá tól tá vo labb áll a

kop ja fa. Ez in kább az er dé lyi re for má tu sok ra

jel lem ző. Ná lunk in kább a ke reszt em lé kez tet

az egyes ese mé nyek fáj dal mas vagy öröm te li

szín he lyé re. 

Új köz té ri szak rá lis szob rok ál lí tá sá ra nap -

ja ink ban is sor ke rül. Ilyen pél dá ul a Fél ben fel -

ál lí tott Szent Mik lós szo bor, aki a fa lu vé dő -

szent je. 

A ke resz tény ség ezer éves év for du ló já ra

szá mos te le pü lé sen ál lí tot ták fel Szent Ist ván

szob rát köz tük Som or ján, Dunasz er da he lyen,

Nyékvárkony ban és Nagym egy eren is.

Szá mos egy ház köz ség ben ál lí tot tak szob -

rot, mell szob rot, dom bor mű vet, em lék táb lát a

múlt ban az ott mű kö dő je les egy há zi sze mé lyi -

sé gek nek. Ilyen pél dá ul a 2006-ban fel ál lí tott

Mécs Lász ló pre mont rei pap köl tő köz té ri szob -

ra Kirá ly helme cen. 

2.2.7. Ka to li kus szer ve ze tek és cso por to su lá -

sok

A ke resz tény élő kul tú ra át adá sát kü lön bö ző

ma gyar ka to li kus szer ve ze tek is se gí tik. Ezek a

szer ve ze tek nem köz pon ti irá nyí tás ra, ha nem

ci vil kez de mé nye zés ként jöt tek lét re.

Ke resz tény If jú sá gi Kö zös ség (KIK) a ka to -

li kus if jú sá got ös  sze fo gó szer ve zet, amely za -

rán dok la to kat, lel ki na po kat, ugyan ak kor ki -

rán du lá so kat, szó ra ko zá si le he tő sé get is kí nál a

fi a ta lok szá má ra. Ak tí van be kap cso ló dik a Há -

ló mun ká já ba. (A Há ló fog ja ös  sze a Kár pát-

me den cé ben lé vő ma gyar ka to li kus szer ve ze te -

ket.) Tag jai részt vesz nek a Kár pát-me den cei

nagy ta lál ko zón is. A mun ká juk el ső sor ban

klub te vé keny sé gen alap szik.

A Há zas Hét vé ge moz ga lom a csa lá dok és a

há zas sá gok meg erő sí té sét hi va tott szol gál ni. 

Antióchia ere de ti leg a Há zas Hét vé ge moz -

ga lom gyer me kei szá má ra lett be in dít va. Ná -

lunk Fő ként Szenc kör nyé kén mű kö dik, de

van nak cso port ja ik pél dá ul Pár kány ban is.

Má ria Lé gió fel ada ta az, hogy ös  sze kö tő ka -

pocs le gyen a hí vek és az egy ház kö zött. Má ria

lel kü le té vel és sze re tő gon dos ko dá sá val vé gez -

nek apos to li mun kát. Má ria Lé gi ós cso por tok

mű köd nek pél dá ul Egy házgel lén, Dunasz er da -

he lyen, Csal lóközkürtön, Zselízen, Fü le ken.

A Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge –

Szlo vá ki ai Ma gyar Pax Romana tag sá ga egész

Szlo vá ki á ból to bor zó dik. A ke resz tény ér té kek

meg je le ní té se a tár sa da lom ban, a köz élet ben

el ső sor ban tő lük vár ha tó el. He lyi cso por tok

na gyobb vá ro sa ink ban mű köd nek. A szer ve zet

köz pont ja Po zsony. A köz pont or szá gos ér tel -

mi sé gi kon fe ren ci á kat szer vez, míg a he lyi kö -

zös sé gek ha vi, il let ve idő sza ki elő adá so kat, vi -

ta es te ket. Tag jai részt vesz nek a nem zet kö zi

Pax Romana szer ve ze té nek ma gyar or szá gi ren -

dez vé nye in.
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Jó Pász tor Tár su lat el ső sor ban a ko má ro mi

ima na pok szer ve zé sé vel fog lal ko zik, és köz ve -

tí tő sze re pet vál lal a szlo vá ki ai ma gyar szer ve -

ze tek és az anya or szá gi ala pít vá nyok kö zött. 

Pázmáneum Pol gá ri Tár su lás a ma gyar ság

hit élet ének és a ma gyar ság iden ti tás tu da tá nak

éb resz tő je. A szer ve zet 2005 ok tó be ré ben ala -

kult. Cél ja az alap ve tő em be ri ér té kek és

a nem ze ti iden ti tás meg erő sí té se a ke resz tény

er kölcs szel le mé ben.

En nek az alap ve tő cél nak az el éré se ér de ké -

ben a Tár su lás kon fe ren ci á kat, za rán dok la to kat

és ta lál ko zó kat, elő adá so kat szer vez a val lás,

kul tú ra és mű ve lő dés te rü le tén, és in for má ci ó -

kat nyújt ezen te rü le te ken. Együtt mű kö dik más

tár sa dal mi szer ve ze tek kel és ke resz tény egy há -

zak kal nem ze ti és nem zet kö zi szin ten a kö zös

Eu ró pa ke re té ben, va la mint val lá si és tör té nel -

mi té má jú köny ve ket és fo lyó ira to kat ad ki an -

nak ér de ké ben, hogy a Szlo vá ki á ban élő ma -

gyar ki sebb ség iden ti tá sát erő sít se és köz re mű -

köd jön ha gyo má nya i nak meg őr zé sé ben. Páz -

mány Pé ter szel le mi örök sé gé nek ér tel mé ben

tá mo gat ja a kö zép-eu ró pai nem ze tek együtt élé -

sét a to le ran cia, szo li da ri tás, köl csö nös meg ér -

tés és sze re tet szel le mé ben.

FECS KE – a fel vi dé ki ke resz tény nagy csa -

lá dos ok egye sü le te. Mun ká juk kal a nagy csa lá -

do kat igye kez nek se gí te ni. Kon fe ren ci á kat és a

nagy csa lá dos ok ta lál ko zó it, tá bo ra it szer ve zi.

A Gáb ri el Pol gá ri Tár su lás 2000 no vem be -

ré ben ala kult az zal a cél lal, hogy kis kö zös sé gi

ve ze tő kép zést, gyer mek tá bo ro kat, al ko tó mű he -

lye ket, mű velt sé gi ve tél ke dő ket, vers- és pró za -

mon dó ver se nye ket és egyéb kul tu rá lis és if jú -

sá gi ren dez vé nye ket szer vez zen. El ső sor ban

szer viz, il let ve ki szol gá ló szer ve zet ről van szó,

mely nek kis tag sá ga el le né re má ra je len tős sze -

re pe van a kul tú ra ápo lá sá ban és to vább adá sá -

ban el ső sor ban a gyer me kek és a fi a ta lok kö ré -

ben.

A Szlo vá ki ai Ma gyar Cser kész szö vet ség te -

vé keny sé ge nem kö tő dik ki mon dot tan a ka to li -

kus egy ház hoz, de mi vel ke resz tény val lá si er -

köl csö kön ál ló if jú sá gi szer ve zet ről van szó,

szo ro san együtt mű kö dik a he lyi egy ház kö zös -

sé gek kel. Min den év ben szá mos kö zös ren dez -

vé nyük van. A cser ké szek ál tal szer ve zett lel ki -

napokon, ta lál ko zó kon, tá bo ro kon részt vál lal a

ka to li kus egy ház is. A cser ké szek vi szont az

egy há zi ün ne pe ket te szik sza va la ta ik kal, éne -

kük kel, ama tőr szín ját szó cso port ja ik be mu ta -

tó i val szí ne seb bé.

A ka to li kus lel ki pász tor ok kö zül töb ben

tag jai a cser kész szö vet ség nek, sőt né há nyan

részt vet tek az ál ta luk szer ve zett ve ze tő kép zé -

sen. Hogy mun ká juk ha té ko nyabb és cél irá nyo -

sabb le gyen a cser kész lel ki pász tor ok éven te

két al ka lom mal ta lál koz nak, ahol a lel ki töl te -

ke zés mel lett a szö vet ség ve ze tő i vel konk rét

mun ka meg be szé lést tar ta nak. Ezen kí vül részt

vesz nek a Tá bor ke reszt ál tal szer ve zett Kár pát-

me den cei ma gyar cser kész lel ki pász tor ok ta lál -

ko zó ján. 

Szá mos hu ma ni tá ri us, ka ri ta tív, kul tu rá lis,

szo ci á lis ci vil szer ve zet van, amely mun ká já -

ban együtt mű kö dik a ka to li kus egy ház zal.

Több sé gük ben a ka to li kus ének kar ok, kó ru sok

is önál ló ci vil szer ve zet ként mű köd nek.

Min den he lyi egy ház nak van nak ima cso -

port jai és kü lön fé le te vé keny sé get ki fej tő kö zös -

sé gei, me lyek se gí tik az adott kö zös ség mun ká -

ját, és ta nú sá got tesz nek az élő egy ház ról.

2.2.8. Ze nei élet

A ze nei kul tú rá nak min dig nagy je len tő sé ge

volt a ka to li kus egy ház éle té ben. 2000 éves lé -

te zé se alatt szá mos vál to zá son ment át a li tur gi -

kus ze ne. Ezek a vál to zá sok min den kor ban ko -

moly ze nei ér té ke ket is lét re hoz tak . Ilyen a

gre go ri án, il let ve az is mert és ke vés bé is mert

ze ne szer zők ál tal írt mi sék, a pa let tán fel so ra -

koz va a ko moly klas  szi kus ze né től a gospel ze -

nén ke resz tül a mo dern rock ze né ig.

Ezek nek a ze nei ér té kek nek őr zői és to -

vább adói a szlo vá ki ai ma gyar ka to li kus egy -

ház kö zös sé gek is. 

2.2.8.1. Kó rus moz ga lom, ének- és ze ne kar ok

Szin te min den temp lom ban mű kö dik a kán tor

vagy más a ze né hez ér tő em ber ál tal ve ze tett

temp lo mi kó rus. Ezek a kö zös ség épí tés mel lett

el ső sor ban a he lyi egy ház kö zös sé gek li tur gi kus

ze né jét gaz da gít ják, de szá mos eset ben hang -
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ver se nyek és kó rus ta lál ko zók szer ve zői il let ve

részt ve vői.

A tel jes ség igé nye nél kül em lí te ném a po -

zso nyi Corda Fratrum, a ko má ro mi Con cor dia,

a fé li Salve Re gi na, a somor jai Santa Má ria fel -

nőtt és a Samaria gyer mek, va la mint a duna -

szer da he lyi Szent Györ gy, az ipoly balo gi Szent

Ko ro na kó rust vagy a Szepsi ben mű kö dő Vox

Colum bel lae (A Kis ga lamb Hang ja) veg yes kó -

rust. A kó ru sok a ha zai ven dég sze rep lés mel lett

kül föl di kó rus ta lál ko zó kon, jó té kony sá gi és

kul tu rá lis ren dez vé nye ken, tör té nel mi meg em -

lé ke zé se ken is részt vesz nek.

A kó ru sok éves mun ká já nak ki csú cso so dá -

sát az egy há zi ün ne pek kö ré szer ve zett hang -

ver se nyek je len tik, szá mos he lyen van nak ad -

ven ti és ka rá cso nyi, il let ve hús vé ti hang ver se -

nyek. A vi rág va sár na pi és nagy pén te ki pas si ót

min den al ka lom mal a he lyi kó ru sok ének lik. 

Az if jú ság rész vé tel ét az is ten tisz te le te ken a

temp lo mi if jú sá gi ének és ze ne kar ok te szik von -

zó vá. Szin te min den egy ház köz ség ben el ter jedt a

ka to li kus if jú sá gi éne kek be vo ná sa a li tur gi á ba.

Van nak olyan egy ház kö zös sé gek, ahol az éne kel -

ni sze re tő és vá gyó, hang sze ren ját szó gyer me -

kek és fi a ta lok ének- és ze ne kar ok ban tö mö rül -

nek. En nek a tö mö rü lés nek is két for má ja is mert. 

Az egyik a spon tán szer ve ző dés, ami kor egy

ügye sebb gi tá ros vagy szin te ti zá to ron ját szó fi a -

tal kö rül ös  sze gyű lik pár éne kel ni vá gyó ti zen -

éves, hogy rö vi debb-hos  szabb ide ig együtt éne -

kel je nek. 

A má sik a szer ve zett for ma, ami kor a már ze -

ne i leg is kép zet tebb ze né szek és éne ke sek fog -

nak ös  sze, hogy hu za mo sabb ide ig együtt éne -

kel je nek, ze nél je nek. Ez zel tu da to san sze ret nék

szol gál ni a he lyi egy ház kö zös sé get. Az ilyen ko -

mo lyabb ze ne - és ének kar ok ál ta lá ban ne vet is

vesz nek fel, és egy ré szük be jegy zett ci vil szer -

ve zet ként mű kö dik. Ilyen pél dá ul a Bár ka ének-

és ze ne kar Nagym egy eren, a Bé ke ének és ze ne -

kar Egy ház fán, az Öröm te li ap ró dok ének ka ra

Szen cen, il let ve  a Totus Tuus ének kar Fél ben.

Az if jú sá gi ének- és ze ne kar ok gyak ran

gaz da gít ják az if jú sá gi ta lál ko zók, ve tél ke dők,

ver se nyek, tá bo rok és más egy há zi és kul tu rá lis

ren dez vé nyek prog ram ját.

A szín vo na la sabb ének- és ze ne kar ok, va la -

mint a kó ru sok a he ti gya ko ri ság gal tar tott pró -

bák mel lett össz pon to sí tá so kat is tar ta nak, s az

ál ta luk elő a dott mű ve ket stú dió és hang ver seny

fel vé te lek út ján kü lön bö ző hang hor do zó kon és

di gi tá li san rög zí tett mó don is ter jesz tik. 

2.2.8.2. Hang ver se nyek, ének ka ri- és kó rus -

ta lál ko zók, egy ház ze nei előadóművészet

A leg ran go sabb egy ház ze nei kó rus ta lál ko zó

im már 14. al ka lom mal ke rül meg ren de zés re

Ko má rom ban. Ez a ren dez vény a Har mo nia

Sacra Danu biana el ne ve zést vi se lő nem zet kö zi

egy ház mű vé sze ti na pok ke re tén be lül zaj lik.

Ezen a kó rus ta lál ko zón szá mos bel föl di és kül -

föl di kó rus vesz részt, és az egy há zi ének leg -

szebb gyöngy sze me it ad ják itt elő. A ta lál ko zó

kí sé rő ren dez vé nye egy- e gy mű vé sze ti ki ál lí -

tás, szak mai ta nács ko zás, il let ve más kul tu rá lis

ren dez vény.

Az if jú sá gi ének- és ze ne kar ok or szá gos ta -

lál ko zó ja nem zet kö zi kép vi se let tel Zselízen és

Érsekújvárott ke rül rend sze re sen meg ren de zés -

re. Ezen kí vül ez egyes egy ház kö zös sé gek szá -

mos re gi o ná lis ének ka ri ta lál ko zót szer vez nek. 

Szám ta lan al ka lom mal je len nek meg ma -

gyar or szá gi ének kar ok a ha zai ün ne pi egy há zi

ren dez vé nye ken vagy önál ló egy ház ze nei es te -

ken. A mi ének kar ja ink is rend sze res részt ve vői

a ma gyar or szá gi ren dez vé nyek nek, va la mint

ven dég sze rep lést vál lal nak más egy ház köz sé -

gek ben, if jú sá gi ta lál ko zó kon, ver se nye ken,

ve tél ke dő kön, ka to li kus gyer mek és if jú sá gi tá -

bo rok ban. 

Ha zai és kül föl di vi lá gi ze ne kar ok, kó ru sok

és ének kar ok is gyak ran sze re pel nek ka to li kus

temp lo ma ink ban, ahol egy ház ze nei mű ve ket

ad nak elő. Ilye nek pél dá ul a po zso nyi If jú Szi -

vek, a somor jai Híd-, a galán tai Ko dály Zol tán

vagy a nagym egy eri Bar tók Bé la ve gyes kar

fel lé pé sei, il let ve a na gyobb vá ro sok ban szer -

ve zett Ze nei Na pok egy ház ze nei blokk ja.

Temp lo ma ink gyak ran ad nak ott hont kü lön bö -

ző jó té kony sá gi hang ver seny nek is.

Bár min den temp lo munk nak van li tur gi ai cé -

lok ra hasz nál ha tó or go ná ja, hang ver se nye ket

nem le het min de nütt szer vez ni. Or go na hang ver -
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se nyek szer ve zé sé re csak azon egy ház köz sé gek -

ben ke rül het sor, ahol ezt az or go na mű sza ki ál -

la po ta le he tő vé te szi. Az or go na fel újí tá sa je len -

tős anya gi rá for dí tást igé nyel, en nek el le né re

több he lyen si ke rült úgy fel újí ta ni az or go nát,

hogy az al kal mas hang ver se nyi hasz ná lat ra is. 

Som or ján a Mooser-org ona hely re ál lí tá sa

(2005) egy ki vé te le sen ér té kes és egye di hang -

szer meg őr zé sét je len ti. Le he tő sé gei a li tur gia

mél tó szol gá la ta mel lett hang ver se nyek ren de zé -

sé re is al kal mas sá te szik. Él ve ez zel a le he tő ség -

gel a fel újí tást kö ve tő en a he lyi egy ház kö zös ség

a Cse ma dok somor jai alap szer ve ze té vel kar ölt ve

Ta va szi és Őszi Or go na hang ver se nye ket szer vez.

Egy- e gy hang ver seny so ro zat 4 elő adó es tet ölel

fel. Je les kül föl di (Wolfgang Capek – Bécs,

Baróti Ist ván – Bu da pest) és ha zai elő adó mű vé -

szek for dul tak itt meg az utób bi idő ben. Több al -

ka lom mal adott or go na hang ver senyt Sza bó Im re,

ArtD., va la mint Klá ra Víteková or go na mű vész.

Szí ve sen ven dég sze re pel nek, il let ve gya ko rol nak

itt a Ze ne mű vé sze ti Fő is ko la hall ga tói is.

Mi vel egy ház köz sé ge ink ál ta lá ban nem ze ti -

sé gi leg ve gye sek, ezért a ma gyar és a szlo vák

egy ház ze nei ren dez vé nyek az ese tek több sé gé -

ben fe dik és ki egé szí tik egy mást.

2.2.9. Iro dal mi ren dez vé nyek

2.2.9.1. Iro dal mi na pok, es tek, író- ol va só ta -

lál ko zók

A Re mény ka to li kus he ti lap rend sze re sen meg -

szer ve zi a Re mény-na po kat, mely re te o ló gu so -

kat, iro dal má ro kat és tör té né sze ket hív nak elő -

adó nak. Ál ta lá ban nagy ér dek lő dés kí sé ri eze ket

az elő adá so kat. Az el ső Re mény-nap meg szer -

ve zé sé re 2002-ben ke rült sor. Té má ja a ke resz -

tény ség sze re pe a mé di ák ban. Idén ős  szel már az

5. Re mény-nap meg ren de zé sé re ke rült sor. 

A re mény te li es ték szer ve zé sét is a Re mény
ka to li kus he ti lap szer kesz tő sé ge vál lal ta fel.

Ezen ren dez vény so ro zat 2004 ja nu ár já ban in -

dult Egy házgel lén Karaf fa Já nos: Ir gal mas ság
és íté let az Ószö vet ség ben c. elő adá sá val. Ez a

ren dez vény so ro zat a fény ko rát 2004-ben él te,

ami kor 7 est meg ren de zé sé re ke rült sor. Az óta

a ren dez vény csak idő sza kos.

A ha zai könyv ki adók ál tal ki adott val lá si és

egy há zi jel le gű ki ad vány ok szer ző i vel író-ol -

va só ta lál ko zók meg ren de zé sé re ke rül sor rend -

sze re sen Dunasz er da he lyen a Vám béry Iro dal -

mi Ká vé ház ban. A Gló ria ki adó sa ját ki ad vá -

nya i nak meg je le né se kap csán szer vez szer zői

es te ket, de szer zői es te ket szer vez nek az egyes

egy ház kö zös sé gek is a ki adók kal és a Cse ma -

dok alap szer ve ze te i vel vagy más ci vil szer ve -

ze tek kel kar ölt ve. 

A he lyi egy ház kö zös sé gek időn ként temp -

lo ma ik ban, kö zös sé gi há zak ban elő adói es te ket

tar ta nak. Er re ne ves elő adó mű vé sze ket, éne ke -

se ket, szí né sze ket, te o ló gu so kat hív nak meg. 

A ren dez vé nyek szer ve zői az egy ház kö zös -

sé gek mel lett a kü lön bö ző ci vil szer ve ze tek is. 

Né mely egy ház kö zös ség vagy cso por to su -

lás rend sze re sen szer vez film ve tí tést az ér dek -

lő dők szá má ra. Ezek a fil mek el ső sor ban val lá -

si jel le gű ek vagy ne ve lő cél za tú ak, de ve tí te nek

ma gyar iden ti tás tu da tun kat erő sí tő fil me ket,

do ku men tum és is me ret ter jesz tő fil me ket is. 

2.2.9.2. Ver se nyek, ve tél ke dők

A Gáb ri el Pol gá ri Tár su lás „Pis lá ko ló mé cses”

né ven 2001-től szer vez vers- és pró za mon dó

ver senyt. A ver seny re el ső sor ban ha zai és az

egye te mes ma gyar ság pap köl tő i nek ver se i vel,

va la mint is te nes ver sek kel, pró zá val le het az

aláb bi ka te gó ri ák ban ne vez ni:

I. ka te gó ria – alap is ko la 1–2. osz tá lya

II. ka te gó ria – alap is ko la 3–4. osz tá lya

III. ka te gó ria – alap is ko la 5–6. osz tá lya

IV. ka te gó ria – alap is ko la 7–9. osz tá lya

V. ka te gó ria – kö zép is ko la

A ver se nyek elő dön tő it az is ko lák ren de zik. Az

or szá gos dön tő no vem ber ben van Ko má rom -

ban. Ide az is ko lák egy- e gy ka te gó ri á ban 2 ver -

seny zőt ne vez het nek.

A dön tőn a részt ve vők szá ma min den év ben

meg ha lad ja a szá zat. Egy- e gy év fo lyam ban 20-

35 is ko la, il let ve in téz mény kép vi sel te ti ma gát. 

A ver seny egy ben kul tu rá lis ren dez vény is,

hisz a dön tő gá la mű sor ral zá rul, ahol el hang za -

nak a díj nyer tes elő adók tol má cso lá sá ban a leg -
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szebb iro dal mi mű vek, il let ve ven dég elő adó kat

hí vunk, akik el ső sor ban meg ze né sí tett ver se ket

vagy egy há zi ze nét ad nak elő. A gá lán töb bek

kö zött fel lé pett a Ki csi hang, a Borostyán, a

Kor zár vers ének lő együt tes, va la mint Zsap ka

At ti la elő adó mű vész.

A Gáb ri el Pol gá ri Tár su lás 2001-től szer vez

mű velt sé gi ve tél ke dőt az alap is ko lás gyer me -

kek szá má ra. A kö zép- és fő is ko lás fi a ta lok ré -

szé re pe dig pá lya mun kák ké szí té sét hir de ti

meg kü lön bö ző val lás tör té ne ti, iro dal mi és mű -

vé sze ti té mák ban. Ezek a ver se nyek két for du -

ló sak. Az írá sos for du ló kat a Re mény c. ka to li -

kus he ti lap köz li hó nap ról hó nap ra, majd meg -

szer ve zés re ke rül a dön tő azon 3-5 fős csa pa tok

szá má ra, akik si ke res meg ol dói vol tak az elő -

for du lók nak. A mű velt sé gi ve tél ke dő té mái:

Ma gyar szen tek a tör té ne lem ben (2001), Is ten -

hez ha nyat ló ár nyék (2002), Ora et lab o ra –

Imád koz zál és dol goz zál, Kö zép ko ri szer ze tes -

ren dek (2003), Exo dus – A bib lia vi lá ga (2004),

Így szól az Úr – A bib lia vi lá ga (2005), Tisz ták,

hő sök szen tek – XX. Szá zad szent jei, boldo gai

(2006) A dön tők hely szí nei: Csal lóközná das d,

Kis ud var nok, Nyékvárkony, Egy házgelle. A

dön tők já té kos ve tél ke dők, ahol a kö zös sé gi él -

mény mel lett kul tu rá lis él mén  nyel is gaz da god -

nak a részt ve vők. Egy al ka lom mal mai ma gyar

szer ze te sek kel be szél get het tek a ver seny zők.

Elő adó mű vé szek is fel lép tek  a ren dez vény zá -

ró sza ka szá ban. 

A Bib lia ver senyt a Szlo vá ki ai Ma gyar Hit -

ok ta tá si Köz pont szer ve zi. A Szlo vák Köz tár sa -

ság Is ko la ügyi Mi nisz té ri u ma ezt a ver seny fel -

vet te a tan tár gyi ver se nyek ka te gó ri á já ba. Min -

den év ben egy- e gy Ószö vet sé gi és egy- e gy Új -

szö vet sé gi könyv van ki je löl ve, mely nek tar tal -

má ról já té kos for má ban ad nak szá mot a ver -

seny zők. A ver seny két for du lós, van já rá si és

egy ház me gyei szin t.

2.2.9.3. Ama tőr szín há zi cso por tok be mu ta tói

Az ama tőr szín há zi cso por tok több ször vá lasz -

ta nak egy há zi te ma ti ká jú szín da ra bo kat, me -

lye ket rész ben temp lo ma ink ban vagy kul túr há -

zak ban, il let ve sza bad té ri elő adás ként mu tat -

nak be. A Fel vi dé ki Rock szín pad két val lá sos

elő adás sal tur né zott or szág szer te: a Meg fe szí -
tett, il let ve az Ist ván a ki rály c. rock ope ra.

A Po zso nyi Ma gyar Fe ren ce sek Kö zös sé ge

több egy ház köz ség ben mu tat ta be Szent Fe renc

pas si ó ját és Sik Sán dor: Szent Ist ván cí mű drá -

má ját.

Ér sek új vá ri fi a ta lok kö zös sé ge 2005 nya rán

mu tat ta be el ső íz ben a Má ria Evan gé li u ma cí -

mű rock ope rát. Az óta több hely szí nen ke rült

elő adás ra ez a mű.

Hit ta no sok, cser kész csa pat ok tag jai ka rá -

csony kor betele he mi já té kot, pász tor já té kot ad -

nak elő. Hús vét előtt szá mos temp lom ban Pas -

sió já ték elő adá sá ra ke rül sor.

Az is mer tebb szen tek éle tét úgy szin tén több

he lyen is elő ad ják fi a tal ja ink. Így ke rült be mu -

ta tás ra pél dá ul a deákii cser ké szek ál tal Szent

Er zsé bet éle te.

2.2.10. Egyéb kul tu rá lis ren dez vé nyek

2.2.10.1. Ki ál lí tá sok

Idő sza kon ként egy há zi jel le gű ki ál lí tá sok ra is

sor ke rült az el múlt év ti zed ben. 2006 ja nu ár já -

ban Si mon M. Ve ro ni ka ké pe i ből nyílt ki ál lí tás

Galán tán. A ki ál lí tás szer ve ző je a Re mény ka -

to li kus he ti lap volt.

2.2.10.2. If jú sá gi na pok, ha zai és kül föl di if jú -

sá gi ta lál ko zók, egyéb if jú sá gi ren dez vé nyek

KIK, a Gáb ri el Pol gá ri Tár su lás, egyes egy ház -

kö zös sé gek fi a tal jai rend sze re sen szer vez nek a

fi a ta lok szá má ra if jú sá gi na po kat. Ilyen a KIK

ál tal szer ve zett KIN (ke resz tény if jú sá gi na -

pok), mely 2 na pos if jú sá gi ta lál ko zó. Az el -

múlt évek ben  a KIN há zi gaz dá ja a ko má ro mi,

lo son ci, dunasz er da he ly i, füle ki egy ház kö zös -

ség volt. A somor jai ka to li kus fi a ta lok ál tal

szer ve zett if jú sá gi nap ál ta lá ban a nagy böjt

kez de tén ke rül meg ren de zés re és SIN (so mor -

jai if jú sá gi nap) né ven vált is mer té. A Gáb ri el

Pol gá ri Tár su lás el ső sor ban a Csal ló köz ben és

a Mátyus földön szer ve zett if jú sá gi na po kat

(Dunaszerdahely, Bacs fa, Ko má rom, Tak sony).

Vághosszú falun is im már 5. al ka lom mal szer -

vez tek a ka to li kus fi a ta lok ilyen ta lál ko zót.
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Ezek a ta lál ko zók a ke resz tény kul tu rá lis ér té -

kek át adá sá ra és ápo lá sá ra irá nyul nak. 

A ka to li kus fi a tal ja ink rend sze re sen részt

vesz nek az őszi és ta va szi nagy ma ro si if jú sá gi

ta lál ko zón, a ka riz ma ti kus ta lál ko zón Bu da pes -

ten, a Há ló ta lál ko zó in, az éven te Ró má ban

meg ren de zet Mi nist ráns ta lál ko zón és a vi rág -

va sár na pi if jú sá gi ta lál ko zón, va la mint az if jú -

sá gi vi lág ta lál ko zó kon a Taize-i if jú sá gi ta lál -

ko zó kon. Ez utób bi ta lál ko zók hely szí ne vál to -

zó. A ta lál ko zók cél ja a lel ki töl te ke zés mel lett

az egyes kul tú rák meg is me ré se, cse ré je, a

nyelv ta nu lás, va la mint a be fo ga dó vá ro sok tör -

té nel mé nek és kul tú rá já nak meg is me ré se.

A fi a ta lok rész vé te lé vel az IHS lelk itúra a

KIK ál tal éven te ke rül meg szer ve zés re. Ez egy

gya log tú ra, mely nek cél ja a kö zös ség épí tés

mel lett a ma gyar nyelv te rü le tek meg is me ré se.

A KIK és más kö zös sé gek szer ve zé sé ben

egy re gya ko rib bak a fi a ta lok szá má ra szer ve -

zett bá lok. Pél dá ul Ka ta lin bált ren dez nek Po -

zsony ban, far san gi bált Andó don, szil vesz te ri

bu lit Nád sze gen.

A Mi ku lás na pot is meg szer ve zik egy ház kö -

zös sé ge ink. Ez a val lá si- és né pi szo kás ápo lá -

sára irá nyu ló ün nep, ahol a gye re kek aján dé kot

kap nak. Van nak egy ház köz sé gek, ahol ilyen kor

tar ta nak gyűj tést a gyer mek ott hon ok la kói és a

sze gé nyebb csa lá dok gyer me kei ré szé re. A gye -

re kek ez zel ins pi rál va van nak, hogy aján dé ka i -

kat meg os  szák a rá szo ru ló gye re kek kel. 

2.2.10.3. Ima dél utá nok, ima ki len ce dek

1994 szep tem be ré ben a Pa lóc föl dön in dí tot tuk

út já ra a ha vi rend sze res ség gel meg tar tott ima -

dél utá no kat, ame lye ket min dig az adott es pe re -

si ke rü let más-más egy ház köz ség ében ren dez

meg. Ezek cél ja, hogy a ma gyar pap ság és a hí -

vek kö zö sen imád koz za nak ma gyar pa pi és

szer ze te si hi va tá so kért és püs pö kért.

A Páz ma neum és a fel vi dé ki ma gyar plé bá -

ni ák szer ve zé sé ben a ke resz tény ma gyar sá gért

és Eu ró pá ért 2005 ok tó be ré től imád koz tak a hí -

vek a Fel vi dé ki Ima ki len ced ke re té ben. 

Az Ima ki len ced ál lo má sai és té mái:

2005. ok tó ber (IV. Kár oly ki rály) – Zsitv abe -

senyő

2005 no vem ber (Mindszenty Jó zsef)  – Zselíz

2005 de cem ber (Brenner Já nos) –  Szímő

2006 ja nu ár (Kaszap Ist ván)  – Alistál

2006 feb ru ár (Prohászka Ot to kár) – Nagykér

2006 már ci us ((Bat thyá ny Lász ló) – Fel bár

2006 áp ri lis (Apor Vil mos)  –Vásárút

2006 má jus (Már ton Áron) – Ko má rom

2006 jú ni us (Salkaházi Sá ra és Mar czell Mi -

hály) – Dunasz er da he ly

„A ma gyar hit val lók nyo má ban” cím mel szer -

ve zett za rán dok lat 2006 jú li u sá ban mint egy há -

la adó be fe je zé se volt a 2005-ben el kez dett Fel -

vi dé ki Ima ki len ced nek. Az zal a cél lal ke rült

meg ren de zés re ez a za rán dok lat, hogy a szent -

éle tű hit val ló ink tör té ne té vel a fel vi dé ki ma -

gya rok még job ban meg is mer ked hes se nek. A

za rán dok út ál lo má sai: Cse hi mind szen t, Kör -

mend, Szom bat hely vol tak.

2006 au gusz tus ban el kez dő dött a II. Fel vi -

dé ki Ima ki len ced is, amely nek ál lo má sai 2006-

ban Komárom szent péter, Ba ka, Őrsúj falu,

Nagym egy er és Csal lóközkürt vol tak. A II. Fel -

vi dé ki Ima ki len ced ke re té ben Kapisztrán Szent

Já nos ról, Es ter házy Já nos ról, Páz mány Pé ter -

ről, II. Rá kó czi Fe renc ről és Árpád házi Szent

Er zsé bet ről em lé kez tünk meg. 

2.2.10.4. Za rán dok la tok

A za rán dok la tok a né pi val lá sos ság ré sze, ezért

ugyan csak meg kell em lí te nünk, hi szen egy- e -

gy al ka lom mal több ezer fel vi dé ki ma gyar hí vő

gyű lik ös  sze azo kon a bú csú já rás okon, me lyek

a je len tős Má ria kegy he lye ken van nak. Ilye nek

a ma gya rok ál tal lá to ga tott Bacs fa, Mári avöl gy,

Sasvár, Kistapolc sán, Lő cse. Ezen kí vül még

szá mos ki sebb bú csú já ró hely is van: pl. Tal lós,

Cigléd. 

Fel ső-Csal ló köz je len tős za rán dok he lye

má jus 22-én, Szent Ri ta ün ne pén a nagy ma -

gyari temp lom. A nyu ga ti ré gió ma gyar za rán -

do kai nagy tö meg ben vesz nek részt ezen az ün -

nep sé gen, hogy a szent éle té ből erőt me rít se nek

csa lá di prob lé má ik meg ol dá sá hoz. Az ün nep -

ség a ró zsák meg ál dá sá val fe je ző dik be.
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So kan jár nak kül föl di bú csú já ró he lyek re. A

leg ked ve seb bek kö zé tar to zik Mári azel l, Má -

rianosz tra, Mári abesenyő, Szent kút, Czen sto -

chowa, de ter mé sze te sen a vi lág egy ház nagy

bú csú já ró he lye it is fel ke re sik a Szlo vá ki ai ma -

gya rok – Lurd, (Fr.) Fatima(Port), Com postel la

(spa nyol) Ró ma és ter mé sze te sen a Szent föld re

is so kan el za rán do kol tak.

A Re mény ka to li kus he ti lap is szá mos za -

rán dok la tot szer ve zett a kö vet ke ző bú csú já ró

he lyek re: Esz ter gom, Ró ma, Med ju gor je, Va -

do vice, Czen sto chowa, Veszp rém, Győr, Kecs -

ke mét, Fa ti ma.

Re mény szer ve zé sé ben va ló sul meg min -

den év ben a Ma gya rok Nagy as  szo nyá nak ün -

ne pén (ok tó ber 8.) a fel vi dé ki ma gya rok nagy

za rán dok la ta Mári avöl gy be, me lyen több ez res

tö meg vesz részt.

2.2.10.5. Em lék na pok

A Páz ma neum, töb bek kö zött Pro hász ka Ot to -

kár, Te le ki Pál és Mind szen ty Jó zsef tisz te le té -

re em lék na pot ren de zett, va la mint meg em lé ke -

zett a hit val ló Lénár Kár oly atyá ról, a Ko má ro -

mi Ima na pok egy ko ri el in dí tó já ról.

A Pro hász ka év al kal má ból szá mos ren dez -

vény re ke rült sor Fel vi dék szer te. 

2006 jú ni u sá ban a Re mény he ti lap szer ve -

zett „Prohászka Ot to kár – az em ber és a püs -
pök cím mel meg em lé ke zést Ipoly sá gon.

2006. má jus 16-án ke rült sor Nyitrán ar ra a

szlo vák–ma gyar egy ház tör té ne ti kon fe ren ci á ra,

mely nek a cí me „Kö zös ke resz tény gyö ke re -
ink” volt. 

Az elő adók: Mons. Prof. Vil iam Judák,

nyit rai me gyés püs pök, dr. Vár sze gi Asztrik

püs pök, pan non hal mi fő apát, Ladislav Belás

ka no nok. Dr. Vár sze gi Asztrik, püs pök, pan -

non hal mi fő apát elő adá sá nak té má ja Szent

Lász ló volt, mely ben hang sú lyoz ta, hogy a

szen tek em be re ket, or szá go kat ível tek ös  sze.

Vil iam Judák püs pök elő adá sá nak té má ja Szent

Szórád-András és Szemt Be ne dek volt. Rá mu -

ta tott, hogy a nagy elő de ink tisz te le te fon tos,

egy ség kel tő ele met je len te nek.

Iga zi lé lek eme lő él mén  nyel let tek gaz da -

gab bak azok, akik 2006. jú ni us 23-án részt vet -

tek Nagym egy eren, az egy kor itt szol gált né hai

pap köl tő, Far kas Je nő pap pá szen te lé sé nek 60.

év for du ló ja al kal má ból ren de zett em lé ke ző es -

ten. Az ün nep sé gen, me lyet a Cse ma dok, a

nagym egy eri Vá ro si Ön kor mány zat, a Ró mai

Ka to li kus Egy ház, va la mint a he lyi mű ve lő dé -

si köz pont kö zö sen szer ve zett, le lep le zés re ke -

rült a Kligl Sán dor, sze ge di szob rász mű vész ál -

tal al ko tott cso da szép bronz em lék táb la, me lyet

a Pol gá ri Ma gyar or szág ért Ala pít vány aján dé -

ko zott vá ro sunk nak, az ün nep ség al kal má ból.

2.2.10.6. Tá bo rok, ke rék pár tú rák, hon is me -

re ti ki rán du lá sok

Egy ház kö zös sé ge ink a gyer me kek és fi a ta lok

szá má ra szá mos kö zös ség épí tő, il let ve al ko tó -

tá bort szer vez nek. Ilye nek pél dá ul a po zso nyi

ma gyar kö zös ség té li, nyá ri tá bo rai, az

ipolynyé ki kö zös ség nap kö zi tá bo ra, a somor -

ja iak egy ház ze nei tá bo ra, a dunasz er da he lyi

bér mál ko zók tá bo ra. Kis pap ja ink évek óta

szer ve zik több hely szí nen is a mi nist rán sok tá -

bo rát. Az egy há zi jel le gű gyer mek és if jú sá gi

szer ve ze tek és ci vil szer ve ző dé sek is rend sze -

re sen szer vez nek tá bo ro kat, me lyek a lel ki

meg úju lás mel let a né pi és val lá sos ha gyo má -

nyok őr zé sé re irá nyul nak. Ide so rol nánk a cser -

kész tá bo ro kat is, me lye ken ál ta lá ban részt

vesz nek lel ki pász to ra ink is. A Gáb ri el Pol gá ri

Tár su lás fenn ál lá sa óta a kö vet ke ző tá bo ro kat

szer vez te:

2001. jú li us 1–7.  Vajka – III. Bé la ud va rá -

ban

2002. jú li us 14–20. – Pa lást – Noé

2003. jú li us 26.–au gusz tus 2. – Pa lást – II.

Rá kó czi Fe renc

2004. au gusz tus 8–14. – Malá Hrad ná – Pál

ut cai fi úk

2005. jú li us 23–28. – Pár kány – Pél da ké pe -

ink a szen tek

A KIK nagy sza bá sú ke rék pár tú rá kat is szer -

vez nem csak Szlo vá kia szer te, de a kör nye ző

or szá gok ba is. Ter mé sze te sen ke rék pár tú rá kat,

hon is me re ti ki rán du lá so kat a he lyi egy ház kö -

zös sé gek és egy há zi is ko lá ink is szer vez nek fi -

a tal ja ik és bér mál ko zó ik szá má ra. 
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2.2.10.7. Kon fe ren ci ák, te o ló gi ai jel le gű to -

vább kép zé sek

Ká non jo gi kon fe ren cia meg szer ve zé sé re 2006

ta va szán ke rült sor Egy házgel lén, ahol az egy -

ház jog ne ves ha zai és kül föl di kép vi se lői ad tak

elő.

2006 őszén a Pázmáneum szer ve zé sé ben te -

o ló gi ai ta nul mány nap ra ke rült sor Zselízen,

mely nek té má ja ez al ka lom mal a pa pi szol gá lat

volt. Elő adók va la men  nyi en Ma gyar or szág ról

ér kez tek. Itt volt ThDr. Márfi Gyu la, veszp ré mi

ér sek, Thdr. Tö rök Jó zsef a bude pesti Pár mány

Pé ter Ka to li kus Egye tem Hit tu do má nyi Ka rá nak

egy ház tör té nész pro fes  szo ra, ThDr. Fü zes Ádám

a bude pesti Pár mány Pé ter Ka to li kus Egye tem

Hit tu do má nyi Ka rá nak li tur gi kus pro fes  szo ra,

ThDr. Szé kely Já nos bib li kus pro fes  szor, az Esz -

ter go mi Hit tu do má nyi Fő is ko la rek to ra.

Ko ráb ban is vol tak ilyen he lyi és re gi o ná lis

ren  dez vé nyek, or szá gos ren dez vény re azon ban

csak 2006-ban a lel ki meg úju lás évé ben ke rült sor.

A Szlo vá ki ai Ma gyar Hit ok ta tá si Köz pont

szer ve zé sé ben éven te 4 al ka lom mal ke rül sor a

hit ok ta tók to vább kép zé sé re. Fő leg ma gyar or -

szá gi szak em be rek se gít sé gé vel is mer ked nek

meg hit ok ta tó ink a ta ní tás és ne ve lés leg újabb

mód sze re i vel.

2006-ban a Ma gyar Püs pö ki Kar meg hir -

det te a Lel ki meg úju lás évét, mely hez csat la -

koz tak a szlo vá ki ai ma gyar ka to li ku sok is. En -

nek kö szön he tő en szá mos olyan ren dez vény

meg szer ve zé sé re ke rült sor, me lyet ed dig nem

le he tett meg tar ta ni.

2006. no vem ber 19-én ke rült sor a Szent

Er zsé bet év meg nyi tá sá ra. Ez újabb le he tő sé get

nyújt majd szá mos fon tos egy há zi ren dez vény

meg szer ve zé sé re.

2.2.10.8. Né pi val lá sos ság és ha gyo mány őr zés

A ka to li kus hit élet nem csak a temp lo mok ban

zaj lik, ha nem a temp lo mon kí vül is. En nek

egyik je lei az ap ró szak rá lis tár gyak, me lyek az

ott ho nok ban ta lál ha tók: a val lá sos te ma ti ká jú

fal vé dők, fa li sző nye gek, hím zett ván ko sok,

val lá sos te ma ti ká val dí szí tett po ha rak, tá lak,

szen telt víz tar tók, Má ria és Jé zus ké pek, ke resz -

tek, bet le he mek, há zi oltárak, a be já ra ti ka pu

fe let ti mé lye dés ben el he lye zett szo bor, a szen -

telt bar ka, a bú za szen te lés kor meg szen telt bú -

za szár, ad ven ti ko szo rú, ka rá csony fa. 

Ezek nek az ap ró szak rá lis tár gyak nak kü lön

kéz mű ves ipa ruk van, és kü lö nö sen bú csú kon,

bú csú já ró he lye ken árul ják őket.

A val lá si élet hez kü lön bö ző né pi szo ká sok

is tár sul tak. Ilye nek pél dá ul a Szál lást ke res a

Szent csa lád, mendikálás, bet le he me zés, víz -

szen te lés, Ba lázs ál dás, ház szen te lés, hasz ná la -

ti esz kö zök meg ál dá sa, a kü lön bö ző böj ti szo -

ká sok, pas sió já ték ok, vir rasz tás a szent sír nál,

hús vé ti étel szen te lés, bú za szen te lés, pün kös dö -

lés, Szent Iván éji tűz ug rás, a fa lu si bú csúi szo -

ká sok, bú csú já rás ok, új ke nyér, új bor és a ter -

mé nyek meg ál dá sa, a ha lot tak na pi te me tő já -

rás, ró zsa fü zér imád ko zás, né pi imád sá gok és

né pi éne kek, vir rasz tás a ha lott nál.

Mind ezen szo ká sok nak meg van a ma ga

rend sze re, pon tos for má ja, ide je és he lye, és je -

len tős ha tást gya ko rol még ma is kü lö nö sen a

fa lu si em ber éle té re.

2.3. Zár szó

Meg pró bál tunk be te kin tést nyúj ta ni ab ba a sok -

ré tű lel ki, szel le mi és kul tu rá lis te vé keny ség be,

mely a szlo vá ki ai ma gyar ka to li ku so kat jel lem -

zi. Ter mé sze te sen ez csak rész ben si ke rült, hisz

óri á si anyag ról és te rü let ről van szó. 

A szlo vá ki ai ma gya rok több sé ge ka to li kus

val lá sú, és Po zsony tól Ágc sernyőig hú zó dó an

él, így az tán sa já tos val lá si kul tu rá lis ér té kei

van nak az egyes táj egy sé gek nek. Más faj ta val -

lá si kul tu rá lis ér té ket mu tat Csal ló köz, mást a

Mátyus föld, megint mást a Pa lóc vi dék, a

Gömör- és az Ungvidék, s még nem tet tünk

em lí tést a nem ze ti sé gi szór vány ban élő ma gyar

ka to li ku sok éle té ről. Sok he lyen szá muk ra az

utol só ka pasz ko dó, meg ma ra dá si le he tő ség a

temp lom. Ez az a hely, ahol még ma gyar szót

hal la nak, ma gya rul éne kel het nek, hisz a ma -

gyar is ko la és a ma gyar kul tu rá lis ér té kek kö rü -

löt tük már meg szűn tek. 

Ér de kes szín folt a cseh or szá gi ma gyar ka to -

li ku sok éle te, akik tel jes as  szi mi lá ci ó ra van nak

ítél ve, nincs ma gyar pap juk. A szlo vá ki ai ma -
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gyar ka to li kus ság ki nyújt ja fe lé jük se gí tő ke -

zét, mert lel ki pász to ra ik el jár nak kö zös sé gek be

mi séz ni, hogy itt a di asz pó rá ban élők még egy

ide ig meg őriz zék nem ze ti iden ti tá su kat és meg -

ma rad ja nak ma gyar nak. Így az tán idő köz ön -

ként van ma gyar szent mi se Brünnben, Prá gá -

ban és Osz traván. 

Az egy há zi kul tú rá val lép ten-nyo mon ta lál -

ko zunk, akár az útmen ti szak rá lis em lé ke ket

néz zük, akár a rá dió val lá sos mű so rát hall gat -

juk. Min den temp lom a ma ga szép sé gé vel, pap -

já nak ízes ma gyar be szé dé vel, ének ka rá nak

csen gő hang já val kul tú rát köz ve tít. Ezt tet te a

múlt ban és te szi a jö vő ben is.
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A kul tu rá lis fo gyasz tás fo gal má nál csak a kul -

tú ra fo gal ma tá gabb. Egyi ket sem áll szán dé -

kunk ban e he lyen be ha tó an jel le mez ni és ele -

mez ni, már csak azért sem, mert az el mé le ti ke -

re tet nem tud nánk olyan em pi ri kus ada tok kal

il luszt rál ni, ame lyek ből ös  sze áll na a szlo vá ki ai

ma gya rok kul tú rá já nak és kul tu rá lis fo gyasz tá -

sá nak komp lex ké pe. En nek egyet len egy sze rű

oka van: a szlo vá ki ai ma gya rok kö ré ben ed dig

még nem ke rült sor a kul tú ra át fo gó kon cep ci -

ó val tör té nő szo ci o ló gi ai fel tér ké pe zé sé re. Bo -

rú lá tás ra azért mégsincs ok, mert ha komp lex

kul tú ra vizs gá lat tal nem is ren del ke zünk, az el -

múlt év ti zed ben ké szül tek olyan ku ta tá sok,

ame lyek té má juk ból ki fo lyó lag – a nem ze ti

iden ti tás tól az ét ke zé si szo ká so kon, az anya -

nyelv hasz ná la ton, az ér tel mi sé gi lé ten, a val lá -

sos sá gon és más ér de kes je len sé gen ke resz tül

egé szen a vá lasz tá si haj lan dó sá gig, vagy ha

úgy tet szik, vá lasz tá si kul tú rá ig ter je dő en –

egy-egy ap ró mo za ik koc ká val azért hoz zá já rul -

nak a kul tú ra tárgy kör éhez. Ter je del mi okok ból

nem hord ha tom ide az ös  szes mo za ik koc kát.

Irásunk té má já ul a mé dia fo gyasz tás né hány as -

pek tu sát vá lasz tot tuk. 

1. MÉ DIA PRE FE REN CI ÁK

1.1. Mé dia pre fe ren ci ák a ki lenc ve nes évek -

ben

A mé dia pre fe ren ci ák ala ku lá sá ról, va gyis ar ról,

hogy az egyes tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zö -

ket mi lyen mér ték ben ré sze sí tik előny ben a

szlo vá ki ai ma gya rok, a ki lenc ve nes évek kö ze -

pé től van nak ada ta ink. 

Amint azt az 1. táb lá zat mu tat ja, eb ben az

idő ben a köz szol gá la ti ma gyar te le ví zió volt a

leg nép sze rűbb mé dia (92%), ezt kö vet te a ma -

gyar nyel vű or szá gos saj tó (77,8%) és a ma -

gyar or szá gi rá dió (73,4%). Leg ke vés bé a Du na

TV-ből, a szlo vák rá di ó ból, a szlo vák saj tó ból

és a kül föl di rá dió adók ból tá jé ko zód tak. 

LAMPL ZSUZSANNA

A SZLOVÁKIAI MAGYAROK KULTURÁLIS
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Kü lön-kü lön vizs gál va a te le ví zió-, rá dió-

és saj tó pre fe ren ci á kat, a rá di ók kö zül egy ér tel -

mű en a ma gyar or szá gi rá di ót hall gat ták a leg -

töb ben, majd a szlo vák rá dió ma gyar adá sát.

Ezt kö vet te a szlo vák rá dió, majd a kül föl di rá -

di ók. A ma gyar or szá gi rá dió hall ga tott sá ga

(73,4%) ará nyo san nö ve ke dett az élet kor ral és

az is ko lai vég zett ség gel. A szlo vák rá dió ma -

gyar adá sá nak pre fe ren ci á ja (43%) is nö ve ke -

dett az élet kor ral, csök kent azon ban az is ko lai

vég zett ség függ vé nyé ben, va gyis in kább az

idő seb bek és az ala cso nyabb is ko lai vég zett sé -

gű ek hall gat ták. A szlo vák rá dió pre fe ren ci á ja

vi szony lag ala csony mér té kű volt, csu pán min -

den ha to dik meg kér de zett hall gat ta rend sze re -

sen. In kább a fér fi ak ré sze sí tet ték előny ben. Fi -

gye lem re mél tó volt a szlo vák rá dió pre fe ren ci -

á já nak élet kor sze rin ti ala ku lá sa is: alap ve tő en

a 35 éven alu li ak hall gat ták, ki sebb mér ték ben

a kö zép kor osz tály (36-55 éve sek), leg rit káb ban

pe dig az 55 éven fe lü li ek. A kül föl di rá dió adók

hall ga tott sá ga mi ni má lis volt. Eze ket is in kább

a fér fi ak pre fe rál ták, ugyan ak kor a rend sze res

hall ga tók rész ará nya nőtt az is ko lai vég zett ség -

gel, az élet kor nö ve ke dé sé vel pe dig csök kent.

A te le ví zi ók kö zül a ma gyar or szá gi köz -

szol gá la ti te le ví zió (ak ko ri ban az MTV 1 és az

MTV 2) volt a meg ha tá ro zó (amint lát tuk, ab -

szo lút ér te lem ben is). Rend sze res né ző i nek

rész ará nya több szö rö sen túl szár nyal ta a töb bi

vizs gált te le ví zió né ző i nek rész ará nyát. Há -

rom szor töb ben néz ték, mint a Szlo vák Te le ví -

zió ma gyar adá sát, négy szer töb ben, mint a

köz szol gá la ti szlo vák TV-t és öt ször töb ben,

mint a Du na Te le ví zi ót. A köz szol gá la ti ma gyar

te le ví zió nem től, kor tól és is ko lai vég zett ség től

füg get le nül a szlo vá ki ai ma gya rok el sőd le ges

in for má ció for rá sá nak szá mí tott. A Szlo vák Te -

le ví zió ma gyar adá sá nak né ző it sem le he tett a

vizs gált vál to zók sze rint be ha tá rol ni. Ez zel

szem ben a szlo vák köz szol gá la ti te le ví zi ót leg -

in kább a kö zép kor osz tály, leg ke vés bé az 55

éven fe lü li ek cso port ja pre fe rál ta. Re gi o ná lis

el té rés is mu tat ko zott: míg Nyu gat-Szlo vá ki á -

ban min den ötö dik-ha to dik meg kér de zett kap -

csol ta be rend sze re sen a szlo vák köz szol gá la ti

te le ví zi ót, Kö zép-Szlo vá ki á ban már szin te

min den har ma dik, Ke let-Szlo vá ki á ban pe dig

min den má so dik-har ma dik. A Du na TV nem -

csak a te le ví zi ók kö zött, ha nem az ös  szes ma -

gyar nyel vű in for má ció for rás kö zött is az utol -

só he lyen sze re pelt. Rend sze res né zett sé ge az

is ko lai vég zett ség gel mu ta tott szig ni fi káns ösz  -

sze füg gést: míg az alap is ko lai vég zett sé gű ek

kö zül nagy já ból min den ki len ce dik néz te rend -

sze re sen, a dip lo má sok kö zül csak nem min den

har ma dik. A Du na TV vi szony la gos ala csony

né zett sé gé hez va ló szí nű leg a kor lá to zott vé te li

le he tő sé gek is hoz zá já rul tak. 

Ami a saj tót il le ti, a ha zai ma gyar nyel vű

or szá gos és re gi o ná lis saj tó nak volt do mi náns

sze re pe. A leg ol va sot tabb ma gyar la pok sor -

rend je: Új Szó, Va sár nap, Sza bad Új ság és Új
Nő. Ol va sott sá guk meg ha lad ta az át la got az

érett sé gi zet tek, a dip lo má sok, a tömb ben élők,

va la mint a ke let-szlo vá ki a i ak kö ré ben, át la gon

alu li volt a szór vány ban élők és a kö zép-szlo -

vá ki a i ak kö zött. A ma gyar nyel vű he lyi saj tót

fe le an  nyi an pre fe rál ták, mint az or szá gost, s

leg in kább a tömb ben élők és a kö zép-szlo vá ki -

a i ak. Ma gyar or szá gi la po kat min den ne gye dik

meg kér de zett ol va sott rend sze re sen – el ső sor -

ban a nők, a 35 éven alu li ak és a ma ga sabb is -

ko lai vég zett sé gű ek. Szlo vák he lyi saj tót min -

den ti ze dik vá lasz adó ol va sott rend sze re sen, de

az ő kö rük ben nem volt ki mu tat ha tó sem mi fé le

ré teg ző dés.

Ezek az egy sze rű ada tok is bi zo nyít ják,

hogy a vizs gált né pes ség kö ré ben a ki lenc ve nes

évek ben a te le ví zió volt a leg gya ko ribb in for -

má ció for rás: az em be rek elő ször a té vét kap -

csol ták be, csak azu tán rá di óz tak és ol vas tak.

Idő ben ez azt je len tet te, hogy a meg kér de zet tek

há rom ne gye de na pon ta ket tő-négy órát töl tött a

kép er nyő előtt.

1.2. Mé dia pre fe ren ci ák a 21. szá zad ele jén

A to váb bi ak ban néz zük meg, mi lyen vál to zá -

sok ra ke rült sor a har ma dik év ez red ele jén.

Ami az elekt ro ni kus mé di át il le ti (1. áb ra),

a ki lenc ve nes évek ben lis ta ve ze tő MTV 1, a

ma gyar or szá gi (nem ke res ke del mi) rá di ók és a

Szlo vák Rá dió ma gyar adá sá nak (ké sőbb Patria

Rá dió) hely ze te jócs kán meg vál to zott: lé nye -

ge sen csök kent a pre fe ren ci á juk. Ez fő leg az
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MTV 1 és a ma gyar or szá gi rá di ók ese té ben fi -

gyel he tő meg. 2001-ben a ve ze tést a ma gyar or -

szá gi ke res ke del mi te le ví zi ók vet ték át, a har -

ma dik hely re szo rít va az ad dig el ső ma gyar or -

szá gi köz szol gá la ti te le ví zi ót, 2003-ban pe dig

már a ma gyar or szá gi ke res ke del mi rá di ók zár -

kóz tak fel a ke res ke del mi té vék mö gé. 

Kü lön-kü lön szem lél ve az egyes mé di á kat,

szem be tű nő, hogy a szlo vák köz szol gá la ti te le -

ví zió né zett sé gé nek csök ke né se mel lett (ko ráb -

ban nagy já ból min den ne gye dik vá lasz adó néz -

te rend sze re sen, 2003-ban min den ötö dik-ha to -

dik), nagy mér té kű né zett ség re tett szert a

Markíza te le ví zió, hi szen min den má so dik

meg kér de zett em lí tet te. A Szlo vák Te le ví zió

ma gyar adá sá nak rend sze res né ző tá bo ra a fe lé -

re csök kent. A Patria Rá dió sem tud ta meg őriz -

ni a ki lenc ve nes évek ben ta pasz talt hall ga tott -

sá gát. Csök kent a szlo vák köz szol gá la ti rá dió

pre fe ren ci á ja is. Ez zel egyi de jű leg te ret hó dí -

tot tak a szlo vák ke res ke del mi rá di ók. 

Két nagy cso port ra oszt va a fel so rolt elekt -

ro ni kus mé di á kat, a köz szol gá la ti és ke res ke -

del mi mé di ák ra, el mond ha tó, hogy a ki lenc ve -

nes évek ből az új év ez red be va ló át me net a

szlo vá ki ai ma gyar va ló sá got te kint ve is egy ér -

tel mű en a ke res ke del mi mé di ák nak ked ve zett. 

A saj tó pre fe ren ci ák ese té ben (2. áb ra)

egyet len do log nem vál to zott: a ma gyar nyel vű

ha zai sajtó

372

meg őriz te ve ze tő sze re pét. Ez

még 2001-ben is ér vé nyes volt, ami kor pe dig

nagy mér ték ben vis  sza esett a rend sze res ol va -

sók rész ará nya. 2003-ban vi szont nö ve ke dés

állt be, s a rend sze res ol va sók rész ará nya nem -
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1. áb ra. A szlo vá ki ai ma gya rok mé dia pre fe ren ci ái – elekt ro ni kus mé dia

372 A leg gyak rab ban em lí tett la pok sor rend je: Új Szó, Sza bad Új ság, Va sár nap, Új Nő



csak utol ér te, ha nem túl is szár nyal ta a ki lenc -

ve nes évek pre fe ren ci á ját.

A ma gyar nyel vű he lyi la pok és a ma gyar -

or szá gi la pok ese té ben ha son ló ten den cia kö -

vet ke zett be, mint a ma gyar nyel vű or szá gos la -

pok nál, va gyis 2001-ben vis  sza esés, 2003-ban

fel len dü lés volt ta pasz tal ha tó. A ma gyar or szá gi

la pok pre fe ren ci á ja 2003-ban már ma ga sabb

volt, mint a ki lenc ve nes évek ben, a ma gyar

nyel vű he lyi la pok rend sze res ol va sott sá ga

azon ban nem ér te el a ki lenc ve nes évek ben

mért ér té ket. 2003-ban te hát min den har ma dik

meg kér de zett ol va sott rend sze re sen ma gyar or -

szá gi lapot

373

és min den ne gye dik ma gyar nyel -

vű lo ká lis saj tó ter mé ket.

A szlo vák nyel vű la pok pre fe ren ci ái sok kal

po zi tí vab ban alakultak

374

. A ki lenc ve nes évek -

ben még egyet len meg kér de zett sem ol va sott

rend sze re sen szlo vák nyel vű lo ká lis saj tót,

2001-ben már szin te min den ti ze dik, két év vel

ké sőbb pe dig csak nem min den ötö dik. Ez zel

egyi de jű leg a szlo vák nyel vű or szá gos la pok

rend sze res ol va só i nak tá bo ra is meg dup lá zó dott.

A saj tó pre fe ren ci ák ala ku lá sát te hát a kö -

vet ke ző ten den cia jel le mez te: a szlo vá ki ai ma -

gya rok a 2001-es hul lám völ gyet is be le ért ve

vé gig a szlo vá ki ai ma gyar saj tót ol vas ták a leg -

rend sze re seb ben. A ki lenc ve nes évek hez ké pest

azon ban, ami kor a ma gyar nyel vű la pok pre fe -

ren ci ái ma ga sab bak vol tak a szlo vák la po ké nál,

2003-ban a szlo vák nyel vű or szá gos la pok tér -

hó dí tá sá nak kö szön he tő en ezek ke rül tek a má -

so dik hely re, meg előz ve a ko ráb ban nép sze -

rűbb ma gyar nyel vű he lyi saj tót, de a ma gyar -

or szá gi saj tót is. Az utób bi 2003-ban meg előz -

te ol va sott sá gá ban a ma gyar nyel vű lo ká lis saj -
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2. áb ra. A szlo vá ki ai ma gya rok mé dia pre fe ren ci ái – saj tó

373 Leg in kább Nők Lap ját, Blik ket és Kis ke gye det
374 Leg na gyobb mér ték ben pre fe rált szlo vák nyel vű or szá gos la pok: Nový Čas, Sme, Šport, Plus 7 dní



tót, ho lott a ki lenc ve nes évek ben még for dí tott

volt a hely zet: a ma gyar or szá gi la pok pre fe ren -

ci á ja ak kor ala cso nyabb volt, mint a he lyi ma -

gyar la po ké. 

Ös  sze ha son lít va az elekt ro ni kus és nyom ta -

tott mé dia-pre fe ren ci á kat to váb bi fon tos vál to -

zást fi gyel he tünk meg: a te le ví zi ót meg előz te a

saj tó, még pe dig a szlo vá ki ai ma gyar saj tó, amely

2003-ban a meg kér de zet tek el sőd le ges in for má -

ció for rá sa volt

375

. Csak azu tán kö vet kez tek a ma -

gyar or szá gi ke res ke del mi te le ví zi ók és rá di ók. 

A ki lenc ve nes évek hez ha son ló an, a 2003-

as ada tok ból is ér de mes fel tár ni, mi lyen tár sa -

dal mi ré teg ző dé sek hú zód nak meg az egyes

mé dia-pre fe ren ci ák hát te ré ben. 

Az RTL Klu bot és a TV 2-t in kább a nők, a

kö zép-szlo vá ki a i ak és a fa lun élők ré sze sí tet ték

előny ben. Az MTV 2 rend sze res né zői is leg in -

kább Kö zép-Szlo vá ki á ból ke rül tek ki (itt min -

den má so dik meg kér de zett pre fe rál ta, míg a

má sik két ke rü let ben csu pán min den nyol ca -

dik). A Du na TV né zett sé ge ez út tal nem bi zo -

nyult is ko lai vég zett ség től füg gő nek, sőt iga zá -

ból egyik vál to zó val sem mu ta tott szig ni fi káns

ös  sze füg gést. A Markíza né zett sé ge ará nyo san

nőtt az is ko lai vég zett ség gel (alap is ko lai 33%,

szak tan in té ze ti 50%, érett sé gi 54%, egye tem

59%), to váb bá át la gon alu li volt az 55 éven fe -

lü li ek kor osz tá lyá ban. Ugyan csak az is ko lai

vég zett ség gel ará nyo san nőtt a szlo vák köz -

szol gá la ti te le ví zió és a TA 3 preferenciája

376

. A
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2. táblázat. Az elekt ro ni kus mé dia pre fe ren cia tí pu sai – meg osz lás és jel lem zés (fak tor mát rix)

375 Mind eh hez ér de kes ada lék ként szol gál nak a 2006. áp ri li sá ban és má ju sá ban a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet ál tal

szlo vá ki ai ma gyar fel nőt tko rú rep re zen ta tív min tán le foly ta tott közvéleményku tatá sok ered mé nyei. A „Hon nan szer zi

ér te sü lé se it vá lasz tá si dön té sé nek meg ho za ta lá hoz?” kér dés re vá la szo lók két nagy cso por tot al kot tak. Az egyik cso port -

ba azok tar toz tak, akik csu pán egyet len in for má ció for rást je löl tek meg, a má sik cso port ba pe dig azok, akik több for -

rás ból is tá jé ko zód tak. Mind két cso port ese té ben az Új Szó bi zo nyult a leg fon to sabb hír for rás nak. Akik több for rás ból

tá jé ko zód tak, az Új Szó mel lett leg in kább a szlo vák te le ví zi ók, fő leg a Markíza adá sa it fi gyel ték. 

376 Szlo vák köz szol gá la ti te le ví zió: alap is ko lai vég zett sé gű ek 8%, szak tan in té ze ti 18%, érett sé gi zett 21%, dip lo más 27%.

TA 3: alap is ko lai végzettsségűek 5%, szak tan in té ze ti 10%, érett sé gi zett 14%, dip lo más 16%.



szlo vák köz szol gá la ti te le ví zi ót emel lett fő leg a

kö zép ko rú fér fi ak, a TA 3-at a vá ros la kók pre -

fe rál ták át la gon felül (két szer an  nyi an, mint a

fa lun élők).

A ma gyar és szlo vák ke res ke del mi rá di ók

egy aránt a 35 éven alu li ak ked velt mé di ái. Mi -

nél fi a ta labb va la ki, an nál jel lem zőbb, hogy

eze ket hall gat ja rend sze re sen. A szlo vák ke res -

ke del mi rá di ó kat pre fe rá lók cso port ja az is ko lai

vég zett ség gel ará nyo san nö ve ke dett. Ez zel

szem ben a szlo vák köz szol gá la ti rá dió, a ma -

gyar or szá gi rá dió és a Patria Rá dió hall ga tó i nál

for dí tott ten den cia ér vé nye sül: mi nél idő seb -

bek, an nál in kább pre fe rál ják eze ket az adó kat

(a Patria Rá dió ese té ben a 35 éven alu li ak kö -

zül alig min den ti ze dik, a 35–55 éve sek kö zül

már min den ne gye dik, az 55 éven fe lü li ek kö -

zül pe dig min den második)

377

. 

Az elekt ro ni kus mé di ák 2003-as pre fe ren ci -

á i nak to váb bi vizs gá la ta so rán fak tor elem zés sel

a meg kér de zet tek öt tí pu sát si ke rült el kü lö ní te ni

(2. táb lá zat). Ezek a min ta 58 szá za lé kát al kot -

ták. A kö vet ke ző tí pu sok ról van szó: (1) a szlo -

vák mé di át pre fe rá lók, (2) a köz szol gá la ti avagy

„klas  szi kus” mé di át pre fe rá lók, (3) a ve gyes pre -

fe ren ci ák tí pu sa, (4) a ma gyar or szá gi ke res ke -

del mi rá di ó kat pre fe rá lók és (5) a ma gyar or szá -

gi ke res ke del mi te le ví zi ó kat pre fe rá lók.

Regresszióelemzéssel meg pró bál tam to -

vább spe ci fi kál ni eze ket a típusokat

378

. A szlo -

vák mé di á kat pre fe rá lók el ső sor ban egye te mi

vég zett sé gű, 55 év nél fi a ta labb fér fi ak. A szlo -

vák mé dia előny ben ré sze sí té se nem iga zán jel -

lem ző az alap is ko lai vég zett sé gű és 55 év nél

idő sebb meg kér de zet tek re (3. táb lá zat, a zá ró -

jel ben le vő szá mok a bé ta együtthatók)

379

. 

A köz szol gá la ti avagy „klas  szi kus” ma gyar

mé di át pre fe rá lók leg in kább 55 éven fe lü li, Kö -

zép-Szlo vá ki á ban és fal vak ban élő, alap is ko lai

vég zett ség gel ren del ke ző em be rek. A 35 éven

alu li ak jel lem ző en nem ezt a mé dia pre fe ren cia

tí pust kép vi se lik (4. táb lá zat).

A ve gyes mé dia pre fe ren cia tí pus ese té ben

csu pán két vál to zó mu ta tott szig ni fi káns ös  sze -

füg gést, amely vi szont erős kap cso la tot jel zett.

Ezek alap ján úgy tű nik, el ső sor ban kö zép-szlo -

vá ki ai (.206) vá ros la kók ról (.199) van szó.
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3. táblázat. A szlo vák mé dia pre fe ren cia tí pus hor do zói

4. táblázat. A köz szol gá la ti avagy „klas  szi kus” mé dia pre fe ren cia tí pus hor do zói

377 A saj tó pre fe ren ci á kat mód szer ta ni okok ból ki fo lyó lag nem le he tett to váb bi elem zés nek alá vet ni.

378 A vizs gált vál to zók kö re a ki lenc ve nes évek hez ké pest le szű kült. Hi á nyoz nak pél dá ul az ér ték ren dek, ame lyek nek ko -

ráb ban ko moly „ma gya rá zó ere jük” volt, vi szont a rá juk vo nat ko zó ada to kat még nem si ke rült tel jes mér ték ben fel -

dol goz ni. A mé dia pre fe ren ci ák és az ál ta lá nos, nem ze ti és po li ti kai ér ték ren dek kap cso la tá ra – amen  nyi ben ez út tal is

szig ni fi káns lesz – más al ka lom mal fo gok vis  sza tér ni. 

379 A ki lenc ve nes évek ben a szlo vák nyel vű in for má ció for rá so kat előny ben ré sze sí tők cso port já ban a mo der ni zált ál ta lá -

nos ér ték ren dű ek és a nem ze ti meg ta ga dók hang sú lyos je len lé te egye bek mel lett az anya nyel vű tá jé ko zó dás tól va ló

rész le ges el ide ge ne dés re is utalt. Ezt csak alá tá masz tot ta, hogy a tí pus hor do zói több nyi re szlo vák is ko lá kat vég zett em -

be rek vol tak. 



A ma gyar or szá gi ke res ke del mi rá di ó kat
pre fe rá lók leg hang sú lyo sabb cso port kép zõ té -
nye zõ je a kor: leg in kább a 35 év nél fiatalab-
bak380 (.233) tar toz nak eb be a tí pus ba, míg az
55 év nél idõ seb bek re ez nem jel lem zõ (-.328). 

Az utol só tí pust, a ma gyar or szá gi ke res ke -
del mi te le ví zi ó kat pre fe rá lók tí pu sát a vizs gált
vál to zók sze rint nem si ke rült be azo no sí ta ni,
mi vel egyik kel sem mu ta tott szig ni fi káns kap -
cso la tot. 

Ha son ló elem zést a ki lenc ve nes évek ben is
végeztünk.381 Ak ko ri ban az in for má ció for rás
nyel ve volt az a leg lé nye ge sebb vá lasz tó vo nal,
amely men tén a szlo vá ki ai ma gya rok tí pu so kat

al kot tak. Bár a két elem zés tel jes mér ték ben
nem ha son lít ha tó ös  sze – egy részt a vál to zók
kö ré nek már em lí tett le szû kü lé se mi att, más -
részt pe dig azért, mert ko ráb ban a saj tó pre fe -
ren ci ák is he lyet kap tak ben ne –, az min den -
kép pen meg ál la pít ha tó, hogy a vizs gált né pes -
ség to vább ré teg zõ dött. Az in for má ció for rás

nyel ve to vább ra is fon tos dif fe ren ci á ló té nye zõ,
hi szen el sõ szin ten épp ez kü lön böz te ti meg az
el sõ tí pust a má sik négy tí pus tól. Ugyan ak kor
az utób bi tí pu so kon be lül más „víz vá lasz tók” is
meg je len nek: a köz szol gá la ti és a kom mersz
jel leg, az or szá gos és he lyi di men zió, sõt a te le -
ví zió és rá dió ön ma gá ban is fel tû nik, mint cso -
port kép zõ té nye zõ.

A mé dia pre fe ren cia cso por tok hoz írá sunk
utol só ré szé ben majd még vis  sza té rünk, most
azon ban a szlo vá ki ai ma gya rok mû sor fo gyasz -
tói ori en tá ci ó i ról sze ret nénk né hány szót szól ni.

2. MÛ SOR PRE FE REN CI ÁK ÉS MÛ SOR -
FO GYASZ TÓI ORI EN TÁ CI ÓK

A mû sor pre fe ren ci á kat oly mó don vizs gál tuk,
hogy a meg kér de zet tek nek a ki lenc ve nes évek -
ben ti zen há rom, 2001-ben és 2003-ban pe dig ti -
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380 Mind ez más ada tok kal is alá tá maszt ha tó. A Mo za ik 2001 c. ku ta tás ban, amely ki mon dot tan a 15-29 éves kor osz tály -
ra spe ci a li zá ló dott, a kö vet ke zõ ered mé nye ket kap tuk: a fi a ta lok leg in kább az RTL Klu bot (47,3%) és a TV2-t
(26,2%) néz ték, a köz szol gá la ti ma gyar té vét a ma gya rok 8,2 szá za lé ka pre fe rál ta, a köz szol gá la ti szlo vák té vét vi -
szont meg sem em lí tet ték. Ugyan ak kor 7,7 szá za lé kuk a Markízát is néz te, va la mint em lí tet ték a cseh adó kat, a CNN-t,
a Dis cov ery-t, az ORF1 és ORF2-t és a Music TV-t. A fi a ta lok rá dió pre fe ren ci ái 2001-ben: Da nu bi us (37,4%), Slá -
ger rá dió (11,6%), Juven tus (8,6%), Kék Du na (6%), Fun Rádio (4,7%), Patria Rá dió (1,8%), Rádio Expres (0,6%).

381 Lam pl, Zs.:- Sor bán, A.: A szlo vá ki ai ma gya rok mé dia pre fe ren ci ái és fo gyasz tói ori en tá ci ói
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5. táblázat. A fel so rolt mû so ro kat ked ve lik (%)



zen öt mû sor faj tát kel lett „el bí rál ni uk” asze rint,
hogy mi lyen mér ték ben ked ve lik eze ket. 

A ki lenc ve nes évek ben a szlo vá ki ai ma gya -
rok há rom leg ked vel tebb mû so ra a ve tél ke dõk (a
meg kér de zet tek 83,3 szá za lé ka ked vel te), a hír -
mû so rok (79,5%) és a film so ro za tok (75%).
Leg ke vés bé a po li ti kai vi ta mû so ro kat (44,7%), a
ko moly ze nei mû so ro kat (20,7%) és a rek lá mot
(14,6%) ked vel ték. 

A ké sõb bi évek mû sor pre fe ren ci á it a 4. táb -
lá zat szem lél te ti.

2001-ben a ve tél ke dõk, já ték fil mek és hír -
mû so rok hár ma sa volt a leg ked vel tebb (mind há -
rom 81%), majd a showmûsor kö vet ke zett
(69%). 2003-ban a hír mû so rok ke rül tek az el sõ
hely re (84%), a má so dik leg ked vel tebb mû sor az
is me ret ter jesz tõ film volt (81%), a har ma dik a
ve tél ke dõ (79%). Van nak te hát mû sor faj ták,
ame lyek a né zõk sta bil ro kon szenv ét él ve zik,
van nak, ame lyek hol ked vel teb bek, hol ke vés bé,
és van nak olyan mû so rok, ame lyek nem iga zán
tud nak na gyobb kö zön sé get hó dí ta ni. A leg ked -

vel teb bek a hír mû so rok és a ve tél ke dõk. A film -
so ro za tok a ki lenc ve nes évek hez ké pest a kö zép -
me zõny be csúsz tak vis  sza (bár 2003-ban új fent
ked vel teb bé vál tak), s 2003-ban meg le põ en ma -
gas pre fe ren ci át ér tek el az is me ret ter jesz tõ mû -
so rok. Leg ke ve seb ben a ko moly ze nei mû so ro -
kat és a rek lá mo kat sze re tik.

A ki lenc ve nes évek ben a mû sor tí pu sok ked -
velt sé gé re vo nat ko zó ada to kat fak tor elem zés nek
ve tet tük alá. A ha son ló mû sor pre fe ren ci ák men -
tén négy cso port kü lö nült el, ame lyek négy fõ
mû sor fo gyasz tói ori en tá ci ót kép vi sel tek: az ér -
ték õr zõt, az ak tu a li tás-ori en tál tat, va la mint a tö -
meg kul tú ra I és tö meg kul tú ra II. tí pust.

A 2003-as ada to kon meg is mé tel tem a fak tor -
ana lí zist. Új fent négy mû sor fo gyasz tói ori en tá -
ci ót kap tunk (1. mel lék let). Ezek rész ben ha son -
lí ta nak, rész ben pe dig kü lön böz nek a ki lenc ve -
nes évek mû sor fo gyasz tói ori en tá ci ó i tól. A kön-
nyebb át te kint he tõ ség és ös  sze ha son lít ha tó ság
ked vé ért az 6. táb lá zat ban mu tat juk be õket.

216 Lampl Zsuzsanna

����������	
����
 ���

���������
����������
�
����
 ���������
����������
�
��


������ �
 �	����
 ������ �
 �	����

!�"#� ��#����
 �	����
 �� ��#�����
 �	����

�� ��#�����
 �	����
 $���	�%�� ��


�	 �������&�	���
%�� ��
 !�"#� ��#����
 �	����

!'� �	����

 �	 �������&�	���
%�� ��

(���������
 


)* �"�+��,��
�-
����������
�
./�
 )* �"�+��,��
����������
�
./�

0�� 	��������

 0�� 	��������


1��2"#�
%�� ��
 34�5 �	����


6���� ��
 7����%�� ��
8


 (���������



 6���� 



9��+�����	
����������
�
..�
 ��"��� 
����������
�
:�

3;���

 3;���

<��������
���� �	����
 1��2"#�
%�� ��


 <��������
���� �	����


)* �"�+��,��
��-
����������
�
=��
 !'�����������
�
>�

�*��#�����88

 !'� �	����


34�5 �	����

 

$�" �"#�������
���������
�
/=�>�
 $�" �"#�������
���������
�
/��


6. táblázat. A mû sor fo gyasz tói ori en tá ci ók és jel lem zé sük a ki lenc ve nes évek ben és 2003-ban

* a mû sor faj ták ko ráb bi lis tá ján nem sze re pelt
** 2003-ban egyet len mû sor fo gyasz tói ori en tá ci ó hoz sem so ro ló dott be



A ki lenc ve nes évek hez ké pest csök kent a

mű sor pre fe ren ci ák men tén be so rol ha tó ma gya -

rok rész ará nya. Ugyan ak kor a ko ráb ban meg lé vő

mű sor fo gyasz tói ori en tá ci ók le tisz tul tak, ha tá ro -

zot tabb ala kot öl töt tek. Így pél dá ul az ér ték őr ző

ori en tá ció ál tal pre fe rált mű sor faj ták kö zött ere -

de ti leg meg je le nő hír mű so rok és ve tél ke dők a

2003-as ér ték őr ző ori en tá ció tí pus ban már nem

sze re pel nek. Ez egye bek mel lett ös  sze függ het

az zal is, hogy a ki lenc ve nes évek és a je len kor

ve tél ke dői és hír mű so rai kö zött lé nye ges kü lönb -

sé gek van nak. Az ak kor tu dás ori en tált ve tél ke -

dők he lyett ma in kább a szó ra ko zás ori en tál tak

van nak túl súly ban, s a hír mű so ro kat il le tő en is az

infotainment a jel lem ző. Ez ál tal ezek a mű so rok

már nem az ér ték őr ző ori en tá ci ót kép vi se lik.

A tö meg kul tú ra ori en tá ció is ki kris tá lyo so -

dott. A ki lenc ve nes évek hez ké pest, ami kor két

tö meg kul tú ra ori en tá ció je lent meg (az egyik in -

kább sztoriorientált volt, a má sik ze ne- és szó ra -

ko zás ori en tált), 2003-ban mind ez egyet len tí pus -

ba tö mö rül. Nem vé let len az sem, hogy a mű sor -

faj ták kö zül épp itt lát juk vi szont a ve tél ke dőt.

Na gyon ér de kes nek tű nik az utol só két mű -

sor fo gyasz tói ori en tá ció. A hír mű so ro kat pre fe -

rá lók 2003-ban kü lön tí pus ként je len nek meg,

ame lyet en nek meg fe le lő en hír ori en tá ci ó nak

ne vez he tünk. A ko ráb bi ak tu a li tás ori en tá ció

mű so rai mel lett ott van nak a bűn ügyi fil mek, s

en nek kö szön he tő en ez a tí pus a múlt hoz ké -

pest eny he tö meg kul tú ra be ütést is ka pott. Úgy

gon dol juk azon ban, hogy az ak tu a li tás ori en tá -

ció he lyett ta lá lóbb az iz ga lom ori en tá ció el ne -

ve zés (a sport köz ve tí té sek ben, kri mik ben és a

po li ti kai vi ta mű so rok ban is meg ta lál ha tó az iz -

ga lom és a szó ra ko zás ele me, va la mint e ket tő

ele gye is). 

Mi lyen tár sa dal mi cso por tok a hor do zói az

is mer te tett mű sor fo gyasz tói ori en tá ci ók nak? A

szo ká sos vál to zók mel lett (nem, kor, is ko lai

vég zett ség, te le pü lés tí pus, ré gió, val lá si fe le ke -

zet) a regresszióelemzés so rán fon tos nak mu -

tat ko zott a szlo vá ki ai ma gya rok hely ze te irán ti

ér dek lő dés, va la mint a vá lasz tá si haj lan dó ság.

Az ered mé nye ket a 7–10 táb lá za tok mu tat ják 

Az ér ték őr ző ori en tá ció kép vi se lői a ki lenc -

ve nes évek ben a ha gyo má nyos ér té kek (csa lád,

er kölcs, val lás, em be rek kö zöt ti jó vi szony,

mér ték le tes ség, stb.), nem ze ti ér ték rend jü ket te -

kint ve pe dig a szi lárd ma gyar ér ték rend hor do -

zói vol tak. Ak ko ri ban a kö zép ko rú ak és az idő -

seb bek, to váb bá az egye te mi vég zett sé gű ek

ked vel ték az ide so rolt mű so ro kat, míg a 35

éven alu li ak és az alap fo kú vég zett sé gű ek ke -

vés bé. 2003-ban nem vizs gál tuk, mi lyen ér ték -

ren dek kel tár sul nak a mű sor fo gyasz tói ori en tá -

ci ók, a 7. táb lá zat ból vi szont ki de rül, hogy az

ér ték őr ző ori en tá ció leg in kább azok ra épül, aki -

ket fog lal koz tat a szlo vá ki ai ma gya rok hely ze -

te, s akik a kér dés re, hogy a par la men ti vá lasz -

tá so kon el men nek-e sza vaz ni, igen nel vá la szol -

tak. Te hát min den kép pen egy nem ze ti és pol gá -

ri szem pont ból el kö te le zet tebb, ön tu da to sabb

cso port ról van szó. Ezt az is iga zol ja, hogy a

nem vá lasz tók és a bi zony ta la nok cso port ja is

meg je le nik (akik nem tud ják, el men né nek-e vá -

lasz ta ni), de el len té tes elő jel lel, te hát az ér ték őr -

ző ori en tá ció ke vés bé jel lem ző a ne ga tív vá lasz -

tá si haj lan dó ság gal ren del ke zők re. Az is ko lai

vég zett ség is fon tos sze re pet ját szik – ha son ló -

an a ki lenc ve nes évek ben ta pasz tal tak hoz,

2003-ban is a ma ga sabb is ko lai vég zett sé gű ek -

re jel lem zőbb az ér ték őr ző ori en tá ció.

Mind ezek mel let új ös  sze füg gés is meg je le -

nik: egy erős gender di men zió a nők nek kö -

szön he tő en, akik szo ros kap cso la tot mu tat nak

az ér ték őr ző mű sor fo gyasz tói ori en tá ci ó val. 
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7. táblázat. Az ér ték őr ző mű sor fo gyasz tói ori en tá ció hor do zói (bé ta együtt ha tók)



Ugyan így a tö meg kul tú ra mű sor fo gyasz tói

ori en tá ci ó nak is ko moly női tá mo ga tott sá ga

van, sőt úgy tű nik, a vizs gált vál to zók kö zül a

női nem az egyet len cso port kép ző té nye ző. A

ko ráb bi fel mé ré sek so rán, ami kor két tö meg -

kul tú ra ori en tá ció is lé te zett, az ér ték ren dek ké -

pez ték a leg mar kán sabb vá lasz tó vo na lat. 

Az iz ga lom ori en tá ci ó nak is van gender as -

pek tu sa, ez út tal azon ban nem a nők, ha nem a

fér fi ak hang sú lyos je len lét ét ta pasz tal juk.

Emel lett a szak tan in té ze ti vég zett ség tár sul az

iz ga lom ori en tá ci ó hoz (a ki lenc ve nes évek ben

is ta pasz tal tuk ezt az ak tu a li tás ori en tá ci ó val

kap cso lat ban). Az alap is ko lai vég zett sé gű ek re

és az idő seb bek re ke vés bé jel lem ző. 

A hír ori en tá ció né mi ha son ló sá got mu tat az

ér ték őr ző ori en tá ci ó val: a hí re ket is el ső sor ban

azok pre fe rál ják, aki ket ér de kel a ma gya rok

sor sa és akik el men né nek vá lasz ta ni. Ami ben

vi szont lé nye ge sen kü lön bö zik az ér ték őr ző

ori en tá ci ó tól, az a gender as pek tus hi á nya, s fő -

kép pen az élet kor szem pont meg je le né se. A

hír ori en tá ció jel lem ző hor do zói ugyan is az idő -

seb bek (a fi a ta lok ra in kább a hír mű so rok há rí -

tá sa jel lem ző). 

3. A SZLO VÁ KI AI MA GYAR FI A TA LOK

MÉ DIA- ÉS MŰSOR PRE FE REN CI ÁI

3.1. Elekt ro ni kus mé dia

A Mo za ik 2001. nem zet kö zi if jú ság ku ta tás nak

kö szön he tő en a 15–29 éves fi a ta lok mé dia fo -

gyasz tá si szokásairól

382

is rész le tes ada tok kal

ren del ke zünk. Úgy gon dol juk, ér de mes leg -

alább né há nyat is mer tet ni kö zü lük, mi vel ki -

egé szí tik és to vább ár nyal ják a szlo vá ki ai ma -

gya rok elő ző fe je ze tek ben be mu ta tott mé dia fo -

gyasz tói szo ká sa it.

A fi a ta lok kul tu rá lis fo gyasz tá sá nak köz -

pont ját az elekt ro ni kus mé dia fo gyasz tás ké pe -

zi: 97 szá za lé kuk na pon ta néz te le ví zi ót, 86

szá za lé kuk na pon ta hall gat rá di ót. 

A te le ví zió kép er nyő je előtt hét köz nap el -

töl tött idő sze rint há rom cso por tot kü lö nít he -

tünk el: a na pi ma xi mum két órát, a több mint

két órát, de nem egész nap, va la mint az egész

nap té vé zők cso port ját. 

A na pon ta leg fel jebb két órát té vé zők cso -

port ja a leg né pe sebb (56%). Na pon ta több mint

két órát tölt a té vé előtt a fi a ta lok ös  sze sen 41

218 Lampl Zsuzsanna

�������	
��������
	 �������	
��������
	
��	����	 �������������	�����	

8. táblázat. A tö meg kul tú ra mű sor fo gyasz tói ori en tá ció hor do zói

�������	
��������
	 �������	
��������
	
�����	����	 ������
����	�����	
���
�� � ������	���!	 ��	��� 	���"��	���#!	

9. táb lá zat. Az iz ga lom mű sor fo gyasz tói ori en tá ció hor do zói.

�������	
��������
	 �������	
��������
	
��	����	������	����	 ��	����	�����	�����	
 �����
�����!�	�	"��#�$�
	%��#����	��&�	 ��"	"����	�'��������	��&��	
(�"����	�'��������	�&��	 	

10. táblázat. A hír ori en tá ció hor do zói

382 Lampl Zsu zsan na: A fi a ta lok



szá za lé ka. Egész nap nagy já ból há rom szá za lé -

kuk té vé zik.

Hét vé gén lé nye ge sen emel ke dik a té vé né -

zés idő tar ta ma. A na pi több mint há rom órás, de

nem egész na pos té vé zés a fi a ta lok 71 szá za lé -

ká ra jel lem ző. Ma xi mum há rom órát, il let ve

an nál ke ve seb bet egy ne gye dük tölt a ké szü lék

előtt. Egész nap 4 szá za lé kuk né zi a te le ví zi ót.

Ami a rá di ó zást il le ti, hét köz nap a fi a ta lok

csak nem fe le 3 órá nál töb bet hall gat ja a ké szü -

lé ket, s kö zü lük csak nem min den ötö dik nek

egész nap szól a rá di ó ja. A rá di ót 3 órá nál ke -

ve seb bet hall ga tók kö zül meg kö ze lí tő leg min -

den har ma dik ma xi mum 1 órát tart ja be kap -

csol va a ké szü lé ket. 

A fi a ta lok ese té ben is meg vizs gál tuk, me -

lyek a ked venc té vé mű so ra ik. Az elő ző fe je ze -

tek ben is mer te tett fel mé ré sek hez ké pest a Mo -

za ik 2001-ben rö vi debb volt a mű so rok lis tá ja,

csak tíz mű sor faj tát so rol tunk fel: hír adó/hír -

mű sor, po li ti kai vi ta mű sor, ve tél ke dő, talk-

show, film so ro zat, já ték fil mek, kul tu rá lis mű -

so rok, sport, ze ne, ter mé szet fil mek, nem ze ti sé -

gi mű so rok. A mű sor pre fe ren ci á kat a 3. áb ra

szem lél te ti.

A leg né zet tebb mű sor tí pus az egész es tét

be töl tő film (85%). A hír adó áll a má so dik he -

lyen (60%), a ve tél ke dő a har ma di kon (53%). 

A hír adó né zett sé ge ará nyo san emel ke dik a

kor ral és az is ko lai vég zett ség gel: a 15-19 éve -

sek 55 szá za lé ka, a 20-24 éve sek 62 szá za lé ka

és a 25-29 éve sek 67 szá za lé ka né zi rend sze re -

sen. Az alap is ko lai vég zett sé gű ek kö zül nagy -

já ból min den má so dik, a szak tan in té ze ti vég -

zett ség gel ren del ke zők 60 szá za lé ka, az érett sé -

gi zet tek két har ma da és a dip lo má sok 95 szá za -

lé ka sze re ti a hír adót. 

Amint azt a ko ráb ban vá zolt fel mé ré sek nél

ta pasz tal tuk, a hír mű so rok irán ti ér dek lő dés

szo ro san ös  sze függ a vi lág dol gai, a po li ti ka és

a ma gya rok hely ze te irán ti ér dek lő dés sel. A fi -

a ta lok ra is ugyan ez jel lem ző. Azok kö zött, akik

nem ér dek lőd nek a po li ti ka iránt, ala cso nyabb

a hír adót né zők rész ará nya (35%), azok kö zött

vi szont, aki ket na gyon ér de kel, 70 szá za lé kos a

hír adó né zett sé ge. 

A ve tél ke dő ket és a film so ro za to kat nagy já -

ból min den má so dik fi a tal sze re ti. Mind két mű -

sor faj ta el ső sor ban a nők ked ven ce. A so ro za to -

kat pél dá ul két szer an  nyi nő né zi, mint ahány
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3. áb ra. A fi a ta lok mű sor pre fe ren ci ái (%)



fér fi. Né zett sé gük az is ko lai vég zett ség gel is

össze függ: mi nél ma ga sabb, an nál rit kább a so -

ro za tok irán ti ra jon gás (alap is ko lai vég zett sé gű -

ek 48%, egye te mi vég zett sé gű ek 29%).

Ze nei mű so ro kat a fi a ta lok meg kö ze lí tő leg

egy har ma da néz. Azon ban mi nél idő seb bek s

mi nél ma ga sabb az is ko lai vég zett sé gük, an nál

ke ve seb ben pre fe rál ják a ze nei mű so ro kat. 

A talkshow-t a meg kér de zet tek egy har ma da

ré sze sí ti előny ben, né zett sé ge azon ban nem

köt he tő sem mi lyen tár sa dal mi cso port hoz. A

sport vi szont ti pi kus fér fi mű sor (fér fi ak 43%,

nők 10%). 

A ter mé szet fil mek pre fe ren ci á ja erő sen ösz  -

sze függ a te le pü lés tí pus sal. A fa lu si ak job ban

ked ve lik az ilyen mű so ro kat, mint a vá ro si ak: a

fa lun élő ma gya rok 33 szá za lé ka né zi meg őket

a vá ros la kó ma gya rok 23 szá za lé ká val szem ben. 

A po li ti kai vi ta mű so rok nem tar toz nak a fi -

a ta lok ked ven cei kö zé (6%). Eze ket az adá so kat

in kább a fér fi ak pre fe rál ják, kö zü lük is el ső sor -

ban a po zso nyi ak, akik kö zül öt ször töb ben

(32%) né zik a po li ti kai vi ta mű so ro kat, mint az

egyéb vá ro sok ban és fa lun élők kö zül. 

A se reg haj tó sze re pét a kul tu rá lis mű so rok

töl tik be. Min den nyol ca dik meg kér de zett né zi

őket. Né zett sé gük eny he ös  sze füg gést mu tat a

po li ti ka irán ti ér dek lő dés sel.

3.2. Saj tó

Szer ves ré sze-e a fi a ta lok mé dia fo gyasz tá sá nak

az írott saj tó ol va sá sa? A fel mé rés so rán el ső sor -

ban a na pi lap ok ra fó ku szál tunk. Ki de rült, hogy a

fi a ta lok 15 szá za lé ka ab szo lút nem vesz kéz be

új sá got. A 85 szá za lék nyi új ság ol va só két har ma -

da na pon ta vagy he ti több szö ri al ka lom mal ol vas

na pi la pot. Meg kö ze lí tő leg min den ötö dik he ten -

te egy szer, min den hu sza dik ha von ta, a töb bi ek

pe dig en nél is rit káb ban. Va gyis az iga zán rend -

sze res nek ne vez he tő új ság ol va sók – az el ső há -

rom ka te gó ri át ve het jük an nak – rész ará nya

nagy já ból 70 szá za lék ra tehető

383

.

A na pi rend sze res ség gel ol va sók a vizs gált

né pes ség egy har ma dát al kot ják. Mi lyen en nek a

ka te gó ri á nak a bel ső dif fe ren ci ált sá ga? A na pi

új ság ol va sás in kább jel lem ző a fér fi ak ra (40%),

mint a nők re (meg kö ze lí tő leg 25%). 

A kor cso port ok egye nes arány ban hat nak,

az az mi nél idő seb bek a meg kér de zet tek, an nál

ma ga sabb kö zöt tük a na pon ta ol va sók rész ará -

nya. A leg fi a ta lab bak 30 szá za lé ka ol vas na pon -

ta új sá got. Az idő sebb kor cso port ok ban 3-4 szá -

za lék kal nö vek szik a rész ará nyuk, s a 24-29

éve sek kö ré ben 37 szá za lék kal te tőz. Ha son ló

ös  sze füg gés ta pasz tal ha tó az is ko lai vég zett ség

függ vé nyé ben, amely úgy szin tén egye nes

arány ban be fo lyá sol ja a na pi új ság ol va sók cso -

port já nak gya ra po dá sát (alap is ko lai vég zett ség

24%, szak tan in té ze ti 35%, érett sé gi 37%, egye -

te mi 64%). 

Ér de kes a na pon ta új sá got ol va sók te le pü -

lés tí pus sze rin ti struk tú rá ja is: a po zso nyi ak kö -

zül csak nem két szer an  nyi an ol vas nak na pon ta

új sá got (60%), mint az egyéb vá ro sok la kói és a

fa lu si ak kö zül (33%). 

Az ös  szes vizs gált té nye ző kö zül azt hagy -

tuk a leg utol já ra, amely a leg in kább be fo lyá sol -

ja a na pi új ság ol va sást, ez pe dig a po li ti ka irán -

ti ér dek lő dés. A po li ti ka, a köz élet iránt ér dek lő -

dő fi a ta lok há rom ne gye de ol vas na pon ta új sá -

got. Azok kö zött, akik sa ját be val lá suk sze rint

egy ál ta lán nem ér zik kö ze li nek ezt a te rü le tet,

lé nye ge sen ala cso nyabb a na pon ta új sá got ol va -

sók rész ará nya. Ter mé sze te sen a po li ti ka irán ti

ér dek lő dés nem izo lál tan, ha nem a töb bi vizs -

gált té nye ző vel együtt hat a na pi lap ol va sás gya -

ko ri sá gá ra. Ugyan ak kor az egyes té nye zők nem

azo nos mér ték ben ját sza nak köz re. A ti pi kus fi -

a tal ma gyar új ság ol va só is mer te tő je gye el ső sor -

ban a po li ti ka irán ti fo ko zott ér dek lő dés, majd a

fel ső fo kú vég zett ség, to váb bá az, hogy po zso -

nyi la kos, fér fi és 25-29 éves. 
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383 S mit ol vas tak a fi a ta lok? A na pi lap ok kö zül két har ma duk az Új Szót tün tet te fel. Em lí tet ték to váb bá a Nový Čas-t

(8,3%), Sme-t (4%) és a Šport na pi la pot (3%). A leg ol va sot tabb he ti lap ok a Va sár nap (30%), Csal ló köz (6%), Sza bad
Új ság (4%), Plus 7 dní (4%), Szto ry, Ma gyar Nők Lap ja (mind ket tő 3%), Új Nő (2,5%), s né há nyan fel tün tet ték még

a Bravot, Kis ke gye det, Eva-t, Zdravie-t, Záhrad kár-t és Budo-t.
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Mel lék let: Mű sor fo gyasz tói ori en tá ci ók 2003-ban

I. Ér ték őr ző ori en tá ció – 23%
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II. Tö meg kul tú ra ori en tá ció – 15%
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III. Ak tu a li tás ori en tá ció – 9%
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IV. Hír ori en tá ció – 7%





TÓTH KÁR OLY

1. SZLO VÁ KI AI MA GYAR KUL TU RÁ -

LIS IN TÉZ MÉ NYEK? 

1.1. A szlo vá ki ai ma gyar kul tu rá lis in téz -

mény rend szer ér tel me zé se

Az el múlt ti zen öt év na gyon nagy vál to zást ho -

zott a szlo vá ki ai ma gyar kul tu rá lis in téz mény -

rend szer fejlődésében.

384

Át ala ku lás ról, meg -

úju lás ról, új ra kez dés ről, revi tal izá cióról, új in -

téz mé nyek, új in téz mény rend szer lét re jöt té ről

be szél he tünk.

A szlo vá ki ai ma gyar in téz mény rend szer

(ame ly el ső sor ban kul tu rá lis) fej lő dé se meg ha -

tá ro zó kér dés a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség

meg ma ra dá sa és fej lő dé se szem pont já ból. Ez

az in téz mény rend szer 1989 után je len tős vál to -

zá son ment ke resz tül; a ki sebb sé gi „in téz mé nyi

lét” ku ta tá sa azon ban ép pen csak el kez dő dött.

A szlo vá ki ai ma gyar in téz mény rend szer át -

ala ku lá sa nem volt egy sze rű és zök ke nő men -

tes. Hos  szú idő nek kel lett el tel nie ah hoz, hogy

a szlo vá ki ai ma gyar tár sa da lom ön ma gá ra ta -

lál jon, és a jo gos, bár oly kor túl fo ko zott po li ti -

kai ak ti vi tá sok kö ze pet te a ci vil szfé ra, a füg -

get len szlo vá ki ai ma gyar in téz mény rend szer

ki épí té sé be kezd jen.

A szlo vá ki ai ma gyar in téz mény rend szer

több kér dést vet fel:

1. Mit je lent az a fo ga lom, hogy ki sebb sé -

gi kul tu rá lis in téz mény?

2. Mely in téz mé nyek tar toz nak eb be a ka -

te gó ri á ba? Az in téz mé nyek, szer ve ze tek

szlo vá ki ai be je gyez te té se nem ze ti ala -

pon nem kü lön böz te ti meg a szlo vák és

a ma gyar in téz mé nye ket. 

3. Be szél he tünk-e szlo vá ki ai ma gyar in -

téz mé nyek ről ak kor, ami kor jo gi szem -

pont ból a szlo vá ki ai jo gi ke re tek be il -

lesz ke dik, nem ze ti szem pont ból pe dig a

ma gyar in téz mény rend szer ré szé nek

tud ja ma gát?

4. Men  nyi re le het önál ló in téz mény rend -

szer nek te kin te ni a szlo vá ki ai ma gyar

szer ve ze te ket?

Az el múlt év ti zed ben le zaj lott ku ta tá sok

szem pont rend sze re is na gyon meg osz tott volt

eb ben a kér dés ben. Több pon ton üt kö zött a ki -

sebb sé gi in téz mény rend szer ön de fi ní ci ó ja a

szlo vák vagy a ma gyar kul tu rá lis tár ca stan dard

meg kö ze lí té si szem pont ja i val.

Ezek a szem pont ok ál ta lá ban szak mai (sta -

tisz ti kai) szem pont ból kö ze lí te nek a kér dés hez,

mel lőz ve min den faj ta nem ze ti vagy egyéb ide -

o ló gi ai tar tal mat, míg a szlo vá ki ai ma gyar in -

téz mé nyek ez zel el len tét ben fő leg nem ze ti és

ide o ló gi ai ala pon fo gal maz zák meg ma gu kat,

tel je sen mel lé kes nek tart va a for mai, jo gi (sta -

tisz ti kai) kri té ri u mo kat. A leg több ma gyar szer -

ve zet önál ló jog ala nyi ság gal nem is ren del ke -

A KUL TU RÁ LIS IN TÉZ MÉNY REND SZER 

384 Je len ta nul mány a Ma gya rok Szlo vá ki á ban cí mű könyv so ro zat el ső kö te té nek át dol go zott és ki egé szí tett vál to za ta.

Azért tar tot tam fon tos nak új ra fo gal maz ni az ott rög zí tet te ket, mert az ak ko ri ter je del mi kor lá tok nem iga zán tet ték le -

he tő vé az in téz mény rend szer tel jes spekt ru má nak be mu ta tá sát. Fő leg azok kal a ré szek kel bő vült a ta nul mány, ame -

lyek a szlo vá ki ai ci vil szek tor, il let ve a tá mo ga tá si rend sze rek elem zé sét érin tik. A töb bi rész ese té ben az ak kor meg -

fo gal ma zot ta kat, az újabb ku ta tá si ered mé nyek fé nyé ben, mó do sí tot tam. Lásd: Tóth Kár oly: A ma gyar in téz mény -
rend szer fej lő dé se. (Fazekas–Hunčík 2004, 247–271)



zik, a leg több  eset ben a Cse ma dok égi sze alatt

mű kö dik.

Az el múlt idő szak ban a ma gyar ki sebb sé gi

in téz mé nye ket a kö vet ke ző kri té ri u mok alap ján

so rol ták be:

1. Ön ma gu kat ma gyar (vagy nem ze ti sé gi)

in téz mény nek tart ják.

2. Nem ze ti ala pon szer ve ződ nek, tag sá guk

dön tő ré sze a ma gyar nem ze ti ki sebb ség

so ra i ból ke rül ki.

3. A szer ve zet kom mu ni ká ci ós nyel ve a

ma gyar.

4. A ma gya rok ál tal la kott te rü le ten mű -

köd nek Szlo vá ki á ban, kö vet ke zés kép -

pen a ma gya rok ér de ke it is fel vál lal ják.

5. A cél cso port juk ki zá ró lag vagy el ső sor -

ban ma gyar nem ze ti sé gű.

6. Olyan spe ci á lis, fő leg ön kor mány za ti és

ál la mi in téz mé nyek ese té ben, mint a

szín há zak, mú ze u mok, le vél tá rak, kul -

túr há zak, kul tu rá lis köz pon tok stb.,

ame lyek a ma gya rlak ta te rü le ten mű -

köd nek, ren del kez nek ma gyar mun ka -

tár sak kal, ma gyar gyűj te mén  nyel, il let -

ve ren dez nek ma gyar ren dez vé nye ket

is.

7. Az ún. er nyő szer ve ze tek, ame lyek a lé -

tük kel egy faj ta vir tu á lis nem ze ti ös  sze -

tar to zás igé nyét és meg tes te sü lé sét fe -

jez ték ki.

A má sik fon tos kér dés a szlo vá ki ai ma gyar

in téz mény rend szer ér té ke lé se szem pont já ból

az, hogy mi te kint he tő kul tu rá lis in téz mény nek.

Azt mond hat nánk, hogy min den szer ve zet. Hi -

szen „…a kul tú ra az em ber vi szo nya az ob jek -

ti vá ci ók ál ta la te rem tett vi lá gá val: va gyis az

em ber ál tal át ala kí tott ter mé szet tel, a lét re ho -

zott tár gyi vi lág gal, a tech ni kai-ter me lé si el já -

rá sok kal és fo gyasz tá si szo ká sok kal, a kö zös -

ség és a tár sa da lom struk tú rá i val, az élet mód -

dal, va la mint a mind ezek alap já ul szol gá ló is -

me re tek kel, tu dás sal, nor mák kal, szim bó lu -

mok kal, te hát a tu do má nyok kal, mű vé sze tek -

kel, er kölc  csel, val lás sal, hit tel, az em be rek

min den na pi be ál lí tó dá sá val és ma ga tar tá sá val.

(Vi tá nyi 1997, 5–6). 

De azért ez a kér dés en nél bo nyo lul tabb.

Bo nyo lult tá ma ga a ki sebb ség te szi az zal, hogy

a kul tú ra fo gal mát az el múlt idő szak ok ban ön -

ma ga szű kí tet te le olyan te rü le tek re, ame lye ket

az adott idő szak ban az iden ti tás szem pont já ból

fon tos nak tar tott.

Ezek a kö vet ke ző ma gyar nak ne ve zett vagy

hitt sze mé lyek, in téz mé nyek, te rü le tek stb.:

1. A ha gyo má nyos ma gyar nem ze ti kul tú -

ra ál ta lá ban.

2. A ki sebb sé gi ma gyar iro da lom ál ta lá -

ban.

3. Iro dal má rok, írók, kri ti ku sok.

4. Az ún. ma gyar né pi (fő leg pa rasz ti)

kul tú ra kép vi se lői, mű ve lői és ku ta tói.

5. A ma gyar sá gu kat is fel vál la ló mű vé -

szek.

6. A ma gyar is ko lák, pe da gó gu sok, di á -

kok.

7. Új ság írók, la pok, fo lyó irat ok, köny vek,

ki adók 

8. Ma gyar nak mi nő sü lő ren dez vé nyek,

ak ti vi tá sok, moz gal mak, tá bo rok, tú rák

stb.

9. Ma gyar pár tok és po li ti kai moz gal mak.

10. Az ön ma gu kat ma gyar nak val ló tu do -

má nyos mun ka tár sak, in téz mé nyek,

mű he lyek stb. (el ső sor ban a tár sa da -

lom tu do mány ok te rü le tén).

1.2. A ci vil szek tor fej lő dé se Szlo vá ki á ban

Ah hoz, hogy meg ért sük és tá gabb kon tex tus ba

he lyez zük a szlo vá ki ai ma gyar kul tu rá lis in téz -

mény rend szert, ele mez nünk kell a szlo vá ki ai

ci vil szek tor fej lő dé sét, hi szen an nak jo gi ke re -

tei, finan szírozása, moz gás te re ki ha tás sal volt a

szlo vá ki ai ma gyar in téz mény rend szer re.

Cseh szlo vá ki á ban az ún. egye sü le ti élet nek

na gyon nagy ha gyo má nyai ala kul tak ki a múlt

szá zad húszas és harmincas éve i ben (csak Szlo -

vá ki á ban 16 000 egye sü let volt a má so dik vi -

lág há bo rú előt ti idő szak ban). A pol gár jo gi ak ti -

vi tá sok a szo ci a liz mus idő sza ká ban ja va részt

ezek re a ha gyo má nyok ra ala po zód tak. Nem vé -

let len te hát, hogy a rend szer vál tás után a tra dí -

ci ók, ha nem is ele mi erő vel, de na gyon ka rak -

te risz ti ku san je lent kez tek. 

Szlo vá ki á ban el ső sor ban az ún. föld alat ti

egy ház töl tött be fon tos sze re pet a ci vil, au to -
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nóm tu dat fenn tar tá sá ban a szo ci a liz mus éve i -

ben. Az el ső sor ban Cseh or szág ban erős em ber -

jo gi moz ga lom nak nem volt fo ga nat ja Szlo vá -

ki á ban, né hány em ber jo gi ak ti vis ta ír ta csak alá

a Char ta 77 cí mű do ku men tu mot, ezek kö zött

ma gya rok is vol tak. 

Kü lön fi gyel met ér de mel a Mat i ca sloven -

ská te vé keny sé ge, amely az el ső köz tár sa ság

idő sza ká ban a nem ze ti tra dí ci ó kat kö vet ve je -

len tős in téz mé nyi ke re te volt a nép mű ve lés nek

Szlo vá ki á ban. A szer ve zet te vé keny égét az öt -

ve nes évek ele jén gya kor la ti lag be til tot ták, ép -

pen ezért 1989 után fon tos nem ze ti erő ként je -

len he tett meg a köz élet ben, po li ti kai cé lo kat is

fel vál lalt, hát tér in téz mé nye lett a nem ze ti po li -

ti kai erők nek, majd ami kor ki de rült, hogy a tá -

mo ga tott sá ga mi ni má lis, je len lé te a köz élet ben

el szür kült. Fi gye lem re mél tó, hogy ez volt az

egyet len olyan „ci vil” in téz mény, amely tör vé -

nyi leg sza bá lyo zot tan ál la mi tá mo ga tás ban ré -

sze sült a mečiari érá ban.

1.2.1. A ci vil szek tor ál ta lá nos jel lem zői

Te vé keny sé gi kö re it te kint ve a szlo vá ki ai ci vil

szek tor na gyon sok ré tű. Gya kor la ti lag az élet

min den te rü le tét le fe di. Az el ső idő szak ban

azon ban ki mu tat ha tó an do mi náns sze re pet kap -

tak az em be ri erő for rá so kat és a ci vil szer ve ze -

te ket erő sí tő a kép zé si és ok ta tá si prog ra mok,

va la mint a Szlo vá ki á ra jel lem ző en erős kör nye -

zet vé del mi ak ti vi tá sok. 

A ké sőb bi ek so rán a de mok rá cia meg erő sí -

té se, az em ber jo gi ak ti vi tá sok, a ci vil szek tor

in téz mé nyi fel tét ele i nek ki ala kí tá sa, a mo ni tor -

ing prog ra mok ke rül tek elő tér be. Az utób bi

évek ben pe dig a ro ma prog ra mok és a ha tá ron

át nyú ló kap cso la tok kap tak hang súlyt mind a

tá mo ga tás po li ti ka, mind pe dig az ak ti vi tá sok

te rén.

Mind ezek mel lett ál lan dó jel leg gel je len

vol tak a könyv tá ri, a fel nőtt ok ta tá si, a di ák cse -

re-, a gaz da sá gi re for mok kal, a jo gi fel ké szült -

ség gel, em be ri jo gok kal, kul tú rá val, szo ci á lis

gon dos ko dás sal, ok ta tás üg  gyel, egész ség ügy  -

gyel, ki adói te vé keny ség gel, az interetnikus vi -

szo nyok kal, nyelv ok ta tás sal kap cso la tos prog -

ra mok.

A ci vil szek tor be vé te li for rá sa i nak nagy ré -

szét az el ső év ti zed ben nyu ga ti ala pít vá nyok tól

kap ta. Ebben az alábbi alapítványok játszottak

jelentős szerepet: Open Soci e ty Fund, a Charles

Stew art Mott Foun da tion, Ger man Mar shall

Fund, FCS, USAID, NPOA, Hol land Ala pít vá -

nyok, Kár pá tok Ala pít vány, Sasakawa Peace

Foun da tion, Nadá cia pre deti Sloven s ka. Ezen

tá mo ga tá sok nél kül a szek tor nem tu dott vol na

lé tez ni.

Újab ban az EU tá mo ga tá si rend sze rén be lül

a struk tu rá lis ala pok és egyéb uniós tá mo ga tá -

sok ját sza nak fon tos sze re pet a szek tor meg erő -

sí té sé ben, de na gyon fon tos prog ra mok is meg -

in dul tak, ame lyek él ve zői az üz le ti és ön kor -

mány za ti szek tor mel lett a ci vil szer ve ze tek is

(pl. az ún. Nor vég Prog ram stb.).

A ha ta lom min den kor gya nú san ke zel te és

szem lél te eze ket a tá mo ga tá si ak ti vi tá so kat, de

meg aka dá lyoz ni a tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sát so -

sem tud ta. Ugyan ak kor el kell mon da ni, hogy a

kor mány zat fő leg 1998 után az adó ked vez mé -

nye ken ke resz tül és köz vet len tá mo ga tá sok kal

is je len tős ös  sze gek kel tá mo gat ta a ci vil szek -

tort. A 2%-os tör vény el fo ga dá sá val pe dig biz -

tos sá tet te a szek tor be vé te le it.

Meg kell em lí te ni az üz le ti szfé ra szpon zo -

ri te vé keny sé gét, amely az or szá gos pénz ügyi

fel aján lá sok tól kezd ve egé szen a kis te le pü lé se -

ken mű kö dő szer ve ze tek tá mo ga tá sá ig ter jed.

Sok szor a ter mé szet be li fel aján lá sok (te rem,

üdí tő, ét kez te tés stb.) je len tik a leg fon to sabb

tá mo ga tá st.

Ma már je len tő sek a szek tor sa ját be vé te lei

(tag sá gi díj, bér mun ka, be lé pő dí jak, auk ci ók,

gyűj té sek stb.).

Kor mány za ti szint ről is je len tős tá mo ga tá -

so kat kap nak azok a szer ve ze tek, ame lyek egy -

re ke le tebb re, il let ve a bal ká ni ál la mok ban fej -

te nek ki olyan te vé keny sé ge ket, ame lyek a

nyu ga ti ál la mok ré szé ről jel lem ző ek vol tak

Szlo vá ki á ra a ki lenc ve nes évek ben.

1.3. Rö vid tör té ne ti át te kin tés

A rend szer vál tás tól (1989) el telt rö vid idő szak

el le né re több kor sza kot le het meg kü lön böz tet ni

a ci vil szek tor fej lő dé sé ben:
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1. A ci vil szek tor jo gi és in téz mé nyi fel té -

t ele i nek ki ala kí tá sa (1989–1992);

2. A Szlo vák Köz tár sa ság lét re jöt te, a

mečiari kor szak (1993–1998);

3. Az uniós integráció idő sza ka (1998–).

1.3.1. A ci vil szek tor jo gi és in téz mé nyi fel té -

t ele i nek ki ala ku lá sa (1989–1992)

Cseh szlo vá ki á ban a bár so nyos for ra da lom gya -

kor la ti lag pár hó nap le for gá sa alatt át ala kí tot ta

az em be ri és pol gá ri jo go kat. A ci vil szek tor

fej lő dé se szem pont já ból a pol gá ri tár su lá sok ról

(egye sü le ti tör vény) 1990 már ci u sá ban meg ho -

zott tör vény volt a leg fon to sabb. 

Mind ezek el le né re Szlo vá ki á ban a ci vil

szek tor las san ala kult ki. En nek leg főbb oka

az volt, hogy a pol gár jo gi ak ti vis ták, akik a

leg főbb kez de mé nye zői le het tek vol na a ci vil

szer ve ze tek meg ala kí tá sá nak, po li ti kus ként

vet tek részt az át ala ku lás ban. Az el ső ala pít -

vány, amely lét re jött Szlo vá ki á ban, a Márai

Sán dor Ala pít vány volt 1990 au gusz tu sá ban,

jel lem ző en egy párt ala pí tot ta, a Füg get len

Ma gyar Kez de mé nye zés. Eb ben az idő szak -

ban a po li ti ka és a ci vil szfé ra nem vált el egy -

más tól. 

1990-ben 158 szer ve zet ala kul, és 1994-re

a kor má nyon kí vü li be jegy zett (!) szer ve ze tek

szá ma el ér te az ez ret. Ma, ami kor Szlo vá ki á -

ban 27 100 ci vil szer ve zet lé te zik, nem tű nik

magas szám nak, de az ak ko ri fel té te lek kö zött,

ami kor a ci vil szer ve ze tek fi nan szí ro zá sa,

gaz dál ko dá sa, bel ső szer ve ze ti éle te, em be ri

erő for rá sai tel je sen meg ol dat la nok vol tak, na -

gyon je len tős szám nak te kint he tő. Eb ben ez

idő szak ban már 380 000 ön kén tes dol go zott a

ci vil szer ve ze tek ben, az al kal ma zot tak szá ma

pe dig 3500 volt.

Te vé keny sé gét te kint ve a ci vil szek tor eb -

ben az idő szak ban el ső sor ban a hu ma ni tá ri us és

ka ri ta tív te vé keny ség re, az if jú ság ra, mű ve lő -

dés re, tu do mány ra és ku ta tá sok ra, a kör nye zet -

vé de lem re, il let ve az em be ri és pol gá ri jo gok ra

és a nem ze ti és egyéb ki sebb sé gek re össz pon -

to sí tott.

Lét re jön nek a ci vil szek tor meg ha tá ro zó in -

téz mé nyei, ame lyek a kö vet ke ző idő szak ban

ko moly sze re pet vál lal nak a szek tor meg szer -

ve zé sé ben (Szlo vá ki ai Aka dé mi ai és In for má -

ci ós Ügy nök ség [SAIA-SCTS], a Har ma dik

Szek tor Gré mi u ma, Nyi tott Tár sa da lo mért Ala -

pít vány [OSF] stb.).

1.3.2. A Szlo vák Köz tár sa ság lét re jöt te, a

mečiari kor szak (1993–1998)

En nek az idő szak nak a leg főbb jel lem ző je a ci -

vil szek tor di na mi kus fej lő dé se és meg erő sö dé -

se, or szá gos ér dek vé del mi in téz mé nyi ke re te i -

nek ki ala ku lá sa, köz éle ti sze rep vál la lá sa és

nem zet kö zi el fo ga dott sá ga volt.

A Szlo vák Köz tár sa ság lét re jöt te a mečiari

éra ki tel je se dé sé vel volt egyen lő. Az ál lam ala -

pí tó pár tok mo no pol hely zet be ke rül tek, és en -

nek min den ne ga tív, a dik ta tú ra esz köz rend sze -

rét fel idé ző gya kor la tát al kal maz ták a tár sa dal -

mi éle ten be lül. A ci vil szek tor gya kor la ti lag az

egyet len olyan te rü le te ma radt a tár sa dal mi

élet nek, ahol ér vé nye sít he tők vol tak a de mok -

ra ti kus ér ték rend nor mái. En nek kö vet kez té ben

a ci vil szek tor sze re pe fel erő sö dött és or szá gos

szin ten is meg szer vez he tő vé vált. 

A „ci vil kam pá nyok” idő sza ká nak is ne vez -

he tő ez a kor szak. A non prof it in téz mé nyek a

de mok ra ti kus nor mák olyan esz köz tá rát al kal -

maz ták az autoratív tö rek vé sek kel szem ben,

amely a jog ál lam ér ték rend jét köz ve tí tet ték az

ál lam pol gár ok szá má ra. 

1993-tól a kül föl di ala pít vá nyok na gyon je -

len tős anya gi esz kö zök kel tá mo gat ták a ci vil

szfé rát. (Az Open Soci e ty Fund pél dá ul 1993-

ban 228 135 USD, 1994-ben 1 491 544 USD,

1995-ben 2 467 054 USD, 1996-ban 3 627 758

USD és 1997-ben 2 582 461 USD tá mo ga tást

adott a szek tor nak.) Nagy sza bá sú prog ra mok is

in dul tak a non prof it szek tor ban dol go zó em be -

ri erő for rás ok fej lesz té sé re – tré ning prog ra -

mok, kép zé sek, elő adá sok zaj lot tak, min dent

gya kor la ti lag in gyen kap hat tak meg a részt ve -

vők. 

Fel erő sö dött az ér dek vé del mi kép vi se le tek

sze re pe, lét re jött a Har ma dik Szek tor Gré mi u -

ma, amely or szá gos szin ten kép vi sel te a szer -

ve ze tek ér de ke it itt hon és kül föld ön. Szak mai

szer ve ze tek és iro da há ló za tok se gí tet ték a szer -
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ve ze tek te vé keny sé gét: a PDCS (Partners for

Dem o crat ic Change Slo va ki a), amely tré ne re -

ket, kon zul tán so kat kép zett, a SAIA, amely

kon zul tá ci ós, ta nács adói és in for má ci ós szol -

gál ta tá so kat biz to sí tott a di á kok és  szer ve ze tek

szá má ra, szak mai-tu do má nyos szer ve ze tek ala -

kul tak: Inštitút pre vere jné otázky (IVO),

Šimeč ka Ala pít vány, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó

In té zet stb. A ci vil szer ve ze tek inter netes ol dalt

in dí tot tak www.changenet.sk cí mmel (má ig

mű kö dik), ahol a pá lyá za ti le he tő sé gek től

kezd ve az ak tu á lis köz éle ti és po li ti kai tör té né -

se kig min den ről in for mál ták a szek tor ban dol -

go zó kat. Non prof it cím mel hav i lap je lent meg

(1. Non prof it Köz pont), és kép zé sek in dul tak a

Fó rum In for má ci ós Köz pont szer ve zé sé ben,

ame lyek szín vo na la san és ha té ko nyan in for -

mál ták és mű vel ték a szek tor ve ze tő it.

Ál ta lá ban jel lem ző volt, hogy a szek tor ban

kép zett és szak ma i lag fel ké szült szak em be rek

dol goz tak – so kuk az utób bi évek ben az uniós

ad mi niszt rá ci ó ban, a pro fit szfé rá ban vagy az

ál lam igaz ga tás ban ta lál tak mun ka he lyet, ahol

szak mai ta pasz ta la ta ik mi att ke re set tek és meg -

be csül tek let tek.

A szek tor ki épí tet te kül föl di kap cso la ta it is.

Több nagy nyu ga ti ma gán és ál la mi ala pít vány

mű köd te tett iro dát Po zsony ban (OSF, Charles

Stew art Mott Foun da tion, Ger man Mar shall

Fund, FCS, USAID, Hol land Ala pít vá nyok,

Kár pá tok Ala pít vány, Sasakawa Peace Foun da -

tion stb.), he lyi szak em be rek vet tek részt a tá -

mo ga tá sok el osz tá sá ban. 

Szlo vá ki á ról ezek ben az évek ben két do log

ju tott a nem zet kö zi ér dek lő dő kö zön ség eszé -

be: Mečiar ke le ti ori en tá ló dá sa, il let ve a ci vil

szek tor erős sé ge és nyu ga ti ori en tált sá ga. 

Je len tős in téz mé nyi lé pés nek te kint he tő az

ún. Ado má nyo zók Fó ru ma (Fó rum Donorov)

meg ne ve zé sű in for má lis cso por to su lás lét re jöt -

te, amely ös  sze han gol ta és ko or di nál ta a leg na -

gyobb Szlo vá ki á ban mű kö dő ado má nyo zó szer -

ve ze tek mun ká ját, ra ci o na li zál va és cél irá nyos -

sá té ve a tá mo ga tá so kat. Az Ado má nyo zók Fó -

ru ma fon tos sze re pet ját szott az OK ’98 kam -

pány meg szer ve zé sé ben és fi nan szí ro zá sá ban.

Több or szá gos kam pányt is foly tat tak a ci -

vil szer ve ze tek eb ben az idő szak ban. Az el ső

na gyobb sza bá sú kam pány a „Har ma dik szek -

tor SOS” volt (1996). A mečiari kor mány zat

gyö ke re sen át  akar ta ala kí ta ni a ci vil szek tort

sza bá lyo zó tör vé nye ket. El ső ként az ala pít vá -

nyok ról szó ló tör vényt mó do sí tot ta: a törzs tő ke

meg eme lé sé vel el le he tet le ní tet te a mun ká ju kat,

és köz vet len ál la mi el len őr zés alá von ta őket.

Az SOS-kam pány ugyan nem ér te el cél ját (az

ala pít vá nyok ról szó ló tör vényt el fo gad ták), de

el ső íz ben moz gó sí tot ta or szá gos szin ten a har -

ma dik szek tort. An  nyi ban azon ban még is si ke -

res nek volt te kint he tő, hogy a pol gá ri tár su lá -

sok ról szó ló tör vény mó do sí tá sá ba a kor mány -

zat már nem mert be le fog ni.

Ha son ló kam pányt foly tat tak a ci vil szer ve -

ze tek Szlo vá kia NATO-ba lé pé sé ért, il let ve a

köz vet len köz tár sa sá gi el nök vá lasz tá sért.

A ci vil szer ve ze tek te vé keny sé gé nek ki csú -

cso so dá sa az „OK ’98” kam pány volt. A Pol gá -

ri Kam pány ’98 (Občianska kam paň ’98) meg -

ne ve zé sű több ele mű ak ti vi tás a szlo vá ki ai ci vil

szek tor egyik leg ere de tibb kez de mé nye zé se és

leg na gyobb ha zai és nem zet kö zi vissz han got

ki vál tó or szá gos meg moz du lá sa volt. Fő cél ja a

fi a tal és az in ga do zó vá lasz tók moz gó sí tá sa

volt, hogy ve gye nek rész a par la men ti vá lasz tá -

so kon 1998-ban, de na gyon fon tos ele me volt

az egész kam pány nak az ún. pár hu za mos sza -

va zat szám lá lás is. 

A kam pány si ke res volt, a vá lasz tá so kon

nagy arány ban vet tek részt a fi a ta lok és a de -

mok ra ti kus pár to kat vá lasz tó pol gá rok, a pár -

hu za mos sza va zat szám lá lás pe dig fél nap pal a

hi va ta los ered mé nyek köz zé té te le előtt pon tos

ered ményt ho zott. A több tíz ezer ak ti vis tá nak

volt kö szön he tő, hogy vá lasz tá si vis  sza élé sek re

nem ke rült sor. A har ma dik szek tor mél tán

érez het te, hogy ko moly sze re pe volt a mečiari

rend szer meg buk ta tá sá ban.

1.3.3. Az uniós integráció idő sza ka (1998–)

Az új kor mány zat ép pen ezért nagy fi gyel met

szen telt a har ma dik szek tor nak. A Har ma dik

Szek tor Gré mi u ma he lyet ka pott több kon zul ta -

tív tes tü let ben az egyes szak tár cák mel lett, a ci vil

szer ve ze tek kel pe dig mi nisz ter el nök-he lyet te si

szin ten ki emel ten fog lal ko zott a kor mány zat.
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Ugyan ak kor új fo lya ma tok in dul tak be a ci -

vil szfé rán be lül. Az ala pít vá nyi tör vényt ugyan

mó do sí tot ták, és meg szün tet ték az ál la mi fel -

ügye let ne ga tív ele me it, de a törzs tő ke te kin te -

té ben nem tör tént vál to zás. Sőt egyes, a har ma -

dik szek tor pro mi nens kép vi se lő i től szár ma zó

ja vas lat alap ján egymil lió ko ro ná ra akar ták

emel ni a törzs tő két, mond ván, hogy né hány

nagy ala pít vány rend sze rét kell ki ala kí ta ni

Szlo vá ki á ban. Ez az el kép ze lés vé gül ku darc ba

ful ladt, és ma radt a 200 000 ko ro nás törzs tőke.

En nek az idő szak nak még is a leg meg ha tá ro -

zóbb je gye a Nyu gat-ori en tált ság volt: fel zár kóz -

ni a NATO-ba be lé pő kö zép-eu ró pai or szá gok -

hoz, és meg te rem te ni az uniós csatlakozás fel tét -

ele it Szlo vá ki á ban. A ci vil szek tor ezek ben a kér -

dé sek ben fél re ért he tet le nül és egy sé ge sen lé pett

fel, és ko moly ak ti vi tást fej tett ki a la kos ság kö -

ré ben.

Tet te mind ezt ak kor, ami kor a nagy nyu ga ti

és ame ri kai ala pít vá nyok (ar ra hi vat koz va,

hogy im már de mok ra ti kus kor má nya van Szlo -

vá ki á nak) gya kor la ti lag el hagy ták Szlo vá ki át.

A ko ráb bi sta bil anya gi for rá sok egyik nap ról a

má sik ra el apad tak, miközben a kor mány za ti tá -

mo ga tá sok új rend sze re még nem ala kult ki. Ez

na gyon ér zé ke nyen érin tet te az egész szek tort.

A ha zai for rá sok nem tud ták pó tol ni azt a nagy -

ará nyú tá mo ga tást, ame lyet ko ráb ban a leg fon -

to sabb ci vil szer ve ze tek él vez tek. 

En nek is volt kö szön he tő, hogy a ci vil szek -

to ron be lül a hang súly ok a vi dé ki köz pon tok

irá nyá ba to lód tak el. Míg ko ráb ban a nagy ala -

pít vá nyi és ko or di na tív köz pon tok (ado má nyo -

zók, szak mai, ér dek vé del mi és kép ző szer ve ze -

tek stb.) Po zsony ban vol tak, 2000-től több vi -

dé ki szer ve zet sze re pe ér té ke lő dött fel. Ezt a

fo lya ma tot csak erő sí tet te a TRUST program

(amely nek a ko or di ná lá sá ban ko moly sze re pet

kap tak vi dé ki szer ve ze tek is) és a re gi o ná lis és

vi dék fej lesz tést, il let ve a de cent ra li zált szo ci á -

lis jut ta tá so kat pre fe rá ló prog ra mok. A ko ráb bi

ci vil in téz mény fej lesz tő prog ra mok he lyett el -

ső sor ban a ro ma fel zár kóz ta tá si prog ra mok ke -

rül tek elő tér be, ame lyek szin tén Kö zép- és fő -

leg Ke let-Szlo vá ki á ra össz pon to sul tak. Ugyan -

így ki emelt sze re pet ka pott a ha tá ron át nyú ló

kap cso la tok, il let ve a re gi o ná lis prog ra mok ki -

ala kí tá sá nak ösz tön zé se, ami úgy szin tén a vi -

dé ki prog ra mok erő sí té sét szol gá ló pro jek tek

kö ré be tar to zott (CBC, Vi seg rá di Alap, Kár pá -

tok Ala pít vány stb.).

Hang súly el to ló dás állt be az egész szek tor

sze re pét il le tő en is. Míg ko ráb ban a szlo vá ki ai

ci vil szek tor je len tős mér ték ben a ha ta lom mal

szem ben szer ve ző dött meg, az új de mok ra ti kus

vi szo nyok és az uniós ér ték rend ér tel mé ben az

együtt mű kö dés leg kü lön bö zőbb for má it „kel -

lett” ki ala kí ta nia az üz le ti, ál la mi és ön kor -

mány za ti szfé rá val. Nem volt kön  nyű fel adat,

hi szen a má sik ol da lon – fő leg az ál la mi kö zép -

szin tű ve ze tés ré szé ről – nem mu tat ko zott aka -

rat az ilyen jel le gű együtt mű kö dés re.

Mind ezek fo ko za to san ah hoz ve zet tek,

hogy a szek tor köz éle ti sze rep vál la lá sa gyen -

gült, a Har ma dik Szek tor Gré mi u ma gya kor la -

ti lag el ve szí tet te ko ráb bi po zí ci ó it, ki cse ré lő -

dött a ve ze té se, és ugyan az in for má ci ó hoz va -

ló sza bad hoz zá ju tás ról szó ló tör vény elő ké szí -

té sé ben még utol já ra a ci vil szer ve ze tek moz -

gó sít ha tó ak vol tak, és ko moly nyo mást gya ko -

rol tak a ha ta lom ra, or szá gos kam pá nyok he -

lyett in kább a lob bi te vé keny ség, a he lyi és

mikrore gionális ci vil ko a lí ci ók kez de mé nye zé -

sei ke rül tek elő tér be. 
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1. táblázat. A ci vil szer ve ze tek szá má nak ala ku lá sa 1998–2004 kö zött

Meg jegy zés: 2001-ből nincs adat.



1.3.4. Egy és két szá za lék

Az 1998 utá ni idő szak leg na gyobb je len tő sé gű

kez de mé nye zé se az ún. „1%-os”, il let ve a „2%-

os tör vény” el fo gad ta tá sa volt. 2000-ben ügyes

lob bi te vé keny ség foly tán si ke rült rá bír ni a

Pénz ügy mi nisz té ri u mot, hogy ko mo lyan fog -

lal koz zék a té má val, és pár hó na pos ne héz tár -

gya lá sok után a par la ment el fo gad ta a tör vényt.

A tör vény ki mun ká lá sá ban, el fo gad ta tá sá ban és

az el ső kam pá nyok meg szer ve zé sé ben ko moly

sze re pe volt az 1. Non prof it Köz pont nak és a

Fó rum In for má ci ós Köz pont nak.

Az ere de ti 1%-os tör vény (iga zá ból nem

kü lön tör vény volt, ha nem az adó tör vény ré sze)

le he tő sé get adott min den fi zi kai sze mély szá -

má ra, hogy sze mé lyi jö ve de lem adó ja 1%-át va -

la me lyik ci vil szer ve zet nek utal ja. Azon szer -

ve ze tek le het tek fo ga dói ezek nek a fel aján lá -

sok nak, ame lyek elő re re giszt rál tat ták ma gu kat

a Köz jegy zői Ka ma rá nál. A ne héz kes bü rok ra -

ti kus el já rá sok és a nem kis anya gi rá for dí tá sok

ugyan ne he zí tet ték a fo lya ma tot, de az ado má -

nyo zás ezen ha zai for má ja már az el ső év ben

si kert ara tott.

Az iga zi át tö rést az je len tet te, ami kor 2003-

ben há rom fon tos kér dés ben mó do sí tot ták a

tör vényt:

1. 2004-től 2%-ra emel ték az át utal ha tó

ös  sze get.

2. A cé gek, vál la la tok – te hát a gaz da sá gi

tár sa sá gok – is él het tek ez zel a jog gal

(míg a fi zi kai sze mé lyek ese té ben az át -

uta lás ano nim volt, és csak egy konk rét

szer ve zet nek le het át utal ni a 2%-ot, a

jo gi sze mé lyek oszt hat ták a 2%-ot több

ci vil szer ve zet kö zött, és nyil vá nos ság ra

ke rül he tett a ne vük).

3. Az adó át uta lás az adó be vá lá si ív ré sze

lett (ez zel le egy sze rű sö dött az át uta lá si

el já rás bü rok ra ti kus for má ja, ko ráb ban

ezt kü lön kel lett kér vé nyez ni). 

Ez nagy ban nö vel te a har ma dik szek tor be -

vé te li le he tő sé ge it.

Ugyan ak kor, el kell mon da ni, hogy a kor -

mány zat nem tel je sen ön zet le nül állt hoz zá a

kér dés hez. A 2%-os tör vény el fo ga dá sa kor

meg szűn tek a jo gi sze mé lyek és gaz da sá gi tár -

su lá sok (kul tú ra, sport stb.) tá mo ga tá sai után

já ró ko ráb bi adó ked vez mé nyek (nagy sá guk

mes  sze meg ha lad ta a 2%-ból szár ma zó be vé te -

le ket, igaz, ezek dön tő ré szét a sport tá mo ga tá -

sok al kot ták). 

Ne ga tí vum ként ér tel mez he tő az is, hogy a

mint egy 80 szlo vá ki ai nagy cég, me lyek adó ja

2%-a egyen ként is több tíz mil lió szlo vák ko ro -

nát tett ki, sa ját ala pít vá nyo kat ala pí tott, és oda -

utal ta a 2%-ot, vagy ko moly (oly kor po li ti kai)

be fo lyás sal ren del ke ző nagy ci vil szer ve ze tek

lob biz ták meg eze ket az ado má nyo kat.

Ér de kes meg néz ni, ho gyan ala kult a mi ni má -

lis és a ma xi má lis ös  sze gek ará nya. Ha az el ső tíz,

il let ve az utol só tíz szer ve zet be vé tel ét ves  szük

ala pul, az ará nyok a kö vet ke ző kép pen ala kul tak

2005-ben: 229 122 579 Sk : 1 303 Sk. Az el ső há -

rom szer ve zet az SPP (Szlo vá k Gáz mű vek) ala -

pít vá nya (88 785 303 Sk), a Kö zép-Eu ró pai Ala -

pít vány (a tá mo ga tás je len tős ré sze a Slov naft tól

szár ma zik) (42 554 244 Sk) és az egyik szlo vá ki -
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2. táblázat. Az igény lő szer ve ze tek szá ma és az át utalt ös  szeg nagy sá ga éves bon tás ban

Meg jegy zés: az EURO át szá mí tás min dig az adott év jú ni u si ár fo lya ma alap ján tör té nik, ak kor utal ják át a szer ve ze tek nek

a 2%-ot.



ai mo bil te le fon-szol gál ta tó, az Orange non prof it

szer ve ze te volt (20 430 716 Sk).

De ez „ben ne volt a pak li ban”, és akár hogy

is ér té kel jük a 2%-os tör vény ha tá sát, azt min -

den kép pen el kell mon da ni, hogy a ci vil szek -

tor je len tős ha zai (!) anya gi for rá sok ra tett

szert, amit a ha tá lyos tör vé nyek alap ján – a ci -

vil szek to ron be lül – cél cso port jai irá nyá ba

kel l(et t) fel hasz nál nia.

Ez az át lag ös  szeg csak az egyes évek kö zöt ti

ará nyok ról ta nús ko dik. Szem be tű nő a 2004-es

és a 2005-ös év nö vek mé nye, ez a jo gi sze mé -

lyek meg je le né sét tük rö zi, ugyan ak kor az is

lát ha tó, hogy mi vel kö zel 2000 szer ve zet tel

több je lent meg az igény lők kö zött, az egy szer -

ve zet re ju tó át lag ös  szeg 2005-ben vis  sza esett.

1.4. Az 1989 előt ti ma gyar pol gá ri kez de mé -

nye zé sek

1989 előz mé nyei min den ki szá má ra is mer tek.

Az egy párt, egy ál lam, egy szer ve zet min tá ja a

ki sebb sé gi in téz mé nyek 1989 előt ti idő szak ára

is jel lem ző volt, ezért szán dé ko san nem be szé -

lünk ezen idő szak kal kap cso lat ban ci vil szfé rá -

ról, hi szen a párt ál la mi ke re tek kö zött szó sem

le he tett ilyen ről. 

Még is fon tos meg je gyez ni, hogy a Kár pát-

me den ce töb bi ha tá ron tú li ré gi ó já tól el té rő en

Cseh szlo vá ki á ban négy év ti ze den ke resz tül lé -

te zett egy olyan sok szí nű kul tu rá lis szer ve zet,

amely a párt ál la mi irá nyí tás és el len őr zés el le -

né re he lyi és mikrore gionális szin ten a ci vil

szfé ra je gye it hor doz ta. Ez a Cseh szlo vá ki ai

Ma gyar Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet sé ge, a

Cse ma dok volt. 

A Cse ma dok sa já tos je len ség volt eb ben a

ré gi ó ban. A nyil ván tar tott több mint ki lenc ven -

ezer főt szám lá ló tag sá ga és alap szer ve ze tei az

egész or szág ma gyar lak ta te le pü lé se it be há lóz -

ták. Ez mint egy 500 te le pü lést jelen tet t.

385

A

Cse ma dok ke re tet adott a kul tu rá lis ak ti vi tá -

sok nak, cso por tok, ön te vé keny szer ve ző dé sek,

klu bok, tánc cso port ok, ének kar ok, ama tőr szín -

pad ok stb. lel tek ott hon ra az alap szer ve ze tek -

ben. A Cse ma dok Köz pon ti Bi zott sá ga és 15 já -

rá si bi zott sá ga mel lett a nyolc va nas évek ben

kü lön bö ző szak bi zott ság ok is alakul tak.

386

A Cse ma dok nak kul tu rá lis szer ve zet ként

nem volt meg fe le lő „több sé gi nem ze ti” for má -

ja.

387

E rö vid elem zés ben nincs le he tő ség en nek

gyö ke re it feltárni,

388

de utal ni kell ar ra, hogy

ön te vé keny szer ve ző dés ként na gyon fon tos

szer ve ző erőt je len tett a szlo vá ki ai ma gya rok

kö ré ben. Itt kell meg je gyez ni, hogy a szlo vá ki -

ai ma gyar po li ti kai fej lő dés 1989 után azért tér -

he tett el a töb bi ha tá ron tú li ré gió po li ti kai fej -

lő dé sé től, mert Szlo vá ki á ban a ma gyar po li ti -

kai pár tok nak nem kel lett oly mér ték ben a kul -

tu rá lis fel ada to kat ma guk ra vál lal ni uk, mint

má sutt. Sőt, az hogy pár hó nap alatt több et ni -

230 Tóth Kár oly

��� ������	
��
	
��
�
�����
���
�������

�����	
��
	
��
�
�����
���
���������

����� ������� ���
����� ������� ���
��� � �������� �����
����� ��������  ����

3. táblázat. Egy szer ve zet re ju tó át la gos be vé -

tel éves bon tás ban

Meg jegy zés:  az EURO át szá mí tás min dig az adott év jú -

ni u si ár fo lya ma alap ján tör té nik, ak kor utal ják át a szer ve -

ze tek nek a 2%-t

385 A leg utol só köz gyű lé si je len tés sze rint a Cse ma dok nak 450 he lyi szer ve ze te és 56 ezer tag ja van (Élet ké pes a jól szer -

ve zett szer ve zet. In ter jú Kö te les Lász ló val, a Cse ma dok meg bí zott el nö ké vel. Új Szó, 2004. feb ru ár 28. 8. p.).

386 Ilyen volt pl. a tör té nel mi-hon is me re ti, a klub moz gal mi, az iro dal mi, a nyel vi, a nép raj zi, a nép ze nei stb. szak bi zott -

ság.

387 Ilyen le he tett vol na a Mat i ca sloven ská, de az öt ve nes évek ele jé től ez a nagy tör té nel mi ha gyo má nyok kal ren del ke -

ző szer ve zet nem ala pít ha tott he lyi szer ve ze te ket. A rend szer vál tás után a Mat i ca sloven ská ezért is kap ha tott olyan

hang sú lyos sze re pet a nem ze ti moz gal mak kö ré ben.

388 Ér de kes, hogy az 1948-ban meg kö tött párt kö zi/ál lam kö zi meg ál la po dás ki lá tás ba he lyez te a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar

Nő szö vet ség, il let ve a Cseh szlo vá ki ai If jú sá gi Szö vet ség (CSISZ) Ma gyar Szek ci ó já nak a lét re jöt tét, ezek meg ala kí -

tá sá ra azon ban már nem ke rült sor. Lásd Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet - Bib lio the ca Hun gar i ca gyűj te mé nye.



kai ala pon szer ve ző dő ma gyar párt is lét re jött

Szlo vá ki á ban, jó részt an nak volt kö szön he tő,

hogy az ön szer ve ző, kul tu rá lis ér té ke ket is fel -

vál la ló fel ada tok tól a Cse ma dok te her men te sí -

tet te a pár to kat. Ro má ni á ban pél dá ul az

RMDSZ az el ső évek ben a Cse ma dok hoz ha -

son ló in téz mé nyi ke ret volt an nak el le né re,

hogy po li ti kai cé lok kal jött lét re. De ugyan ez

volt jel lem ző a töb bi ha tá ron tú li ré gi ó ra és er -

nyő szer ve zet re is. Jól le het a párt ál la mi el len őr -

zés tel jes mér ték ben ér vé nye sült a Cse ma dok -

ban, el ső sor ban a köz pon ti és kö zép szin tű ve -

ze tést, il let ve ap pa rá tust il le tő en, he lyi szin ten

en nek ha tá sa ele nyé sző volt, és füg get le nül a

Cse ma dok KB po li ti kai el kö te le zett sé gé től,

szám ta lan tánc cso port, szak kör, klub, ének kar

fej tett ki na gyon fon tos és hasz nos kö zös ség -

épí tő te vé keny sé get. 

Ha a ci vil szfé ra előz mé nye it ku tat juk a het -

ve nes és nyolc va nas évek ben, utal nunk kell

azok ra a szer ve ző dé sek re, ame lyek meg előz ték

az 1989 utá ni vál to zá so kat. Nem ál lít ha tó, hogy

köz vet len mó don, de az az ér tel mi sé gi és „po li -

ti kai elit”, amely ké sőbb fő moz ga tó ru gó ja volt

a vál to zá sok nak, va la me lyik szer ve ző dés ben

már a nyolc va nas évek ben je len volt.

El ső ként a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb -

ség Jog vé dő Bi zott sá gát kell em lí te nünk. A

pol gá ri jo gok ke let-eu ró pai vé del mé hez kap -

cso ló dó szer ve zet 1978-ban ala kult Po zsony -

ban, és el ső sor ban a szlo vá ki ai ma gyar is ko lák

vé del mé ben emel te fel hang ját, de fo ko za to san

fon tos, fő leg a ma gyar ki sebb sé get érin tő

ügyek ben is ki adott do ku men tu mo kat, s az

1988-ban meg fo gal ma zott Me mo ran dum 1988
cí mű po li ti kai pam flet je

389

a rend szer vál tás

egyik fon tos prog ram nyi lat ko za tá vá vált. 

A Jog vé dő Bi zott ság sza tel lit- vagy ál in téz -

mé nye volt a Szlo vá ki ai Ma gyar Is ko lák Vé -

del mi Cso port ja, amely a Bi zott ság te vé keny -

sé gét foly tat ta Duray Mik lós vizs gá la ti fog sá ga

ide jén és után. 

Az előz mé nyek tag la lá sa kor nem le het

meg fe led kez ni a cseh szlo vá ki ai ma gyar klub -

moz ga lom, mű ve lő dé si tá bo rok és hon is me re ti

ke rék pár tú rák je len tő sé gé ről. Ezek a moz gal -

mak a hat va nas évek má so dik fe lé ben szü let -

tek, és há rom év ti ze den ke resz tül más-más in -

ten zi tás sal fej tet ték ki te vé keny sé gü ket a hi va -

ta los ide o ló gi á tól meg le he tő sen füg get le nül.

Fon tos sze re pük volt a he lyi és re gi o ná lis nem -

ze ti ér té kek és em lék he lyek új ra fel fe de zés é -

ben, il let ve a ma gyar or szá gi kul tu rá lis ér té kek

köz ve tí té sé ben.

A kö vet ke ző, ko moly ha tást gya kor ló in téz -

mény, az Iró dia volt. A fi a tal szlo vá ki ai ma gyar

iro dal má rok 1983-ban az ér sek új vá ri Cse ma -

dok-szer ve zet mel lett egy vi szony lag füg get len

iro dal mi cso por to su lást hoz tak lét re Hodossy

Gyu la ve ze té sé vel. A több éven ke resz tül mű -

kö dő, mint egy 20-30 fős cso port iro dal mi ha tá -

sa és a párt ál la mi ke re te ket sem mi be ve vő ma -

ga tar tá sa ki ha tott a ki lenc ve nes évek ele jé re is.

Az iro dal mi kö zép nem ze dék kö zül Gren del La -

jos, Balla Kál mán és Zal abai Zsig mond vet te ki

ré szét az Iró dia szak mai hát tér mun ká já ból. Az

Iró dia 1985-ös be til tá sa ide jén már kép ző mű -

vé sze ti kör rel és tu do má nyos (nép raj zi) szak -

cso port tal is ren del ke zett (Hodossy–Kulcsár

1994). Az ál ta la meg je len te tett Iró dia Fü ze tek

17 szá ma a füg get len ki ad vány ok el ső iro dal mi

meg nyil vá nu lá sa volt.

390

A ci vil szer ve ző dé sek so rá ban fon tos kez -

de mé nye zés volt az Iródiából ki nőtt Stú dió

erté, amely 1986 után je len tős köz pont ja lett az

ex pe ri men tá lis iro dal mi al ko tók nak Cseh szlo -

vá ki á ban, ké sőbb pe dig nem zet kö zi szin ten is. 

A het ve nes és nyolc va nas évek ben a tár sa -

dal mi-po li ti kai kér dé sek bur kol tan, de né ha

nyíl tan is az iro dal mi mű vek ben vagy az egyes

al ko tá sok kap csán szer ve zett szak mai vi ták ban

je len tek meg. Az esz té ti kai és/ vagy tár sa dal mi,

az in di vi du á lis és/ vagy kol lek tív al ter na tí vát kí -

ná ló iro dal mi mű vek és szak mai vi ták már ek -

231A szlovákiai magyar kulturális intézmények

389 A Me mo ran du mot hi va ta lo san 266 alá író je gyez te, az az óta elő ke rült ívek alap ján szá muk több mint 300-ra te he tő.

Lásd Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet. Me mo ran dum 1988.

390 Lásd Iró dia Fü ze tek. Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet, Bib lio the ca Hun gar i ca, törzs ál lo mány.



kor jól el ha tá rol ha tó tá bo ro kat ala kí tot tak ki az

iro dal mi éle ten be lül. Gren del La jos re gé nyei,

az in di vi duum és a nem ze ti-tör té ne ti tu dat öt -

vö ze té nek új faj ta iro dal mi nyelv köz pon tú meg -

fo gal ma zá sai a szlo vá ki ai ma gyar iro dal mat

egy csa pás ra az egye te mes ma gyar iro da lom

kon tex tu sá ba he lyez ték, és ez ko moly ér vá gás

volt a bel ter jes, bur kolt kollek tivis ta-ide ol o -

gisztikus szlo vá ki ai ma gyar iro dal mi fel fo gás

szá má ra. Mind ez ab ban az idő ben egy faj ta

nem ze dé ki prob lé ma ként ér tel me ző dött, de a

szem lé let be li kü lönb sé gek a be ava tot tak szá -

má ra ki ta pint ha tó ak vol tak.

Ko moly for du ló pon tot je len tett az iro dal mi

in téz mé nyi ak ti vi tá sok te rén a Ma gyar PEN

Klub Po zsony lét re jöt te 1989 jú ni u sá ban. A

nem zet kö zi szer ve ző dés hez kap cso ló dó, Balla

Kál mán ve zet te szer ve zet a prá gai és bu da pes ti

köz pont le gi ti má lá sá val jött lét re, és bár csak

pár hó na pig mű kö dött, fon tos do ku men tu mo -

kat tett köz zé a be bör tön zött szlo vák és cseh

írók, köz éle ti sze mé lyi sé gek vé del mé ben és a

szlo vá ki ai ma gyar in téz mé nye ket ért re tor zi ók -

kal szem ben.

391

Mind ezen in téz mé nyi kez de mé nye zé sek

mel lett nem sza bad meg fe led kez ni azok ról az

ak ti vis ták ról, akik a Cse ma dok va la me lyik

alap szer ve zet ében vagy a Cse ma dok já rá si bi -

zott sá gá ban, il let ve más szer ve ze tek ben fej tet -

ték ki te vé keny sé gü ket, és akik ma ga tar tá suk -

kal, ér ték rend jük kel az adott kö zös ség éb ren -

tar tá sán fá ra doz tak. Kü lö nö sen ér vé nyes ez a

tánc cso port ok ra, ame lyek a ma guk szel le mi sé -

gük kel és kap cso lat rend sze rük kel szer ve sen

kö tőd tek az ak ko ri ban Ma gyar or szá gon is el -

len zé ki nek szá mí tó táncház moz ga lomhoz.

1.5. A rend szer vál tás szer ve ze tei és azok jel -

lem zői

En nek az idő szak nak a leg főbb jel le me ző je az

volt, hogy a po li ti kai és a ci vil ak ti vi tá sok alig

vá laszt ha tók el egy más tól. Az újon nan ala kult

szer ve ző dé sek, be le ért ve a po li ti kai moz gal ma -

kat is, az el ső pil la nat tól kezd ve ci vil ér de kek

és ér té kek kép vi se le tét is fel vál lal ták. De

ugyan így a kül ső leg ci vil szer ve ző dés ként

meg ala kult cso por to su lá sok (Pe da gó gu sok Fó -

ru ma, az át ala ku ló Cse ma dok stb.) a kez de tek -

től po li ti kai, ér dek vé del mi fel ada to kat is el lát -

tak. 

Az 1989-es rend szer vál tás el ső po li ti kai

szer ve ző dé se, a Füg get len Ma gyar Kez de mé -

nye zés (FMK) akár az előz mé nyek hez is so rol -

ha tó len ne, hi szen az 1989. no vem ber 18-án

Vágsel lyén meg ala kult szer ve zet ere de ti leg a

Char ta 77-hez ha son ló pol gá ri szer ve ző dés ként

szü le tett az 1989 no vem be ré ben Cseh or szág -

ban meg ala kult De mok ra ti kus Kez de mé nye zés

min tá já ra. El ső el nö ke Tóth Kár oly volt, majd

1991-től A. Nagy Lász ló ve zet te a szer ve ze tet,

amely 1990-ben az el ső de mok ra ti kus kor -

mány nak is tagja lett. Az FMK 1992-ben Ma -

gyar Pol gá ri Párt (MPP) né ven po li ti kai párt tá

ala kult.

392

A má sik szer ve zet, amely szin tén a rend -

szer vál tás el ső nap ja i ban ala kult meg, és ak tí -

van be kap cso ló dott a di á kok ál tal szer ve zett

ak ci ók ba, a Ma gyar Di ák szö vet ség volt.

393

No vem ber utol só nap ja i ban ala kult meg a

Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Fóru ma,

394

amely az

1968-as nem ze dék, il let ve a Cse ma dok re form -

vo na lá nak kép vi se lő it fog ta ös  sze. 1989 de cem -

ber vé gén, il let ve 1990 ele jén. Ami kor a Cse ma -

do kot bi zo nyos erők po li ti kai moz ga lom má kí -

ván ták át ala kí ta ni, be ol vadt a Cse ma dok ba.

Köz ben ki de rült, hogy a kul tu rá lis szer ve zet po -

li ti kai sze rep vál la lá sá val el ve szí te né (nem je -

len ték te len) ál la mi tá mo ga tá sát, a Fó rum kép vi -

se lői az 1990 már ci u sá ban meg ala kult Együtt -

élés Po li ti kai Moz ga lom ban tűn tek fel.

A po li ti kai moz gal mak egy részt meg pró bál -

ták a már lé te ző in téz mé nye ket a ma guk be fo -

lyá sa alá von ni (Cse ma dok), más részt pe dig
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391 Lásd Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet. Ma gyar PEN Club Po zsony. Oral His to ry, Do ku men tu mok.

392 Lásd A rend szer vál tás évei. Oral His to ry. Csáky Pál. Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le, I. évf. (1999) 1. sz.; A

rend szer vál tás évei. Oral His to ry. Tóth Kár oly. Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le, I. évf. (1999) 2. sz.; A rend szer -

vál tás évei. Oral His to ry. Barak Lász ló. Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le, II. évf. (2000) 2. sz.

393 A rend szer vál tás évei. Oral His to ry. Szép At ti la. Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le, III. évf. (2001) 2. sz.

394 A rend szer vál tás évei. Oral His to ry. Sza bó Re zső. Oral His to ry Ar chí vum, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet.



olyan ci vil szer ve ző dé se ket pró bál tak lét re hoz -

ni, ame lyek az egyes po li ti kai moz gal mak cél -

ja it szol gál ták (Márai Sán dor Ala pít vány, Cseh -

szlo vá kia Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge,

Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Cser kész szö vet ség,

Fó rum Ala pít vány, Mécs Lász ló Ala pít vány, a

De mok rá ci á ért és Nyi tott Tár sa da lo mért Pol gá -

ri Tár su lás stb.). El kez dő dött a ci vil szfé ra, a

szlo vá ki ai ma gyar in téz mény rend szer po li ti kai

bir tok lá sá ért fo lyó küz de lem.

1.6. A szlo vá ki ai ma gyar in téz mény rend szer

a szá mok tük ré ben

A szlo vá ki ai ma gyar in téz mény rend szer re vo -

nat ko zó el ső adat tár (ka tasz ter) 1998–2001-ben

készült.

395

Az adat bá zis meg je lent az inter neten

is, és itt fo lya ma to san ak tu a li zál va van nak az

ada tok, il let ve az adat bá zis fo lya ma to san bő vül

az új szervezetekkel.

396

Az ak ko ri 651 szer ve ze tet ma gá ban fog la ló

adat bá zis sze rint pusz tán az egy har ma duk volt

be jegy zett, te hát jog ala nyi ság gal bí ró szer ve -

zet. Ez a tény el gon dol koz ta tó, hi szen a rend -

szer vál tás után egy év ti zed del pusz tán 189

szer ve zet volt jo go sult ar ra, hogy pá lyáz has -

son, a pá lyá zás nak ugyan is fel té te le volt a jog -

ala nyi ság. Mind eh hez azon ban hoz zá kell ten -

ni, hogy a ma gyar szer ve ze tek szá ma en nél jó -

val ma ga sabb volt már eb ben az idő ben is, hi -

szen csak a Cse ma dok-alap szer ve ze tek szá ma

kb. 450-re te he tő (a fel mé rés ben 252 ilyen

szer ve zet sze re pelt).

A szlo vá ki ai ma gyar szer ve ze tek 88,6%-a

kul tu rá lis szer ve zet nek, 12,6%-a pe dig az ok ta -

tás ügy te rü le tén te vé keny ke dő szer ve zet nek

val lot ta ma gát. Ele nyé sző szá za lé kú volt a kör -

nye zet vé dő, szo ci á lis, sport, egy há zi stb. szer -

ve ze tek ará nya.

Te rü le ti el osz lá suk sze rint a szer ve ze tek

mint egy 20%-a a Dunasz er da he lyi já rás ban

mű kö dött, 10 szá za lék fö löt ti arán  nyal je les ke -

dett még a Ko má ro mi, il let ve Ér sek új vá ri já rás,

vi szont a Ri ma szom ba ti, a Nagykürtösi és a

Rozs nyói já rás alig ha lad ta meg az 1%-os

arányt, a töb bi ek pe dig a 2–7%-os sáv ba es tek.

A fel mé rés sze rint a szlo vá ki ai ma gyar

szer ve ze tek 63%-a pol gá ri tár su lás volt,

12,7%-a ala pít vány ként, 9,3%-a köz hasz nú

szer ve zet ként, 5,8%-a jó té kony sá gi alap ként,

9,2%-a pe dig egyéb jo gi nor má ba so rol ha tó

szer ve zet ként működöt t.

397

A kö vet ke ző fel mé rést az MTA Ki sebb ség -

ku ta tó In té ze te meg bí zá sá ból a Fó rum Ki sebb -

ség ku ta tó In té zet vé gez te 2003-ban. A Kul tu rá -

lis ka tasz ter 562 szer ve ze tet vizs gált meg, és

ezek kö zött már sze re pel tek az ál la mi, a ke rü le -

ti és a te le pü lé si ön kor mány za ti kul tu rá lis in -

téz mé nyek is. Anya gi esz kö zök hí ján nem le he -

tett a tel jes in téz mény rend szert le kér dez ni, így

a ku ta tá si ered mé nyek csak a bel ső ará nyok, a

te rü le ti meg osz lás és az egyes in téz mé nyek jel -

lem zői szem pont já ból ér de ke sek (Fábri 2004,

Lampl–Tóth 2004). A ku ta tás el ső íz ben mér te

fel az ál la mi/ön kor mány za ti, a gaz da sá gi (ki -

adók és la pok) és a ci vil szer ve ze te ket egy szer -

re. A min tá ban nem je len nek meg a Cse ma dok-

alap szer ve ze tek; a Cse ma dok Or szá gos Vá -

laszt má nya a Cse ma dok te rü le ti vá laszt má nya i -

val együtt (mint jog ala nyi ság gal ren del ke ző in -

téz mé nyek) vi szont be ke rül tek a min tá ba.

A szlo vá ki ai ma gyar in téz mény rend szer el -

ső sor ban a ci vil szek tor hoz tar to zik. Nap ja ink -

ban ezek az ará nyok fo lya ma to san vál toz nak.

Na gyon sok ál la mi in téz mény a de cent ra li zá ció

foly tán me gyei, il let ve he lyi ön kor mány za ti tu -

laj don ba ment át (mú ze u mok, könyv tá rak, le -

vél tá rak, szín há zak stb.), te hát fenn tar tá suk

nem a köz pon ti ál la mi szer ve ket, ha nem az ön -

kor mány za to kat ter he li. Ugyan ak kor na gyobb

le he tő ség nyí lik szá muk ra fő leg az eu ró pai uni -

ós for rá sok el nye ré sé re. 
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395 A Fó rum In for má ci ós Köz pont gyűj töt te ös  sze kér dő íves fel mé rés for má já ban az ada to kat. Saj nos, csak a vis  sza kül -

dött kér dő ívek alap ján le he tett ér té kel ni az egyes szer ve ze ti tí pu so kat (Nagy Myr til 2002, 10. p., Kulcsár–Nagy-

Szarka–Szép–Tóth–Tuba 2002, 120–122).

396 www. fo ru minst.sk, www. fo ru mic.sk. www. mag yar.sk 

397 Kulcsár–Nagy–Szarka–Szép–Tóth–Tuba 2002, 120. p.



A szlo vá ki ai ma gyar szer ve ze tek el ső sor ban a

kul tú ra te rü le tén te vé keny ked nek. A gra fi kon

jól szem lél te ti en nek rész ará nyát (68,5%).

Meg le pő le het az ok ta tá si in téz mé nyek vi -

szony lag ala csony ará nya. En nek oka ab ban

ke re sen dő, hogy az el sőd le ge sen ok ta tás sal

fog lal ko zó szer ve ze tek szá ma ala csony, de a

leg fon to sab bak (Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu -

sok Szö vet sé ge, Ka ted ra Tár sa ság, Szlo vá ki ai

Ma gyar Pe da gó gu sok Fó ru ma, Ka ted ra Ala pít -

vány stb.) or szá gos ha tás kör rel dol goz nak, a

Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé gé -

nek pl. já rá si és is ko lai szer vei van nak, a Ka -

ted ra Ala pít vány nak pe dig klub jai, így a te rü le -

ti le fe dett sé gük mes  sze meg ha lad ja a sta tisz ti -

kai sú lyu kat.

A ci vil szek tor ra jel lem ző te rü le tek vi szont

az el sőd le ges te vé keny sé gi kör ben alig kép vi -

sel te tik ma gu kat (szo ci á lis, sport, if jú sá gi stb.),

a kör nye zet vé de lem és egész ség ügy stb. (egyéb

ka te gó ria) pe dig szin te meg sem je le nik a sta -

tisz ti ká ban. De az olyan te rü le te ken mű kö dő

in téz mé nyek szá ma is ri asz tó an ala csony, mint

az ér dek vé de lem, köz élet, egy ház, em be ri jo -

gok stb.

Ár nyal tabb ké pet ka punk, ha a szer ve ze tek

má sod la gos te vé keny sé gi kö rét vizs gál juk. A

má sod la gos te vé keny sé gi kör azt je len ti, hogy

a de monst ra tív pro fil mel lett a szer ve ze tek

még mi lyen te vé keny sé get foly tat nak. Ez akár

meg ha tá ro zó is le het egy ki sebb sé gi szer ve zet

éle té ben, csak ide o ló gi ai és egyéb meg fon to -

lá sok ból el sőd le ge sen nem ilyen ar cu la tú szer -

ve zet nek te kin ti ma gát. A gra fi kon ér zék le te -

sen mu tat ja, mi lyen el té ré sek van nak az el sőd -

le ges te vé keny sé gi for mák hoz ké pest. Egy ben
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ar ról is ta nús ko dik, hogy a leg több szlo vá ki ai

ma gyar szer ve zet na gyon sok fel ada tot vál lal

ma gá ra a he lyi és re gi o ná lis szük ség le tek sze -

rint.

1.7. A szlo vá ki ai ma gyar szer ve ze tek ti po ló -

gi á ja

A ma gyar ki sebb sé gi in téz mény rend szer ti po -

ló gi á já nak fel vá zo lá sá ra Biró A. Zol tán tett kí -

sér le tet a Stra té gi ák vagy kény szer pá lyák cí mű

kötetében.

398

Ha mi még is a sa já tos sá gok ra kí -

vá nunk rá vi lá gí ta ni, meg kell ál la pí ta ni, hogy a

szlo vá ki ai ma gyar in téz mény rend szer a va ló -

ság ban en nél jó val egy sze rűbb. Ez ta lán ab ból

is adó dik, hogy az öt jo gi nor má ból, ame lyek

alap ján a ci vil szer ve ze tek be je gyez te tik ma gu -

kat Szlo vá ki á ban, iga zá ból csak ket tő (pol gá ri

tár su lás, il let ve ala pít vány) jel lem ző a szlo vá -

ki ai ma gyar szer ve ze tek re. Az ál la mi in téz mé -

nyek pe dig job ban el kü lö nül nek a ki sebb sé gi

szer ve ze tek től, mint az a ro má ni ai elem zés ben

jel le mez ve van.

Az aláb bi ak ban kí sér le tet te szünk a szlo vá -

ki ai ma gyar in téz mé nyek egyes tí pu sa i nak

meg ha tá ro zá sá ra. Eze ket a tí pu so kat egy szer re

pró bál juk funk ci ó juk, pro fil juk, cél cso port juk,

tár sa dal mi kül de té sük, ön ké pük és tör té ne ti sé -

gük szem pont já ból meg ra gad ni.

1.7.1. „(Cseh)szlovákiai Mag yar…” kul tu rá -

lis, ok ta tá si, ér dek vé del mi és szak mai

(ernyő)sz ervezetek

Hang sú lyo zot tan et ni kai ala pon jön nek lét re,

meg ala ku lá suk tól mo no pol hely zet re és egyet -

len szer ve ze ti stá tus ra tö rek sze nek, és nem is

tűr nek meg ma guk mel lett más ha son ló
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szervezeteket.

399

Le gi ti mi tá su kat el ső sor ban a

ma gyar or szá gi ha tal mi köz pon tok nál vagy a

szlo vá ki ai ma gyar pár tok nál ke re sik, és en nek

leg főbb ki fe je ző dé se ként a hang sú lyo zott/ki zá -

ró la gos anya gi tá mo ga tá su kat te kin tik.

Az anya gi tá mo ga tá sok le gi ti má ci ós funk ci -

ó ja na gyon fon tos esz köz volt a nem ze ti „ide o -

ló gi ai transz fer” szem pont já ból is. Amit Bu da -

pest anya gi lag tá mo ga tott, azt az üze ne tet hor -

doz ta, hogy az a he lyes cse lek vé si for ma. Va ló -

já ban for dí tott volt a hely zet: a bu da pes ti po li ti -

kai elit az er nyő szer ve ze te ket (sok eset ben a ne -

vük alap ján) meg fe le lő ha zai le gi ti mi tás sal ren -

del ke ző, az egész ki sebb ség aka ra tát ki fe je ző

szer ve ző dé sek nek tud ta vagy leg alább is akar ta

tud ni, és ezért tá mo gat ta őket. Ez egy ben vé dett -

sé get is je len tett mind két fél szá má ra. Ezek a

szer ve ze tek olyan erős lob bi hát tér rel, po li ti kai

tá mo ga tás sal és he lyez ke dé si ké pes ség gel ren -

del kez tek, hogy pl. a tá mo ga tá si rend sze rek in -

téz mé nye sü lé se kor is (ami kor ar ról volt szó,

hogy min den ki szá má ra el ér he tő vé te gyék egy -

for ma esél  lyel a ma gyar or szá gi tá mo ga tá so kat)

kü lön el bí rá lás ban ré sze sül tek, és kü lö nös jo -

gok kal ru há zód tak fel. És ezt, eny hébb vál to za -

tok ban ugyan, a „nem nem ze ti ori en tált sá gú”

ma gyar or szá gi kor mány té nye zők is el fo gad ták.

Ezek a szer ve ze tek az adott ér dek vé del mi

vagy szak te rü le ten ma gu kat meg fel leb bez he tet -

len szak mai, szer ve ző/moz gó sí tó, il let ve redi -

sztributív (új ra el osz tó) funk ci ók kal ru ház ták fel,

és mert ez ál tal meg fe le lő kli en tú rát ala kí tot tak

ki, a nem ze ti ori en tált sá gú ér tel mi sé gi elit han -

ga dó ré szé nek tá mo ga tá sát is el nyer ték, így le gi -

ti mi tá su kat is ál lan dó an bi zo nyí ta ni tud ták. 

Ezek azok a szer ve ze tek, ame lyek a ki lenc -

ve nes évek ele jé től „(Cseh)szlovákiai Ma -

gyar…”

400

jel zős szer ke zet tel il let ték ma gu kat,

és az adott szak mai te rü le ten, de sok szor azon

túl is, a szlo vá ki ai ma gyar ság egé sze ne vé ben

lép tek fel (Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép raj zi

Tár sa ság [1989. de cem ber 9.], Cseh szlo vá ki ai

Ma gyar Kép ző mű vé szek Tár sa sá ga [1989. de -

cem ber 19.], Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár -

sa sá ga [1989. de cem ber 19.], Cseh szlo vá ki ai

Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge [1990. ja nu -

ár 13.], Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos

Fó rum [ké sőbb Tár sa ság] [1990. feb ru ár 15.],

Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Új ság írók Tár su lá sa

[1990. ja nu ár 19.], Cseh- és Mor va or szá gi Ma -

gya rok Szö vet sé ge [1990. feb ru ár], Cseh szlo -

vá ki ai Ma gyar Cser kész szö vet ség [1990. már -

ci us 11.], Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok De mok ra -

ti kus Szö vet sé ge - Cse ma dok [1991. áp ri lis

25–26.], Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Köz pon ti

Könyv tár és Le vél tár [ké sőbb Bib lio the ca Hun -

gar i ca Ala pít vány] [1991. ok tó ber 3.] stb.).

Ez a szer ve ze ti for ma az el múlt más fél év ti -

zed ben ko moly vál to zá son ment ke resz tül. Szak -

mai prog ra mok egész so rát va ló sí tot ta meg, se -

gít ve azt a kö ze get, amely ből ön ma gát ere de ti leg

szár maz tat ta. Tény le ges moz gó sí tó erő vé lé pett

elő vál sá gos idő szak ok ban, vagy leg alább is azok

élé re állt. Lé nye gét te kint ve azon ban ez a szer ve -

ze ti for ma ma is az ere de ti for ga tó köny vet kö ve -

ti, a kü lönb ség ta lán csak an  nyi, hogy egy több -

sze rep lős kör nye zet ben kell ko moly har cot vív -

nia ko ráb bi mo no pol po zí ci ó i ért.

1.7.2. Cse ma dok

Az el ső ka te gó ri á ba tar toz na, ha nem lett vol na

olyan ha gyo má nyo san köz pon ti és mo no pol -

hely ze te az 1989-et meg elő ző idő szak ban és az

át ala ku lás fo lya ma tá ban. A Cse ma dok az 1968-

as tra dí ci ó kat kö vet ve 1989 után meg pró bált

ve ze tő érdekvédelmi-tár sadalmi-(poli tikai)

szer  ve zet té ala kul ni. 

Az 1990 el ső nap ja i ban meg hi ú sult párt tá

ala kí tás után

401

is ez volt a leg fon to sabb bel ső
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399 „Po li ti kai funk ci ó kat, nem ze ti sé gi lép té kű et ni kai cé lo kat exp li cit mó don föl vál la ló in téz mé nyek” (Biró 1998, 17).

400 1989–1993 kö zött va la men  nyi ilyen tí pu sú szer ve zet az ak ko ri ál lam ala ku la ti for ma sze rint „Cseh szlo vá ki ai Ma -

gyar…” szer ve zet nek ne vez te ma gát. A Szlo vák Köz tár sa ság lét re jöt te után (1993) ér te lem sze rű en mind egyi kük

„Szlo vá ki ai Mag yar…” szer ve zet nek ne vez te át ma gát.

401 1990. ja nu ár el ső nap ja i ban a Cse ma dok szen ci üdü lő jé ben meg tar tott zárt kö rű ta nács ko zá son dőlt el, hogy a Cse ma -

dok nem ala kul párt tá, he lyet te ké sőbb az anya gi és szer ve ze ti erő for rá sa it fel hasz nál va az Együtt élés Po li ti kai Moz -

ga lom meg szer ve zé sé ben vett részt. Lásd a Cse ma dok El nök sé gé nek és já rá si szer ve i nek ha tá ro za ta it. Hét, 1990. feb -

ru ár–már ci us.



szer ve ze ti di lem má ja: kul tu rá lis vagy tár -

sadalmi-érdekképvise leti(védelmi) szerve zet.

402

An nak el le né re, hogy szer ve ze ti struk tú rái ré -

vén (fő leg a vá lasz tá si kam pá nyok idő sza ka i -

ban) dek la rál tan bi zo nyos ma gyar po li ti kai pár -

to kat támoga tot t,

403

az új po li ti kai és ha tal mi

szer ke zet ből ki szo rul va hos  szú éve ken át nem

ta lál ta a he lyét. 1995 után, ami kor meg von ták –

nem cse kély – köz vet len ál la mi tá mo ga tá sát,

vég képp el ve szí tet te sú lyát. A ta pasz ta la tok ból

lát szó lag okul va azon ban, bár több kí sér let is

volt rá, ez sem járt együtt a szer ve zet kul tu rá lis

sze rep vál la lá sá nak új ra fo gal ma zá sá val. En nek

ta lán leg főbb oka az volt, hogy ve ze tői más, fő -

leg po li ti kai szer ve ze tek ben fej tet tek ki te vé -

keny sé get, és csak szim bo li kus je len tő ség gel

bírt a Cse ma do kon be lü li sze rep vál la lá suk. 

Az or szá gos köz pont anya gi erő for rá sai el -

apa dá sá val te vé keny sé gé nek súly pont ja a te rü -

le ti vá laszt má nyok ra he lye ző dött át. A te rü le ti

vá laszt má nyok ve ze tői lel ke se dé sük től, ak ti vi -

tá suk tól és anya gi for rá sa ik tól füg gő en több-

ke ve sebb si ker rel pró bál ták foly tat ni a Cse ma -

dok ere de ti kul tu rá lis mis  szi ó ját: meg szer vez ni

a ha gyo má nyo san köz pon ti Cse ma dok-ren dez -

vé nye ket, il let ve úja kat lét re hoz ni (Jó kai Na -

pok, Göm baszö gi Nép mű vé sze ti Fesz ti vál,

Tom pa Mi hály Or szá gos Vers- és Pró za mon dó

Ver seny, Ko dály Na pok, Fábry Na pok, Ka zin -

czy Na pok, Szenczi Mol nár Al bert Na pok, Du -

na Men ti Ta vasz, Bí bor pi ros Szép Ró zsa, Ta va -

szi Szél Vi zet Áraszt, Zselizi Nép mű vé sze ti

Fesz ti vál, Csen gő Ének szó stb.).

404

Így állt elő az a pa ra dox hely zet, hogy ami kor

az ez red for du ló ele jé re si ke rült a Cse ma dok po -

zso nyi köz pon ti épü le tét nem kis ma gyar or szá gi

erő for rás ok igény be vé te lé vel meg vá sá rol ni és

fel újí ta ni, a köz pont mint olyan már csak szim -

bo li ku san lé te zett, s több szö ri kí sér let, pró bál ko -

zás sem tud ta vis  sza ál lí ta ni ere de ti sú lyát. 

Ös  sze fog lal va el mond ha tó, hogy a Cse ma -

dok köz pon ti ve ze té se a vál to zás idő sza ká ban

nem tud ta fel mér ni és ér vé nye sí te ni a ci vil

szek to ron be lü li rend kí vül ked ve ző adott sá ga it

(több tí zez res tag ság gal és több száz alap szer -

ve zet tel egyet len ci vil szer ve zet sem ren del ke -

zett eb ben az idő ben Szlo vá ki á ban, a Cse ma -

dok köz pon ti ren dez vé nyei pe dig min dig mul -

ti kul turális ren dez vé nyek vol tak, ame lyet a

szer ve zet so sem tu da to sí tott kel lő kép pen, és az

eb ben rej lő anya gi erő for rá so kat meg sem pró -

bál ta ki hasz nál ni), he lyet te a párt ál la mi be ideg -

ző dött sé ge ket kö vet ve min dig va la mely párt

po li ti kai be fo lyá sát igye ke zett a sa ját hasz ná ra

for dí ta ni. A prob lé ma pusz tán az volt, hogy a

ci vil szek tor ek kor már párt sem leges volt, és

ami még en nél is fon to sabb, az ado má nyo zó

szer ve ze tek még in kább.

1.7.3. Ala pít vá nyok, pol gá ri tár su lá sok,

egye sü le tek, mű he lyek, in té ze tek

1990 után el kez dő dött az a fo lya mat, amely az

új szer ve ze ti ele mek hely ke re sé sét je len tet te a

ha gyo má nyos szlo vá ki ai ma gyar in téz mé nyi

szer ke zet ben. 

Ez a fo lya mat nem volt egy sze rű, hi szen az új

fo gal mak és szer ve ze ti for mák (ala pít vány, non -

prof it szer ve zet, egye sü let, pol gá ri tár su lás stb.)

új faj ta ma ga tar tást kö ve tel tek meg, új sze rű prob -

lé má kat ve tet tek fel a meg le he tő sen kon zer va tív -

nak te kint he tő ma gyar ki sebb ség kö ré ben.

Fi gye lem re  mél tó, hogy a szlo vá ki ai ma -

gyar szer ve ze tek csak el vét ve ke res ték gyö ke -

re i ket a két vi lág há bo rú kö zött lé te ző ma gyar

szer ve ze tek mű kö dé sé ben. Ok pe dig lett vol na

elég: tra dí ció, va gyon, foly to nos ság stb. Mi vel

azon ban 1945 után eze ket a szer ve ze te ket be til -

tot ták, kár pót lás ra, kon ti nu i tás ra nem volt le he -

tő ség, s az öt ve nes évek ben és a ké sőb bi ek ben
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402 Itt csak utal ha tunk ar ra, hogy 1968–1969-ben a Cse ma dok egyik moz ga tó ja volt a vál to zá sok nak. Nem is ma radt bün -

tet le nül. A het ve nes évek ben ki zár ták a Nem ze ti Front ból, erős párt kont roll alá von ták, de a Cse ma dok moz gó sí tó ere -

jé nek mí to sza és „tra dí ci ó ja” to vább élt – leg alább is az el vá rá sok és le he tő sé gek szint jén.

403 Együtt élés Po li ti kai Moz ga lom, Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom, ké sőbb a Ma gyar Ko a lí ció Párt ja.

404 Lásd eh hez: Alap sza bály ok. Do ku men tu mok a Cse ma dok tör té ne té ből (1949–2000). Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi
Szem le, V. évf. (2003) 3. sz. 127–187. p., il let ve a Cse ma dok tel jes ar chí vu ma: Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet – Bib -

lio the ca Hun gar i ca.



újon nan ki ala kult ér tel mi sé gi elit szá má ra a két

vi lág há bo rú kö zöt ti ma gyar szer ve ze tek nem

je len tet tek kö ve tés re mél tó örök sé get.

1989 után so kan na gyon ne he zen ér tet ték

meg, hogy a ko ráb bi szo ci a lis ta idő szak hoz ké -

pest a jö vő ben nem szá mít hat nak köz vet len,

ala nyi jo gon já ró ál la mi tá mo ga tás ra, az egyet -

len út a pá lyá zás le he tő sé ge, eh hez azon ban

önál ló szer ve ze tek re van szük ség. Az új szer ve -

zet pe dig ve ze tést, el len őr ző szer ve ket, könyv -

vi telt, ügy vi telt, ko moly ad mi niszt ra tív mun kát

kö ve telt meg, ame lyek től a Cse ma dok ko ráb -

ban men te sí tet te a kul tu rá lis ak ti vi tá sok részt -

ve vő it. So ka kat ez ri asz tot ta vis  sza at tól, hogy

önál ló szer ve ze tet ala kít sa nak, a ré gi ek pe dig

ala nyi jo gon kö ve tel tek ma guk nak tá mo ga tá so -

kat, és a pá lyá zást „kol du lás nak”, „kö nyör ado -

mány nak” stb. te kin tet ték.

1.7.3.1. Ki egé szí tő for rá so kat biz to sí tó szer -

ve ző dé sek

Na gyon sok kul tu rá lis és ok ta tá si pol gá ri tár su -

lás, ala pít vány stb. csak azért jött lét re, hogy va -

la mely in téz mény: is ko la, Cse ma dok-szer ve zet,

mú ze um, le vél tár, könyv tár, egye te mi tan szé kek

stb. (ame lyek nem ren del kez tek önál ló jog ala -

nyi ság gal vagy ál la mi in téz mény ként ki vol tak

zár va az ala pít vá nyi for rá sok ból) mel lett mű -

köd ve azok szű kös anya gi for rá sa it ala pít vá nyi

ado má nyok kal egé szít se ki. Ezek nem iga zán te -

kint he tők va ló di szer ve ze tek nek, lét re jöt tük csak

egy faj ta re ak ció volt az új vi szo nyok ra.

1.7.3.2. A ma gyar pár tok hoz kö tő dő szer ve -

ző dé sek

A ki lenc ve nes évek el ső fe lé ben na gyon ne héz

volt szét vá lasz ta ni a po li ti kai és a ci vil ak ti vi tá so -

kat. Ál ta lá ban a po li ti kai moz gal mak és pár tok

szer ve ze ti po ten ci ál juk bir to ká ban na gyon fon tos

ci vil fel ada to kat is fel vál lal tak (kon fe ren ci á kat,

szak mai meg be szé lé se ket szer vez tek, és nem

utol só sor ban ci vil szer ve ze te ket ala pí tot tak). 

Pa ra dox nak is te kint he tő, hogy mi köz ben

az el múlt más fél év ti zed ben a szlo vá ki ai ma -

gyar szer ve ze tek re a po li ti ka, il let ve a po li ti kai

pár tok je len tős ha tást pró bál tak gya ko rol ni, a

ci vil szek tor és a po li ti kai pár tok kö zöt ti in téz -

mé nyes kom mu ni ká ció for mái nem ala kul tak

ki. A kap cso lat min dig csak sze mé lyi jel le gű

volt, és a ci vil szfé ra ér de kei, de né ze tei sem ér -

vé nye sül tek iga zán eb ben a vi szony rend szer -

ben. A po li ti kai pár tok a ha gyo má nyos ki sebb -

sé gi ér ték men tő és in téz mény épí tő ér ték rend től

me rő ben el té rő ma ga tar tá so kat ala kí tot tak ki

(gaz da sá gi be fo lyás, a tu laj do no si vi szo nyok

át ala kí tá sa, az ön kor mány zat ok sze re pé nek nö -

ve ke dé se stb.), és ez nem har mo ni zált vagy

nem ke rült össz hang ba a szlo vá ki ai ma gyar in -

téz mé nyek igé nye i vel.

Pe dig több pró bál ko zás is volt a po li ti kai elit

és a ci vil szfé ra in téz mé nyes kap cso la tá nak ki -

ala kí tá sá ra. Ilyen volt az ún. Ér tel mi sé gi Fó ru -

mok in téz mé nye. Az Ér tel mi sé gi Fó rum in téz -

mé nye még a ki lenc ve nes évek ele jén jött lét re a

más-más párt ál lá sú po li ti ku sok Csáky Pál

(MKDM), Dol ník Er zsé bet (Együtt élés) és

Zoller Mi hály (MPP) kez de mé nye zé sé re Lé ván,

s fon tos sze re pe volt az ér tel mi ség moz gó sí tá sá -

ban, il let ve a ma gyar pár tok egye sü lé sé ben.

Újabb kez de mé nye zés sel állt elő a Márai

Sán dor Ala pít vány, ami kor a po li ti kai eli tek és

az ér tel mi ség pár be szé dé re szó lí tot ta fel a fe le -

ket (a ki lenc ve nes évek má so dik fe le), és en nek

fel tét ele it is ki ala kí tot ta, saj nos, ke vés si ker rel,

hi szen az in téz mé nyes pár be széd ke re tei eb ben

az eset ben sem ala kul tak ki.

1.7.3.3. Nem zet kö zi ori en tált sá gú, a ki sebb -

sé gi ke re te ket túl lé pő szer ve ze tek

Ezek az in téz mé nyi for ma „ati pi kus ki sebb sé gi

szer ve zet nek” ne vez he tő, mert ori en tált sá gát,

kap cso lat rend sze rét, ér ték rend jét stb. te kint ve

kü lön bö zik a ha gyo má nyos nak ne vez he tő ki -

sebb sé gi in téz mé nyek től. Er re a tí pus ra az jel -

lem ző, hogy te vé keny sé gé ben interetnikus,

mul ti kul turális, nem zet kö zi ér té ke ket je le nít

meg, a több sé gi in téz mé nyek kel együtt mű kö -

dik, sőt bel ső szer ke ze tét, sze mé lyi ös  sze té te -

lét, ren dez vé nye it hang sú lyo zot tan en nek ki fe -

je zé se ér de ké ben ala kít ja. 

A leg ti pi ku sabb pél dá ja en nek a Márai Sán -

dor Ala pít vány és a Kalligram Könyv ki adó, de

ide so rol ha tó a Fó rum Ala pít vány, il let ve Fó -
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rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet is. Ezek az in téz -

mé nyek a for rá sa i kat te kint ve is el kü lö nül nek a

töb bi től. Míg a ha gyo má nyos nak mond ha tó in -

téz mé nyek el ső sor ban ma gyar or szá gi for rá sok -

ra ala poz zák mű kö dé sü ket, ezek a szer ve ze tek

leg főbb be vé te li for rá sa ame ri kai és a nyu gat-

eu ró pai ala pít vá nyok tól szár ma zott.

Pár éve egy re fon to sabb sze rep kör re tesz -

nek szert, hi szen az uniós csatlakozás, a kis tér -

sé gi fej lesz té si prog ra mok, a re gi o ná lis és a

szek to rok kö zöt ti együtt mű kö dé si kö ve tel mé -

nyek fel rúg ják a ha gyo má nyos ki sebb sé gi in -

téz mény rend szer (ön ma ga al kot ta) kor lá tait, és

he lyet te más ér ték rend ér vé nye sül. Ép pen ez az

ér ték rend adott és ad te ret a szlo vá ki ai ma gyar

ci vil szer ve ze tek ko ope rá ci ó ra és új erő for rá -

sok be vo ná sá ra al kal mas tö rek vé se i nek (Fó rum

Ki sebb ség ku ta tó In té zet, Fun da ment Pol gá ri

Tár su lás, Gömöri If jú sá gi Tár sa ság, Selye Já -

nos Kol lé gi um, Ka ted ra Ala pít vány, Szlo vá ki ai

Ma gyar Pro fes  szo rok Klub ja, Fó rum In for má -

ci ós Köz pont, Fó rum Ré gió fej lesz té si Köz -

pont, kis tér sé gi és re gi o ná lis tár su lá sok stb.).

1.7.3.4. Kép ző szer ve ze tek

Vi szony lag ké sőn ala kul tak ki azok a szer ve ze -

tek, il let ve te vé keny sé gek, ame lyek az in téz -

mény rend szer meg erő sí té sét, fej lesz té sét szol -

gá ló prog ra mok kal áll tak elő. A kép ző szer ve -

ze tek el ső sor ban szak mai to vább kép zé se ket,

„tré nin ge ket”, il let ve olyan kon fe ren ci á kat,

mun ka ta lál ko zó kat szer vez tek, ame lyek ből el -

ső sor ban a szer ve ze tek pro fi tál tak. 

A szlo vá ki ai ci vil szek to ron be lül ilyen jel le -

gű kép zé sek re már a ki lenc ve nes évek kez de té -

től sor ke rült. Saj nos, eze ken a szlo vá ki ai ma -

gyar szer ve ze tek fő leg anya gi és nyel vi okok nál

fog va nem vet tek részt. Fon tos sze re pet ját szott

a tá vol ság is, hi szen ezek a kép zé sek ál ta lá ban

nem a ma gyar lak ta te rü le te ken zaj lot tak. A szak -

mai to vább kép zés te rü le tén a Szlo vá ki ai Ma gyar

Pe da gó gu sok Szö vet sé ge (fo lya ma tos szak mai

to vább kép zé sek a pe da gó gu sok szá má ra), a Cse -

ma dok (köz mű ve lő dé si kép zés a ki lenc ve nes

évek el ső fe lé ben), a Selye Já nos Kol lé gi um

(dok toran duszképzés, tutori to vább kép zé si rend -

szer), a Szlo vá ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság

(az ama tőr nép rajz gyűj tők fel ké szí té se), a Szlo -

vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet ség (nép tánc -

képzés), a Márai Sán dor Ala pít vány (kom mu ni -

ká ci ós és konf lik tus meg elő ző kép zé sek) stb. ért

el je len tős ered mé nye ket, míg a ci vil szer ve ze -

tek ha té kony mű köd te té se te rén a Fó rum In for -

má ci ós Köz pont vég zett pó tol ha tat lan mun kát. 

1.7.3.5. EU-orientált szer ve ze tek

Azok az újon nan lét re jött, el ső sor ban kis tér sé -

gi, a ha tá ron át nyú ló együtt mű kö dést elő se gí tő

re gi o ná lis és eurorégiós tár su lá sok, ame lyek

már az eu ró pai uni ós csat la ko zá sunk utá ni idő -

szak kö ve tel mé nye it tart ják szem előt t. Egé -

szen új for ma ez a szlo vá ki ai ma gyar in téz -

mény rend sze ren be lül. Az etnic itás azon ban

ezen be lül is ér vé nye sül, hi szen a szlo vák–ma -

gyar ha tár na gyon ko moly együtt mű kö dés re ad

le he tő sé get, és ezt a szlo vá ki ai ma gyar szer ve -

ze tek ki is hasz nál ják, meg fe le lő part ne rek re

ta lál va a ma gyar or szá gi ol da lon. 

Ugyan ak kor ko moly el moz du lás is ta pasz -

tal ha tó az etnic itás szem pont já ból. Ezek a kap -

cso la tok már a köz igaz ga tás szint jén jön nek lét -

re (te le pü lé si ön kor mány zat ok, me gyék/ke rü le -

tek), ame lyek nem pusz tán nyel vi/kul tu rá lis ala -

pot kö vet nek, ha nem egy re in kább elő tér be ke -

rül nek a gaz da sá gi, szo ci á lis és egyéb kér dé sek.

1.7.4. Ki adók, fo lyó irat ok és la pok

Nem iga zán te kint he tők a ci vil szfé ra al ko tó -

elem ének, hi szen jo gi for má ju kat te kint ve (ál -

ta lá ban kft.-k) tel je sen üz le ti ala pon jöt tek lét re

és mű köd nek. Ugyan ak kor sze re pü ket te kint ve

a ki sebb sé gi in téz mény rend szer szer ves ré szét

al kot ják. A szű kös pi ac ra va ló te kin tet tel ál ta lá -

ban tá mo ga tás ra szo rul nak, és így mind a ha zai,

mind pe dig a kül föl di tá mo ga tá sok egyik je len -

tős cél cso port ját al kot ják.

A ki adók fon tos kul tu rá lis kül de tést is el lát -

nak, hi szen köz ve tí tik a kul tu rá lis ter mé ke ket a

ki sebb sé gi kö zös ség, a nyel vi kö zös ség és a

szak mai nyil vá nos ság fe lé.

Az el múlt ti zen öt év leg főbb ki hí vá sa az

volt, hogy a kom mu niz mus ban lét re jött „nagy

múlt tal ren del ke ző”, il let ve a rend szer vál tás
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éve i ben újon nan  ala pí tott ki adók mi lyen ide o -

ló gi át, üze ne tet, pro filt tud tak ki ala kí ta ni, kul -

tu rá lis és eti kai ér té ke ket köz ve tí te ni, és – a

nem iga zán nagy pi a con – men  nyi re vol tak ké -

pe sek egy mást ki egé szít ve meg ma rad ni. 

1.7.5. Ál la mi és ön kor mány za ti in téz mé nyek

Meg le he tő sen ide gen test nek te kin tet te a szlo -

vá ki ai ma gyar in téz mény rend szer az ún. ál la mi

és ma már ön kor mány za ti in téz mé nye ket (mú -

ze u mok, könyv tá rak, re gi o ná lis le vél tá rak kul -

tu rá lis és nép mű ve lé si köz pon tok stb.). A ma -

gyar in téz mény rend szer ré szé nek azért te kint -

he tők, mert a ma gyar lak ta te rü le ten dol goz nak,

gyűj te mé nye ik ko moly ré sze a ma gyar kul tú ra

ré szét ké pe zik, be fo ga dó/lá to ga tó kö zön sé gük

ma gyar, és jó részt ma gyar nem ze ti sé gű ek dol -

goz nak ezek ben az in téz mé nyek ben. Ko ráb ban

nagy fo kú po li ti kai és ide o ló gi ai el len őr zés alatt

áll tak, 1989 után pe dig a túl élés gond ja i val el -

fog lal va tar tóz kod tak min den faj ta nem zet po li -

ti kai, po li ti kai és ide o ló gi ai áram la tok tól.

1.7.6. Pro fit ori en tált ki sebb sé gi gaz da sá gi

tár su lá sok

Ér de kes mó don a ki sebb sé gi in téz mény rend -

szer szer ke ze té ben meg je lent a szlo vá ki ai ma -

gyar vál lal ko zó/vál lal ko zás fo gal ma. Ez azért

ér de kes, mert nem szpon zor ként, ha nem ado -

mány ké rő ként je lent meg. 

A tő ke hi ány ra hi vat koz va a gaz da sá gi tár su -

lá sok olyan szer ve ze ti ke re te ket pró bál tak ki ala -

kí ta ni, ame lyek kel lő ide o ló gi ai ala pot te remt ve

el ső sor ban ma gyar or szá gi erő for rá so kat cé loz tak

meg. En nek ti pi kus pél dá ja volt a Szlo vá ki ai Ma -

gyar Vál lal ko zók Szö vet sé gé nek meg ala kí tá sa.

Ma gyar or szá gon ugyan ak kor part ner re is ta lál tak

a Kéz fo gás Köza lapítvány nál.

405

A prob lé ma az

volt, hogy tisz tán ma gyar vál lal ko zó Szlo vá ki á -

ban nem lé te zett. A tu laj do no si struk tú rák és gaz -

da sá gi kap cso la tok ele ve nem nem ze ti ala pon

jöt tek lét re, és az egyes cé gek üz le ti kap cso lat -

rend sze ré re pe dig min den volt jel lem ző, csak

nem az etnic itás. Pusz tán a csa lá di ala pon szer ve -

ző dő, vál lal ko zás nak nem iga zán ne vez he tő, fő -

leg ipar en ge dél  lyel ren del ke ző szub jek tu mok

tar toz tak eb be a ka te gó ri á ba, de ezek gaz da sá gi

sú lya ele nyé sző nek te kint he tő.

Egé szen új hely ze tet te rem tett az OTP, a

MOL és más vál la la tok tér hó dí tá sa Szlo vá ki á -

ban. Ezek azon ban már nem a ki sebb sé gi tá mo -

ga tá si rend szer ke re té ben ke rül tek Szlo vá ki á ba,

ha nem jól meg fon tolt üz le ti ala pon. Tő ke ere jük

ép pen ezért több szö rö se volt az el múlt év ti zed -

ben nyúj tott vál lal ko zás fej lesz té si tá mo ga tá -

sok nak, az etnic itás kri té ri u mát pe dig tel je sen

an nul lál ta az üz le ti ér dek, mi köz ben je len tős

anya gi tá mo ga tás ban ré sze sí tet ték a szlo vá ki ai

ma gyar in téz mény rend szert.
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2. A KUL TU RÁ LIS IN TÉZ MÉNY REND -

SZER FOR RÁ SAI ÉS FI NAN SZÍ RO ZÁ SA 

Az 1989-et meg elő ző idő szak ban a szlo vá ki ai

ma gyar in téz mény rend szer fő leg ál la mi tá mo -

ga tás ra tá masz ko dott. (Azért fő leg, mert pl. a

Cse ma dok mel lett mű kö dő ön te vé keny együt -

te sek nagy fo kú ön kén tes mun kát fej tet tek ki, és

az anya gi ak te kin te té ben is szin te csak ön ma -

guk ra szá mít hat tak.) A Cse ma dok ál la mi tá mo -

ga tá sa vi szont je len tős volt. A Cse ma dok KB

több tu cat al kal ma zot tal ren del ke zett, és a köz -

pon ti ren dez vé nyek ki adá sa it is a köz pon ti ke -

ret ből fi nan szí roz ták. Ugyan ez volt a hely zet a

la pok és ki adók ese té ben is.

1989 a szer ve ze ti fi nan szí ro zás te kin te té ben

gyö ke res vál to zást ho zott. Az esély egyen lő ség

meg te rem té se, a kü lön bö ző új szer ve ze ti for -

mák meg je le né se más faj ta tá mo ga tá si rend szer

ki ala kí tá sát kö ve tel te meg. 

Ugyan ak kor a szlo vá ki ai ma gyar in téz mény -

rend szer az ál la mi és a szlo vá ki ai ala pít vá nyi for -

rá sok ból alig ré sze se dett eb ben az idő szak ban,

el ső sor ban ma gyar or szá gi for rá sok ra tá masz ko -

dott. Ez ak kor is igaz, ha nagy ság ren di leg az

ame ri kai és nyu gat-eu ró pai tá mo ga tá sok vo lu -

me ne mes  sze meg ha lad ta a ma gyar ál lam ál tal

nyúj tott tá mo ga tá sok nagy sá gát.

Ér de mes meg néz ni, hogy a szlo vá ki ai tá -

mo ga tá sok ará nya ho gyan vál to zott az el múlt

évek ben.

Ezen tá mo ga tá sok mel lett a ma gyar or szá gi

Il  lyés Köz ala pít vány éves tá mo ga tá sa 1994 és

1998 kö zött éven te 90 mil lió Ft kö rül moz gott,

és az 1998-at kö ve tő idő szak ban sem ha lad ta

meg az éves 130 mil lió Ft-ot. Ez éves át lag ban

16–18 mil lió szlo vák ko ro na tá mo ga tást je len -

tett az egész szlo vá ki ai ma gyar ság szá má ra.

Mind eh hez ter mé sze te sen hoz zá kell ten ni,

hogy olyan kul tu rá lis és egyéb tá mo ga tás ról

volt szó, me lyet más erő for rás ból szin te le he -

tet len volt elő te rem te ni. Azt le het mon da ni,

hogy kis pén zek, na gyon fon tos pén zek vol tak

ezek.

1998 után, az MKP kor mány ra ke rü lé sé vel

a szlo vá ki ai erő for rás ok is meg nyíl tak a szlo vá -

ki ai ma gyar szer ve ze tek szá má ra. A kul tu rá lis

tár ca a kez de tek kor 50 mil lió, majd ké sőbb 80

mil lió, az utol só év ben pe dig 160 mil lió szlo -

vák ko ro nát szánt éven te a nem ze ti sé gi kul tú -

rák tá mo ga tá sá ra, ami je len tő sen nö vel te az

egész szlo vá ki ai ma gyar in téz mény rend szer

be vé te le it. Át ala kul tak a tá mo ga tá si rend szer

bel ső ará nyai is az egyes nem ze ti ki sebb sé gek

kö zött. A szám arány ok nak meg fe le lő el osz tás

mel lett a leg ki sebb nem ze ti sé ge ket po zi tív

diszk ri mi ná ci ó ban ré sze sí tet te, te hát a szám -

ará nyuk hoz ké pest na gyobb tá mo ga tás ban ré -

sze sül tek a ma gyar ki sebb ség ro vá sá ra.

2.1. Bel ső erő for rás ok – ön kén tes mun ka

A ki sebb sé gi in téz mény rend szer leg főbb él te -

tő je az el múlt más fél év ti zed ben is a szá mok -

ban ki fe jez he tet len ön kén tes mun ka volt. A leg -

több szer ve zet erő for rá sa ak ti vis tá i nak, tag ja i -

nak lel kes vi szo nyu lá sa volt a szer ve zet hez,

ami az ál do za tos mun kán túl sok eset ben anya -

gi hoz zá já ru lást is je len tett. 
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4. táblázat. Az ál la mi és ala pít vá nyi tá mo ga tá sok össz ér té ke 1996–2001 kö zött Szlo vá ki á ban (Sk)

406

For rás: Kollár–Mesežnikov 1999, 2000, 2001, 2002

406 Ezek az ada tok nem tar tal maz zák a ma gyar or szá gi tá mo ga tá so kat.



A bel ső erő for rás ok fon tos ré szét ké pez ték

a szin tén szám sz erűsí thetetlen egyé ni ado má -

nyok. Eze ket ál ta lá ban vál lal ko zók ad ták konk -

rét ren dez vé nyek re az egyes szer ve ze tek nek.

Ki ala kul tak azok a kö rök, ame lyek a he lyi is -

ko lát, kul tu rá lis ren dez vé nye ket, bált stb. éve -

ken ke resz tül rend sze re sen tá mo gat ták és tá mo -

gat ják ma is.

2.2. Ál la mi tá mo ga tá sok

A ci vil szek tor lét re jöt té vel az ál la mi tá mo ga -

tá sok rend sze re Szlo vá ki á ban is meg szűnt.

Meg le he tő sen gyér költ ség ve té si tá mo ga tás -

ban csak az ún. ál la mi, ké sőbb ön kor mány za -

ti (ke rü le ti) in téz mé nyek ré sze sül tek (szín há -

zak, mú ze u mok, le vél tá rak, já rá si könyv tá rak

stb.).

Már szól tunk a Cse ma dok költ ség ve té si tá -

mo ga tá sá nak meg vo ná sá ról (1995), de ko moly

prob lé mák kal küsz kö dött a két ál la mi tá mo ga -

tá sú ma gyar szín ház is az el múlt év ti zed ben, a

já rá si kul tu rá lis in téz mé nyek pe dig csak a lét -

fenn tar tás szint jén tud ták biz to sí ta ni az anya gi

erő for rá sa i kat.

Még en nél is ki lá tás ta la nabb volt a ci vil

szer ve ze tek hely ze te. A vál lal ko zók ugyan adó -

alap juk né hány szá za lé kát kul tu rá lis és sport tá -

mo ga tá sok ra for dít hat ták, és en nek összvol u -

mene je len tős nek volt mond ha tó eb ben az idő -

szak ban, a ki sebb sé gi in téz mény rend szer tá mo -

ga tá sa azon ban eb ből a for rás ból csak mar gi ná -

lis nak ne vez he tő.

Vál to zást je lent he tett vol na az ún. ki sebb sé -

gi alap tá mo ga tá sa, ame lyet 1993 után hoz tak

lét re a kul tu rá lis tár ca ke re té ben, de 1998-ig ez

a Mečiar-ko r mányzat párt ér de ke it szol gál ta, és

csak 1998 után vált el ér he tő vé a ki sebb sé gi in -

téz mé nyek szá má ra.

Má ig meg ol dat lan a ci vil szer ve ze tek ún.

köz hasz nú stá tu sá nak a kér dé se, amit pl. Ma -

gyar or szá gon már 1996-ban be ve zet tek, és bár

a nem ze ti ki sebb sé gi in téz mény rend szer ko -

moly köz in téz mé nyi és ál la mi fel ada to kat is el -

lát, eh hez sem mi lyen költ ség ve té si tá mo ga tás

vagy ked vez mény nem ren del he tő.

Az utób bi két év ben be ve ze tés re ke rült a

sze mé lyi, majd a gaz da sá gi tár su lá sok jö ve de -

lem adó já nak 1%-os, il let ve 2003-tól 2%-os in -

téz mé nye. Ez ko moly elő re lé pést je len tett vol -

na a ci vil szer ve ze tek köz vet len tá mo ga tá sa te -

rén, ha a be ve ze té sé vel pár hu za mo san a kor -

mány zat rest rik tív in téz ke dé sei foly tán nem

szű nik meg az egyéb ado má nyok adó alap ból

va ló le ír ha tó sá gá nak ko ráb bi le he tő sé ge. A je -

len le gi kor mány zat szán dé ka, hogy min den ed -

di gi ked vez mény től meg fos  sza vagy kor lá toz za

a ci vil szer ve ze te ket, be le ért ve a 2%-ot is. En -

nek a kö vet kez mé nye az egész ci vil szek tor

össze om lá sa le het, be le ért ve a ma gyar kul tu rá -

lis szer ve ze te ket is. 

A kö vet ke zők ben a Szlo vá ki á ból meg pá -

lyáz ha tó ado mány for rá so kat ves  szük szám ba a

kö vet ke ző szem pont ok alap ján: 

a) az ado má nyo zó in téz mény kül de té se,

tá mo ga tá si te rü le te, 

b) tá mo ga tá si rend sze re és a tá mo ga tás kri -

té ri u mai, 

c) a ki osz tás ra ke rü lő mi ni mum és ma xi -

mum tá mo ga tás nagy sá ga, 

d) a tá mo ga tá sok re gi o ná lis meg osz lá sa, 

e) az adott for rás hos  szú tá vú ha tá sa a kul -

tu rá lis szer ve ze tek re. 

Ös  sze ha son lí tá sul az el múlt évek ada ta it

ves  szük ala pul.

2.3. Ha zai for rá sok

A nyu gat-eu ró pai és ame ri kai ala pít vá nyok a

ki lenc ve nes évek ele jé től rend kí vül ha té ko nyan

és nagy erő for rás ok kal tá mo gat ták a szlo vá ki ai

ci vil szek tort (Nyi tott Tár sa da lom [So ros] Ala -

pít vány, Ci vil Tár sa da lo mért Alap [FCS],

MOTT Ala pít vány, Ger mann Mar shall Fund,

NPOA – Pol gá ri Kez de mé nye zé se ket Tá mo ga -

tó Ala pít vány, Vi seg rá di Alap, CBC stb.). Ké -

sőbb pár fon to sabb nyu ga ti ala pít vány ál tal lét -

re ho zott Trust Slo va kia ke re té ben vol tak el -

nyer he tők je len tős tá mo ga tá sok.

Mind ezek azon ban meg le he tő sen tá vo li ak

vol tak a szlo vá ki ai ma gyar szer ve ze tek szá má ra.

A ki lenc ve nes évek ben pusz tán né hány szer ve zet

ren del ke zett olyan sze mé lyi, szer ve ze ti és anya gi

ka pa ci tás sal, hogy eze ket a for rá so kat meg cé loz -

hat ta (Márai Sán dor Ala pít vány, Fó rum In té zet,
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Civ i tas Ala pít vány, Selye Já nos Kol lé gi um).

2002 után ezek szá ma je len tő sen nőtt.  

A sze mé lyi és szer ve ze ti erő for rás azt je len -

tet te, hogy meg fe le lő nyel vi is me re tek kel, kap -

cso lat rend szer rel, part ner ség gel és tu dás sal ren -

del kez tek a szer ve ze tek ah hoz, hogy a pá lyá za to -

kat el ké szít sék, il let ve hogy azo kat vég re is hajt -

sák. Az anya gi ka pa ci tás pe dig azt je len tet te,

hogy meg fe le lő ön rés  szel ren del kez tek a pá lyá -

za tok ki vi te le zé se so rán. Fő leg ez utób bi tar tot ta

tá vol ezek től a for rá sok tól a szlo vá ki ai ma gyar

szer ve ze te ket. Ami kor pél dá ul az NPOA ke re tén

be lül meg hir det ték a kb. 80 mil lió ko ro na nagy -

ság ren dű ki sebb sé gi cso ma got, a leg több szlo vá -

ki ai ma gyar szer ve zet azért nem tu dott pá lyáz ni,

mert nem ren del ke zett a 30%-os, majd 10%-ra

csök ken tett ön rés  szel.

El mond ha tó te hát, hogy a szlo vá ki ai ma -

gyar szer ve ze tek je len tős anya gi for rá sok tól es -

tek el az ál tal, hogy bel ső ér ték rend jük, kap cso -

lat rend sze rük, fel ké szült sé gük és izo lált sá guk

foly tán nem he lyez tek kel lő hang súlyt ezek nek

a Szlo vá ki á ban je len le vő for rá sok nak a meg -

szer zé sé re.

2.3.1. Nadá cia otvorenej spoločnos ti – (NOS-

OSF)

Az Open Soci e ty Insti tute So ros Györ gy ma -

gán ala pít vá nya, és New York ban szé kel. Az In -

té zet a köz pont ja an nak az önál ló szer ve ze tek -

ből ál ló há ló zat nak, mely nek egyik tag ja Szlo -

vá ki á ban dol go zik.

A NOS-OSF szlo vá ki ai ala pít vány, me lyet

So ros Györ gy ala pí tott 1992-ben. Az ala pít vány

pri o ri tá sa it és konk rét te vé keny sé gét, prog ram ja -

it az ala pít vány mun ka tár sa i val együtt mű kö dő

szak mai bi zott sá gok ala kít ják és dol goz zák ki,

eze ket a ku ra tó ri um hagy ja jó vá. Az ala pít vány

át fo gó stra té gi á ját az Open Soci e ty Insti tute, New

York ku ra tó ri u ma és So ros Györ gy hagy ja jó vá.

A NOS-OSF prog ram jai meg ala ku lá suk és

az ál ta luk fel ölelt te rü let szem pont já ból két

nagy cso port ba oszt ha tók:

Nem ze ti prog ra mok (Core Pro gram s) – az

ala pít vány te vé keny sé gé nek a mag ját ké pe zik,

és a he lyi igé nyek re és prob lé mák ra re a gál nak.

(A si ke res he lyi prog ram ból há ló za ti prog ram

vál hat, amen  nyi ben in no va tív meg ol dá si ja vas -

la to kat nyújt.) Szlo vá ki á ban az olyan prog ra -
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5. táblázat. Az OSF tá mo ga tá si te rü le tei 2005-ben



mok és pro jek tek tá mo ga tá sa a cél, me lyek a

de mok ra ti kus fo lya ma to kat és a pol gá ri tár sa -

da lom épí té sét se gí tik.

Há ló za ti prog ra mok (Network Pro gram s) –

cél juk olyan ta pasz ta la tok és ki pró bált mód sze -

rek köz ve tí té se, ame lyek konk rét prob lé má kat

ol da nak meg, és más or szá gok ban is hasz no sít -

ha tók. Eze ket a prog ra mo kat New York ból, il -

let ve az OSI bu da pes ti köz pont já ból ko or di nál -

ják. Az ala pít vány 2005-ben a kö vet ke ző te rü -

le te ken osz tott támo gatá sokat:

407

Az előző oldalon látható táb lá zat szo mo rú

ké pet nyújt. A ma gyar szer ve ze tek ala csony tá -

mo ga tott sá gá nak azon ban csu pán egy oka van:

ma gyar szer ve ze tek nem igé nyel nek tá mo ga tást

az ala pít vány nál. 

Az ala pít vány prog ram ja i nak sa ját me ne -

dzse rei van nak, akik a tá mo ga tott szer ve ze tek kel

va ló kom mu ni ká ci ó ért fe lel nek. Az ala pít vány ra

jel lem ző, hogy nyo mon kö ve ti a tá mo ga tott pro -

jek tek ala ku lá sát, ér dek lő dik azok nak vég re haj -

tá sá ról, és prob lé mák ese tén na gyon ru gal ma san

re a gál a szer ve ze tek igé nye i re. A pá lyá za ti le adá -

si ha tár idő min den prog ram nál kü lön bö ző, a pá -

lyá za to kat szak mai bí rá ló bi zott ság ér té ke li, s ja -

vas la to kat tesz a ku ra tó ri um nak. A bi zott ság tag -

jai nem dönt het nek sa ját vagy a hoz zá juk kö zel

ál ló pá lyá za tok ról. Ál ta lá no san el mond ha tó,

hogy az ala pít vány na gyon oda fi gyel ar ra, hogy

transz pa rens le gyen a tá mo ga tás el osz tás. 

A region al itás nem sze re pel kri té ri um ként,

mi vel csak azo kat a pá lyá za to kat tá mo gat ja, ame -

lyek min den kö ve tel mény nek meg fe lel nek.

Éven te kb. 300 szer ve zet ál tal be nyúj tott és kb.

150 egyé ni pá lyá za tot tá mo gat. 2005-ben az egy

pá lyá zat ra eső át lag tá mo ga tás 97 000 Sk volt.

Rend kí vül nagy szám ban tá mo gat egyé ni pá lyá -

zó kat, ezek el ső sor ban ta nul má nyi ösz tön dí jak.

Az ala pít vány az egyik leg ré geb ben mű kö -

dő ado má nyo zó szer ve zet Szlo vá ki á ban. Tá -

mo ga tá sai je len tős mér ték ben elő se gí tet ték az

1998-as de mok ra ti kus vál to zá so kat, a má ra ko -

moly erő ként fel lé pő szlo vá ki ai pol gá ri tár sa -

da lom el ső sor ban en nek az ado má nyo zó szer -

ve zet nek kö szön he ti ere jét. 

2.3.2. Nadá cia pre deti Sloven ska, Po zsony

(NDS)

Az ala pít vány cél ja a he lyi igé nyek re re a gál va

elő se gí te ni a gyer me kek és az if jú ság po zi tív

fej lő dé sét a kö vet ke ző te rü le te ken: ké pes ség -

fej lesz tés, sze mé lyi ség fej lesz tés, ön bi za lom-

erő  sí tés. Te vé keny sé gé vel igyek szik se gí te ni és

erő sí te ni a gyer me kek és fi a ta lok tár sa da lom -

ban be töl tött sze re pét és a fi lant ró pi át.

Az ala pít vány csak jo gi szub jek tum mal ren -

del ke ző szer ve ze te ket tá mo gat ja. Nem tá mo gat

új, kí sér le ti jel le gű prog ra mo kat, egy sze ri ren -

dez vé nye ket, ma gán sze mé lye ket. Az ado mány

nem for dít ha tó be ru há zá sok ra.

Az utób bi há rom év ben a Hod i na deťom és

a Trust prog ram ke re té ben is nyúj tott tá mo ga tá -

so kat.

A Hod i na deťom tá mo ga tá sai át te kint he tő -

ek, és a tá mo ga tás el osz tá sa fi gye lem be ve szi

a region al itás el vét is. Az ala pít vány rend kí vül

nagy fi gyel met szen tel a pro jek tek meg va ló sí -

tá sá ra, tar tal mi és pénz ügyi el szá mo lá sá ra.

2006-ban e prog ram ke re té ben  8 296 919

Sk-t ado má nyo zott 92 pro jek t re, ezek kö zül 3

nyer tes pá lyá zat volt Dél-Szlo vá ki á ból (az

össztá mo gatás 1,5%-a).  

Az ala pít vány a Trust prog ram ke re té ben

2004-ben 1 217 440 Sk tá mo ga tást nyúj tott

össze sen 6 pá lyá zó nak, me lyek kö zött nincs

dél-szlo vá ki ai szer ve zet.

Az ala pít vány a ma ga ne mé ben az egyet len

olyan szer ve zet Szlo vá ki á ban, mely ki mon dot tan

a gyer me ke ket és if jú sá got te kin ti cél cso port já -

nak. Saj nos a ma gyar szer ve ze tek kel nin cse nek

jó ta pasz ta la ta ik. El mon dá suk sze rint a pá lyá za -

tok el ső sor ban szak mai hi á nyos sá gok mi att es -

nek ki a ver seny ből, na gyon ke vés pá lyá zat ér ke -

zik Dél-Szlo vá ki á ból, és ezek több nyi re nem fe -

lel nek meg a ki írá sok kö ve tel mé nye i nek.

2.3.3. Trust prog ram

A klas  szi kus nyu ga ti ado má nyo zók az el múlt

év ti zed kö zép-ke let-eu ró pai ré gió de mok ra ti -
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kus fej lő dé sét lát va fo ko za to san ki vo nul tak a

tér ség ből. A Trust for Ci vil Soci e ty in Cen tral

and East ern Europe ne vű 65 mil lió USD bú csú -

ala pot öt, az Egye sült Ál la mok ban mű kö dő ala -

pít vány kö zös ös  sze fo gás sal hoz ta lét re, amely -

hez ké sőbb még egy szer ve zet csat la ko zott (lét -

re ho zói: C.S. Mott Foun da tion, Ger man Mar -

shall Fund of the Unit ed States, Open Soci e ty

Insti tute és a Ro cke fel ler Broth ers Fund). A

var sói szék hel  lyel lét re jött Trust for Ci vil Soci -

e ty in Cen tral and East ern Europe hét kö zép-

ke let eu ró pai or szág ban te vé keny ke dik (Len -

gyel or szág, Cseh or szág, Szlo vá kia, Ma gyar or -

szág, Ro má nia, Bul gá ria és Szlo vé nia). A prog -

ram cél ja a ci vil szer ve ze tek füg get len sé gét és

fenn tart ha tó sá guk ki ala kí tá sát elő se gí te ni.

Szlo vá ki á ban 2006-ig há rom ala pít vány ke -

zel te a Trust prog ra mot: a NOS-OSF, a Nadá cia

pre deti Sloven s ka és a Vzdelá va cia nadá cia

Jána Husa.

A pá lyá zás a Trust ese té ben nem ne vez he tő

bo nyo lult nak. A pá lyá za ti adat la pok egy sze rű -

ek, a pro jek tek ki dol go zá sa szin tén át la gos ne -

héz sé gű nek te kint he tő. A ki osz tott tá mo ga tás

nagy sá ga az adott prog ram ki írás tól füg gő en ál -

ta lá ban min. 20 000 Sk és max. 2 000 000 Sk.

2004-ben pél dá ul a  tá mo ga tott szer ve ze tek

kö zött nem volt dél-szlo vá ki ai szer ve zet. 

A Trust Slo va kia prog ram meg szün te té sé -

vel egy időben in dí tot ták út já ra a köz pon ti, ke -

let- és kö zép-eu ró pai ala pot, mely éven te két -

szer nyújt tá mo ga tást. Cél cso port ját Bul gá ria,

Cseh or szág, Ma gyar or szág, Szlo vá kia, Len -

gyel or szág és Szlo vé nia ké pe zik. 2006-ban

Szlo vá ki á ban 2 405 488 USD-nak meg fe le lő

tá mo ga tást nyúj tott. A tá mo ga tot tak kö zött nem

volt ma gyar szer ve zet. Mi vel azon ban a tá mo -

ga tást ado mány osz tó ala pít vá nyok nyer ték el,

nem ki zárt, hogy eb ből az ös  szeg ből ma gyar

szer ve ze tek is ré sze sed nek a jö vő ben.

2.3.4. Az adó 2%-a

A Szlo vák Köz tár sa ság par la ment je 2001. de -

cem ber 4-én hagy ta jó vá a sze mé lyi jö ve de lem -

adó ról szó ló tör vényt, mely nek 48. pa ra gra fu -

sá ban egy új in téz ményt ik ta tott be: a ma gán -

sze mé lyek sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-át

köz hasz nú cél ra ajánl hat ták fel. A tör vény

2002. ja nu ár 1-jén lé pett ha tály ba. A tör vényt

2003. de cem ber 4-én mó do sí tot ták (595/2003),

s en nek ér tel mé ben már 2%-ra mó do sult az

1%. Új don ság szin tén, hogy az új tör vény nek

kö szön he tő en már jo gi sze mé lyek is nyi lat koz -

hat nak adó juk 2%-áról. Ez a ren del ke zés új le -

he tő sé get je lent a non prof it szer ve ze tek anya gi

hát te ré nek  biz to sí tá sá ban. 

A dél-szlo vá ki ai non prof it szer ve ze tek kel

kap cso lat ban saj nos na gyon el szo mo rí tó ak a

ta pasz ta la tok. Úgy tű nik, a szer ve ze tek nem

él nek ez zel a le he tő ség gel. El mond ha tó, hogy

szer ve ze teink ké nyel me sek. Sok szer ve zet pa -

nasz ko dik a „kö rül mé nyes ik ta tá si” el já rás ra

(mely va ló já ban nem igé nyel nagy utá na já -

rást, hi szen kb. 4000 szer ve zet je gyez te ti ma -

gát év ről év re), gya ko ri ok ként ró ják fel a

rend szer költ sé ges sé gét (a 2%-ot be fo ga dók

jegy zé ké be va ló ik ta tása át lag ban 1300 Sk

illetékbefizetést je lent a szer ve zet nek), s nem

utol só sor ban a cse kély jö ve de lem re pa nasz -

kod nak (mely ta pasz ta la ta ink sze rint szin tén

olyan ki fo gás, mely nem áll ja meg a he lyét,

hi szen az ak tív kam pányt foly ta tó szer ve ze tek

nem cse kély be vé tel hez ju tot tak e rend szer nek

kö szön he tő en).

Igaz ugyan, hogy a kul tú ra pénz te len sé ge

nem kelt ak ko ra együtt ér zést az em be rek ben,

mint pl. a be teg gyer me kek, de szá mos el len -

pél da is fel hozha tó. 

2004-ben ös  sze sen 3831 szer ve zet in dult a

2%-ért, ezek kö zül csu pán 124 szer ve zet volt

ki sebb sé gi ma gyar szer ve zet. Azok ról a szer ve -

ze tek ről van szó, me lyek ma gu kat ma gyar szer -

ve zet nek ne ve zik, és alap sza bá lyuk is tesz er ről

em lí tést. Nem szá mol tuk e szer ve ze tek kö zé

azo kat, me lyek kül de té se ál ta lá nos, te hát el mé -

le ti leg le het nek ma gyar nem ze ti sé gű tag ja ik, il -

let ve szol gál ta tá sa ik él ve zői ma gyar aj kú ak is.

Pél dá ul a dunasz er da he lyi Men tá li san Sé rül te -

ket Se gí tők Egye sü le tének ve ze tő sé ge és ön -

kén te sei szin te mind ma gya rok, de a szer ve zet

te vé keny sé ge a men tá li san sé rül tek re irá nyul,

nem ze ti sé gi ho va tar to zás ra va ló te kin tet nél -

kül. Az ilyen szer ve ze te ket nem szá mol tuk a

124 szervezet kö zé.
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8. táblázat. A ke rü le ti hi va ta lok ál tal 2004-ben ki osz tott tá mo ga tá sok

A töb bi hi va tal ból saj nos nem si ke rült az ada to kat a ta nul mány írá sá ig meg kap nunk.



2.3.5. A ke rü le ti hi va ta lok tá mo ga tá sai

Ami ó ta a ke rü le ti hi va ta lok nak önál ló gaz dál -

ko dá suk van, mód juk ban áll a kul tu rá lis ren -

dez vé nyek tá mo ga tá sa is. Egy új te rü let ről van

szó, mel  lyel egy elő re nincs ta pasz ta la tunk. A

ren del ke zé sünk re ál ló ada tok és do ku men tu -

mok alap ján a ke rü le ti hi va ta lok ál ta lá ban pá -

lyáz tat ják a tá mo ga tást (pl. a Po zso nyi és Kas -

sai ke rü let), és tá mo ga tá sa ik 50 000 Sk-ig ter -

jed nek. Tu do má sunk van azon ban olyan ke rü -

le tek ről is, ahol a tá mo ga tás nem transz pa rens

mó don ke rült el osz tás ra, nincs nyil vá nos pá lyá -

za ti rend szer.

2.3.6. A Szlo vák Köz tár sa ság Kul tu rá lis Mi -

nisz té ri u ma

A Szlo vák Köz tár sa ság Kul tu rá lis Mi nisz té ri u -

ma 1998 óta oszt el len őriz he tő mó don, arány -

lag transz pa ren sen tá mo ga tást a nem ze ti sé gi

kul tú ra ápo lá sá ra. Az ez zel a fel adat tal meg bí -

zott Ki sebb sé gi Kul tú rák Szek ci ó ja az utób bi

évek ben nagy gon dot for dít ar ra, hogy a tá mo -

ga tá sok meg fe le lő mó don le gye nek el oszt va.

A pá lyá za ti rend szer rend kí vül egy sze rű, és

mi ni má lis kö ve tel mé nye ket tá maszt a pá lyá -

zók kal szem ben (elég az adat la pot ki töl te ni).

Ez a rend szer va ló szí nű leg gya kor la ti szem -

pont ból lett így meg al kot va, mert a sok pá lyá -

zat el bí rá lá sa idő igé nyes len ne. Más szem pont -

ból vi szont a szer ve ze tek nek mi ni má lis erő fe -

szí tést kell ten ni ük ah hoz, hogy tá mo ga tás ban

ré sze sül je nek, és ez el ké nyel me sí ti őket. 

2.3.7. Ekopo lis Ala pít vány

Kül de té se a ci vil szer ve ze tek és pol gá ri kez de -

mé nye zé sek anya gi és tech ni kai tá mo ga tá sa és

se gí té se a kör nye zet vé de lem prob lé má i nak

meg ol dá sát se gí tő és a de mok rá ci át erő sí tő

prog ra mok ban. Kü lö nö sen nagy hang súlyt fek -

tet a vi dék fej lesz tés re, az új ener gia for rás ok ki -

hasz ná lá sá ra, a víz gyűj tő te rü le tek és lá pok vé -

del mé re, a kör nye zet szen  nye zés csök ken té sé re

és az er dő vé de lem re.

Cél cso port ját a kör nye zet vé de lem mel fog -

lal ko zó ci vil szer ve ze tek al kot ják.

Ál ta lá ban egy éves idő tar ta mú pro jek te ket

tá mo gat. Nem tá mo gat: klas  szi kus kör nye zet -

vé del mi pro jek teket, kör nye zet vé del mi ne ve lé -

si prog ra mo kat, be ru há zá so kat.

Az ala pít vány, mi vel új ra el osz tó ja nyu ga ti és

ame ri kai ado má nyok nak, az utób bi évek ben

nem nyújt szé les kör ben tá mo ga tást. In kább

tech ni kai jel le gű se gít ség re he lye zi a hang súlyt.

A múlt ban a Tvoja zem prog ram ja azon ban ko -

moly for rá sa volt a ha zai szer ve ze tek nek. Igaz -

ga tó ja (Bo ris Strečan ský) el mon dá sa sze rint

Dél-Szlo vá ki á ból ke vés pá lyá za tot ik tat tak, ezek

kö zül fő leg azok vol tak ver seny ben, me lyek el -

sa já tí tot ták a pro jek t írás „tu do má nyát” (a pá lyá -

za tok több nyi re a Fó rum In for má ci ós Köz pont

kép zé se i nek részt ve vői kö zül ke rül tek ki).

.

2.3.8. Nadá cia pre pod poru občian skych

aktivít (NPOA)

Kül de tése Szlo vá kia pol gá ri tár sa dal ma fej lő -

dé sé nek tá mo ga tá sa és a ci vil szer ve ze tek sze -

re pé nek meg erő sít se volt. Az ala pít vány a

PHA RE prog ram szlo vá ki ai le bo nyo lí tó ja volt.

Az ala pít vány a 2000–2002-es idő szak ban a

nem ze ti sé gek szá má ra kü lön prog ra mot va ló sí -

tott meg Nem ze ti sé gek Fej lő dé sé ért Prog ram

(Prog ram rozvo ja národ nos t ných menšín –

PRNM) el ne ve zés sel. A 2000-ben kez dő dött

prog ram cél ja a de mok ra ti kus pol gá ri tár sa da -

lom tá mo ga tá sa a ki sebb sé gek fej lő dé se ál tal,

kü lö nös te kin tet tel a ro ma ki sebb ség tá mo ga tá -

sá ra és in teg rá lá sá ra. 

Az NPOA volt an nak ide jén az az ala pít vány,

amely el ső ként tá masz tott ko moly igé nye ket a

pá lyá za tok kal szem ben, ez zel nem csak azt ér te

el, hogy a szer ve ze te ket rá ne vel te a pá lyá zat írás -

ra, ha nem ké pes volt tá mo ga tá sai ré vén olyan lö -

kést ad ni a szer ve ze tek nek, amely má ig hat.

Az ala pít vány Szlo vá kia uniós tag gá vá lá -

sá val be töl töt te kül de té sét.

2.4. Ma gyar or szá gi for rá sok

2.4.1. Ma gyar or szá gi tá mo ga tá sok

Pon tos ös  sze sí té sek és ki mu ta tá sok nin cse nek,

de bát ran el mond ha tó, hogy a szlo vá ki ai ma -
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gyar in téz mény rend szer leg főbb ala pít vá nyi él -

te tő ere jét a ma gyar or szá gi, el ső sor ban köz ala -

pít vá nyi for rá sok je len tet ték. Az Il  lyés Köz ala -

pít vány a ki lenc ve nes évek kez de té től je len tős

anya gi esz kö zök kel tá mo gat ta a szlo vá ki ai ma -

gyar szer ve ze te ket, majd eh hez más köz ala pít -

vány ok is tár sul tak (Új Kéz fo gás Köz ala pít -

vány, Apá czai Köz ala pít vány, Arany Já nos

Köz ala pít vány, Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog -

ram stb.). Ugyan ilyen je len tő ség gel bírt az ok -

ta tá si tá mo ga tá sok vo lu me ne, sőt min den más

tá mo ga tá si for mát meg ha la dó volt a Ma gyar or -

szá gon tel jes vagy rész kép zés ben ré sze sü lő di -

á kok tá mo ga tá sa. Nem el ha nya gol ha tó mér té -

kű ek a könyv ki adás ra, tu do má nyos élet re, kon -

fe ren ci ák ra stb. for dí tott köz vet len mi nisz té ri u -

mi (ok ta tá si és kul tu rá lis tár ca) tá mo ga tá sok

sem, az utób bi évek ben pe dig az ún. vá ro si fő -

is ko lák (kon zul tá ci ós köz pon tok: Ko má rom,

Kirá ly helmec), il let ve a ki he lye zett egye te mi

kép zé sek (köz gaz da sá gi és in for ma ti kai kép zés

– Ko má rom)  köz vet len, il let ve köz ve tett anya -

gi tá mo ga tá sa.

2.4.2 Il  lyés Köz ala pít vány (IKA)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya ál tal 1990-

ben ala pí tott Il  lyés Köz ala pít vány fel ada ta és

cél ja a ha tá ron túl élő ma gyar ság tá mo ga tá sa,

ön azo nos sá gá nak, anya nyelv ének és kul tú rá já -

nak meg őr zé se. Se gí tik a ha tá ron tú li ma gyar

kö zös sé ge ket és a szór vány ma gyar sá got lel ki,

szel le mi és kul tu rá lis fej lő dé sé ben, ezen ér té -

ke i nek meg őr zé sé ben. 

Szlo vá ki á ban a köz ala pít vány alku ratóri u -

ma ré vén ad ja a tá mo ga tá so kat. A pá lyá zás

rend kí vül egy sze rű, mi ni má lis kö ve tel mé nye -

ket tá maszt a pá lyá zó szer ve ze tek kel szem ben,

ami nek a ha tá sa, mint már em lí tet tük, rossz

irány ba moz dí tot ta a szer ve ze te ket. Az alku -

ratóri um hoz za a vég ső aján lást a pá lyá za tok -

ról, s ezt a szak bi zott ság ok dön té se alap ján te -

szi. 

A tá mo ga tá sok nagy sá ga rend kí vül kü lön -

bö ző, az egé szen kis tá mo ga tás tól a na gyon

ma ga sig. A tá mo ga tás nagy sá gá nak meg íté lé se -

kor (ugyan úgy, mint a szlovák Kulturális Mi -

nisztériumnál) kü lön bö ző, több nyi re szub jek tív

szem pont ok ér vé nye sül nek, így a pá lyá zó szer -

ve ze tek kö zött el ter jedt, hogy mi nél na gyobb

tá mo ga tást igé nyel nek, an nál töb bet kap nak el -

vet kell kö vet ni.

Mint a 9. ös  sze ha son lí tó táb lá zat ból is lát -

ha tó a nagy mér ték ben tá mo ga tott na gyobb lap-

és könyv ki adók nél kül is sok kal ma ga sabb az

egy szer ve zet re eső tá mo ga tás a Po zso nyi,

Dunasz er da he ly i, Ko má ro mi és Ri ma szom ba ti

já rá s ban, mint a töb bi já rás ban. Meg kell azon -

ban em lí te nünk azt a tényt, hogy e já rá sok ban a

ci vil szer ve ze tek gyor san adap tá lód tak az

1989-es for du lat hoz ta vál to zá sok hoz, gyor sab -

ban re a gál tak a ki hí vá sok ra, és a töb bi já rás sal

ös  sze ha son lít va ha té ko nyab ban és ma ga sabb

szín vo na lon mű köd nek.

2.4.3 Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram

(NKA)

Az NKA kül de té se a ma gyar kul tu rá lis élet szá -

má ra hos  szú tá von és ki szá mít ha tó mó don mű -

kö dő, ál la mi me cé ná si sze re pét ki tel je sí tő, nél -

kü löz he tet len in téz mé nyi sze rep biz to sí tá sa. Az

NKA-nak ezért a szű ken vett ado má nyo zó sze -

rep mel lett fel ada ta a ma gyar kul tú ra leg je len -

tő sebb ál la mi „meg ren de lő jé vé”, tu da tos me cé -

ná sá vá vál nia.

Az NKA cél jai:

– hoz zá já rul ni a ma gyar kul tú ra ér té ke i nek

meg őr zé sé hez és to vább vi te lé hez, 

– a kul tú ra új vagy meg úju ló mi nő sé gű ér -

té ke i nek fel ka ro lá sa és tá mo ga tá sa, 

– a kul tu rá lis ér té kek hez va ló hoz zá ju tás

kü lönb sé ge i nek csök ken té se, és egy ben a kul -

tu rá lis igé nyes ség nö ve lé se, 

– a ren del ke zés re ál ló for rá sok bő ví té se a

tár cák kal és a pi a ci sze rep lők kel ki ala kít ha tó

part ner sé gi rend sze rek ke re té ben. 

Az Alap prog ram pá lyá za ti rend sze re a töb -

bi ma gyar or szá gi for rás sal szem ben for mai

szem pont ból elég gé bo nyo lult. A ha tá ron tú li

pá lyá zó nak ma gyar or szá gi le bo nyo lí tót kell

biz to sí ta nia, és szá mos olyan hi va ta los nyom -

tat ványt kell be sze rez nie, me lyek vagy nem re -

le ván sak, vagy ki ál lít ta tá suk a ha zai vi szony la -

tok ban le he tet len. Ezek a kö rül mé nyek elég gé
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meg ti ze de lik a pá lyá zók szá mát. Tar tal mi

szem pont ból a pá lyá za to kat na gyon egy sze rű

el ké szí te ni, és az el szá mo lá so kat sem el len őr -

zik szi go rú an. 

2.4.4. Apá czai Köz ala pít vány

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya a ha tá ron tú li

ma gyar kö zös sé gek iden ti tás ér zé sé nek ér vé nye -

sü lé se, az egyes ré gi ók meg fe le lő szá mú és mi -

nő sé gű sa ját ér tel mi sé gé nek biz to sí tá sa, en nek

kap csán a ha tá ron tú li önál ló fel ső ok ta tá si és

szak kép zé si in téz mény rend szer ki ala kí tá sá nak

tá mo ga tá sa ér de ké ben az aláb bi ak ban rész le te -

zett ál la mi köz fel adat fo lya ma tos biz to sí tá sa cél -

já ból hoz ta lét re az Apá czai Köz ala pít ványt.

A köz ala pít vány cél ja a ha tá ron túl élő ma gyar

kö zös sé gek és a szór vány ma gyar ság ok ta tá sá nak,

szak kép zés ének, va la mint ok ta tá si szak em be rek

to vább kép zé sé nek elő se gí té se és tá mo ga tá sa. To -

váb bá a kö vet ke ző te rü le tek tá mo ga tá sa:

– anya nyel vű ok ta tá suk fej lesz té sét és erő sí -

té sét cél zó kez de mé nye zé sek;

– a fen ti kö zös sé ge ket érin tő tu do má nyos ku -

ta tó mun ka;

– anya nyelv ük ápo lá sát és kul tu rá lis ren dez -

vé nyek re irá nyu ló kez de mé nye zé sek;

– el sőd le ge sen a ha tá ron tú li ma gyar nyel vű

szak  kép zés fej lesz té sét biz to sí tó prog ra mok

kí ná la tá nak és kép zé si le he tő sé ge i nek bő ví té -

se;

– a szak kép zés ben a táv ok ta tá si rend szer ki -

fej lesz té se, a kép zés és a tech no ló gia kor -

sze rű sí té sét szol gá ló in for ma ti kai és in for -

má ci ós rend sze rek fel hasz ná lá sa, fej lesz té -

se;

– a ha tá ron tú li ma gyar nyel vű ok ta tá si és

szak kép zé si in téz mény rend szer meg te rem -

té se és bő ví té se;

– a ha tá ron tú li ma gyar nyel vű ok ta tás ban és

szak kép zés ben részt ve vő pe da gó gu sok,

ok ta tók és szak ok ta tók ja va dal ma zá sa és to -

vább kép zé se;

– a ha tá ron tú li ma gyar nyel vű ok ta tás ban és

szak kép zés ben részt ve vő anya or szá gi pe -

da gó gu sok, ok ta tók és szak ok ta tók ja va dal -

ma zá sa és to vább kép zé se;

– ösz tön dí jak ala pí tá sá val a hall ga tók fel ső fo -

kú ta nul má nya i nak és szak kép zés ének

támogatása, va la mint kol lé gi u mi el lá tá suk;

– szak kép zé si, il let ve köz- és fel ső ok ta tá si

tan anyag ok, ok ta tá si se géd anyag ok, ku ta tá -

si ered mé nyek ki adá sá nak, ter jesz té sé nek

tá mo ga tá sa.

Az ala pít vány pá lyá za ti úton tá mo gat ha tá -

ron tú li szer ve ze te ket. A pá lyá za ti rend szer

egy sze rű, nem ró ko moly fel ada tot a pá lyá zó

szer ve ze tek re.
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11. táblázat. 1999-ben Szlo vá ki á ban tá mo ga tott szer ve ze tek és a tá mo ga tá sok nagy sá ga az Apá -

czai Köz ala pít vány nál
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A tá mo ga tott szer ve ze te ket te kint ve el -

mond ha tó, hogy a köz ala pít vány pár év vel ez -

előt ti po li ti ká ja po zi tív irány ba moz dult el. Míg

pl. 1999-ben ki mon dot tan ok ta tá si in téz mé nye -

ket tá mo ga tott, ad dig 2004-ben már szá mos fel -

nőtt ok ta tás ban részt  ve vő ci vil szer ve zet is si -

ke re sen pá lyá zott.

2.5. Kül föl di for rá sok

2.5.1. Eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok

Az eu ró pai uni ós tá mo ga tá si rend szer, ta pasz ta -

la ta ink sze rint, egyi ke a leg bo nyo lul tabb nak.

Ko moly fel ké szü lést és kész sé ge ket igé nyel a

pá lyá zók tól. A pro jek ten túl szá mos egyéb do -

ku men tu mot és adat la pot kell csa tol ni a pá lyá -

zat hoz, hi va ta los iga zo lá so kat, mel lék le te ket.

Az uniós pá lyá zat el ké szí té se leg alább egy hó -

nap nyi időt igé nyel. A pá lyá za tok el bí rá lá sa

hos  sza dal mas, de a tá mo ga tás nagy sá ga mes  sze

meg ha lad ja  az ed dig fel so rolt for rá so két. 

Az EU na gyon pon tos és nap ra kész in for -

má ci ó kat igé nyel a tar tal mi meg va ló sí tás ról, az

anya gi me rí tést pe dig szi go rú an el len őr zi. A

kul tú ra te rü le tén ke vés dél-szlo vá ki ai szer ve zet

ké pes pl. a Kul tú ra 2006 prog ram kö ve tel mé -

nye it tel je sí te ni. De ha son ló a hely zet a töb bi

prog ram mal is (Le o nar do, Socrates).

2.5.2. Sasakawa Peace Foun da tion

Az SPF olyan prog ra mo kat tá mo gat, me lyek a

nem zet kö zi egyet ér tést, együtt mű kö dést és ta -

pasz ta lat cse rét se gí tik. Mun ká já val egy egész -

sé ges, hu má nus nem zet kö zi tár sa dal mat igyek -

szik ki épí te ni, mely ha té ko nyan vesz részt a vi -

lág bé ke meg őr zé sé ben.

Az SPF a kö vet ke ző te rü le te ken meg va ló su -

ló pro jek teket tá mo gat: 
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A tá mo ga tá sok nagy sá ga e ta nul mány írá sa kor nem állt ren del ke zé sünk re.



a) Az együtt élés és plu rá lis ér té kek tá mo ga -

tá sa – ci vi li zá ci ós prob lé mák át fo gó meg ér té sét

szor gal ma zó kez de mé nye zé sek, ak tu á lis re gi o -

ná lis prob lé mák meg ol dá sá ra irá nyu ló kul tú rák

kö zöt ti pár be széd, in for má ci ók ki hasz ná lá sa és

to váb bí tá sa a glo bá lis tár sa da lom fe lé.

b) A biz ton ság és non prof it te vé keny ség tá -

mo ga tá sa – a há rom szek tor együtt mű kö dé sét

elő se gí tő pro jek tek, a non prof it szek tor in téz -

mé nye sí té se és erő for rá sa i nak épí té se, ku ta tá -

sok és fel mé ré sek

c) Ja pán és Ázsia a vi lág ban – Ja pán struk -

tu rá lis át ala ku lá sa és Ke let-Ázsia, Ke let-Ázsia

meg úju lá sa és ta pasz ta la tok át ül te té se, a vi lág

gaz da sá gi fel épí té se és Ja pán és ke let-ázsi ai

sze re pé nek szi lár dí tá sa.

Tá mo ga tá si rend sze re az Eu ró pai Uni ó val

ös  sze ha son lít va nem túl bo nyo lult. Tá mo ga tá sa

egy pá lyá zó szer ve zet szá má ra kb. 1 mil lió Sk

kö rül mo zog éven te, de nem ki vé tel a több mil -

li ós tá mo ga tás sem. Fi gye lem mel kí sé ri a pro -

jek tu mok tar tal mi tel je sí té sét, és szi go rú an el -

len őr zi az anya gi ol da lát is.

2.5.3. Charles Stew art Mott Foun da tion

Az ala pít vány cél ja az élet ké pes és fenn tart ha -

tó de mok ra ti kus tár sa da lom épí té sé nek tá mo -

ga tá sa, a de mok rá cia, a plu rá lis tár sa da lom ki -

épí té se és a kör nye zet vé de lem.

A Kö zép- és Ke let-Eu ró pa pol gá ri tár sa dal -

ma el ne ve zé sű prog ram ja a kö vet ke ző te rü le te -

ken tá mo gat pá lyá za to kat:

a) Kör nye zet vé de lem – he lyi és re gi o ná lis

kör nye zet vé del mi szer ve ze tek meg ala kí tá sa, az

ener gia for rás ok ha té kony ki hasz ná lá sa.

b) Non prof it szek tor – fej lő dés és nö ve ke -

dés a ré gi ók ban, me nedzs ment, jog rend szer, in -

for má ció há ló zat, tré nin gek, ci vil szer ve ze tek

együtt mű kö dé se, ön kén tes te vé keny ség.

c) Po li ti kai és gaz da sá gi inf rast ruk tú ra –

transz for má ció, sza bad pi ac gaz da ság, kis- és

kö zép vál lal ko zá sok.

Az ala pít vány nak nin cse nek hi va ta los pá -

lyá zá si elő írá sai. Rö vid le já ra tú és hos  szú tá vú

pro jek te ket egy aránt tá mo gat. Az an gol nyel vű

pá lyá za to kat két pél dány ban  fo lya ma to san le -

het be nyúj ta ni az ala pít vány hoz. 

Tá mo ga tá sai a ha zai vi szo nyok hoz ké pest

ma gas nak mond ha tók (10 000 USD-től 80 000

USD-ig ter jed nek). A pro jek tek tel je sí té sét fi -

gye lem mel kí sé ri, na gyon ru gal ma san re a gál az

igé nyek re. Ko moly fi gyel met szen tel a szer ve -

ze tek nek a pá lyá zat be fe je zé se után is, mi vel

fon tos nak tart ja, hogy a be fek te tett tá mo ga tás

hos  szú tá von a ré gi ók ban ka ma toz zon.

A dél-szlo vá ki ai ci vil szer ve ze tek kö zül

egye dül a Fó rum In for má ci ós Köz pon tot tá mo -

gat ta, a Jö vő 2000 Ala pít vány is pá lyá zott, de

nem ka pott tá mo ga tást.

2.5.4. West mins ter Foun da tion for Democ ra -

cy

A West mins ter Ala pít vány Nagy-Bri tan nia kor -

má nyá nak a de mok rá ci át épí tő és fej lő dé sét tá -

mo ga tó ala pít vá nya. Cél ja a plu ra liz must és de -

mok rá ci át erő sí tő és épí tő pro jek tek tá mo ga tá sa.

A WFD olyan szer ve ze te ket és pro jek te ket

tá mo ga tott, me lyek a plu rá lis de mok rá ci át épí -

tet ték kül föld ön: po li ti kai pár to kat, kor má nyo -

kat és más kép vi se le ti szer ve ket, em ber jo gi

cso por to kat, füg get len saj tót, női szer ve ze te ket

és pro jek te ket, jo gi re for mo kat, vá lasz tá si re -

for mok ra irá nyu ló pro jek te ket, szak szer ve ze te -

ket. 

Ko moly sze re pet vál lalt az 1998-as vá lasz -

tá sok meg elő ző OK ’98 kam pány ban. A dél-

szlo vá ki ai ci vil szer ve ze tek kö zül csak a Fó rum

In té zet, il let ve a Mécs Lász ló Tár su lás pá lyá -

zott ná la tá mo ga tá sért, ho lott tá mo ga tá si rend -

sze re nem bo nyo lult, csu pán az okoz ha tott a

szer ve ze tek nek prob lé mát, hogy an gol nyel ven

kom mu ni kált part ne re i vel.

2.5.5. Ger man Mar shall Fund of the Unites

States

A Ger man Mar shall Alap cél ja a há bo rú utá ni

Mar shall-Terv esz me i sé gét kö vet ve az Egye sült

Ál la mok és Eu ró pa együtt mű kö dé sé nek és esz -

me cse ré jé nek fej lesz té se. A GMF 1972-ben, né -

met pol gá rok ado má nya i ból lett meg ala pít va.

Cél cso port ját az ún. think tank szer ve ze tek

ké pe zik, me lyek a de mok ra ti kus át me net kulcs -

prob lé má it ké pe sek ja ví ta ni. En nek je gyé ben fi -
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gyel mét je len leg a de mok rá ci á val meg erő sí té sé -

vel küz dő szov jet utód ál lam ok ra össz pon to sít ja. 

Dél-szlo vá ki ai szer ve ze tek kel nincs ta pasz -

ta la ta.    

2.6. Ta nul sá gok

Az el ső és leg fon to sabb ta nul ság, me lyet le -

von ha tunk, hogy a dél-szlo vá ki ai szer ve ze tek

több sé ge pá lyá za ti ta pasz ta la ta na gyon ke vés.

E hi á nyos ság mi att esik el olyan tá mo ga tá sok -

tól, me lyek a ma gyar or szá gi kis tá mo ga tá sok -

kal ös  sze ha son lít va, nagy sá gu kat te kint ve lé -

nye ge sen ma ga sab bak. A ko moly prog ra mok ra

el nyert na gyobb tá mo ga tás elő nyei, hogy biz -

ton sá got nyúj ta nak a szer ve ze tek nek, ne ve lik a

szer ve ze tet, amely olyan bá zist ké pes ma ga kö -

rül te rem te ni, mely re a jö vő ben épít het. 

Na gyon fon tos, hogy a ma gyar or szá gi tá -

mo ga tás po li ti ka olyan te rü le te ket tá mo gat,

ame lyek re egyéb ként más for rás ból nem le het

anya gi tá mo ga tá so kat biz to sí ta ni. 

Fon tos az is, hogy mű kö dé si költ sé gek re is

le het nyer ni tá mo ga tást, ez ugyan is sta bi li zál ja

az egyes (fő leg „köz in téz mény ként” mű kö dő)

in téz mé nyek, szer ve ze tek mű kö dé sét. 

A szlo vá ki ai ma gyar in téz mény rend szer –

né hány ki vé tel től el te kint ve – hos  szú éve ken ke -

resz tül csak a ma gyar or szá gi for rá sok ra ha gyat -

ko zott. Lé nye gé ben a ma gyar or szá gi for rá sok

tet ték le he tő vé a ki épü lé sét és hos  szú éve ken ke -

resz tül a lé te zé sét. Ugyan ak kor en nek a má sik

ol da lon na gyon ne ga tív ha tá sa is volt: a szlo vá -

ki ai vagy szlo vák ci vil szek tor ugyan eb ben az

idő ben sok kal na gyobb tá mo ga tá sok be vo ná sá -

val ki épí tet te inf rast ruk tú rá ját, tu laj don ra, alap -

tő ké re, tar ta lék for rá sok ra tett szert, el sa já tí tot ta

az igé nye sebb pá lyá zá si tech ni ká kat, meg fe le lő

kap cso lat rend szert épí tett ki stb., és most sok kal

ver seny ké pe sebb, mint a szlo vá ki ai ma gyar in -

téz mény rend szer, amely egyéb ként na gyon je -

len tős hely ze ti előn  nyel ren del ke zett még a

kilencvenes évek ele jén, de ezt fo ko za to san el -

ve szí tet te. Ma már ne ga tí vum ként kell el köny -

vel ni, hogy a szlo vá ki ai ma gyar szer ve ze tek ki -

zá ró lag ma gyar or szá gi for rá sok ra tá masz kod tak,

ez zel el szi ge te lőd tek a szlo vá ki ai rend kí vül di -

na mi ku san fej lő dő ci vil szek tor tól, sőt vol tak

idő szak ok, ami kor a szlo vák szer ve ze tek kel va -

ló együtt mű kö dés vagy nem zet kö zi prog ra mok -

ban va ló rész vé tel egye ne sen bűn nek mi nő sült.

Saj nos a ma gyar or szá gi tá mo ga tá si rend -

szer, mely ből a szlo vá ki ai ma gyar szer ve ze tek

be vé te le ik 90%-át nye rik, na gyon el ké nyel me -

sí tet ték a szer ve ze te ket. Mi ni má lis igé nye ket

tá masz ta nak ve lük szem ben a pá lyá zás nál, úgy

is mond hat juk, nem iga zán ér dek li őket, hogy

pén zük meg fe le lő en volt-e fel hasz nál va, az el -

szá mo lá si rend sze rük pe dig vis  sza élé sek re

nyújt le he tő sé get.

Te hát nem mo ti vá ló a tá mo ga tá si rend szer.

Ez an  nyit je lent, hogy pár ol da las pá lyá zat tal

akár forint mil liókat le het kap ni az ado má nyo -

zók tól. Az egyes köz ala pít vány ok nak ösz tö -

nöz ni ük kel le ne a cél cso port ja i kat (szer ve ze -

tek, in téz mé nyek), hogy igé nye sebb pro jek tek -

ben gon dol koz za nak, és fel ké szül je nek ezek el -

ké szí té sé re (né me lyik nél ez a tö rek vés már

meg je lent). Ez zel ösz tö nöz he tő len ne a cél cso -

port más, pl. uniós for rá sok el éré sé re is, ame -

lyek nagy ság ren di leg mes  sze meg ha lad ják a

ma gyar or szá gi for rá so kat. Je len leg a szlo vá ki ai

ma gyar in téz mény rend szer nincs fel ké szül ve

igé nye sebb pro jek tek el ké szí té sé re és fő leg

meg  va ló sí tá sá ra. 

Dif fe ren ci ál tan kel le ne ke zel ni a kér dést:

kis szer ve ze tek, kis pro jek tek ese té ben (egy -

sze ri ren dez vény stb.) transz pa rens dön tés ho -

za tal, x ös  sze gig mi ni má lis kö ve tel mény, x ösz  -

szeg fe lett több mun kát meg kö ve tel ni a pá lyá -

zó tól, pl. csa tol ja az elő ző évi éves je len té sét,

költ ség ve tés ét (ki adá sok+bevételek), ami ből

lát ha tó, hogy men  nyi ből gaz dál ko dott, és eh hez

ké pest men  nyi re re á lis az igé nye. 

Fon tos nak len ne, az ön rész fel mu ta tá sa nem

pusz tán a pá lyá zat ban, ha nem az el szá mo lás -

ban is.

A má sik fon tos té nye ző a tu da tos „ön rek lá -

mo zás” hi á nya, a cse kély lob bi ké pes ség. Az a

szer ve zet, amely nem ké pes be vo nul ni a köz tu -

dat ba, ne he zen jut tá mo ga tás hoz (ér vé nyes ez

mind a ma gyar or szá gi for rá sok ra, mind a 2%-

os adó ra).

To váb bi té nye ző ként em lít jük a tá mo ga tá si

rend sze rek el po li ti zá ló dá sát, az át lát ha tat lan sá -

got, a rend szer és rend sze res ség hi á nyát és az
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ak tu á lis po li ti kai rend szer től va ló füg gő sé get.

Saj nos má ig ér vé nye sül a ma gyar or szá gi for rá -

sok ese té ben a „ki ki nek az is me rő se” elv, va -

gyis az a szer ve zet, mely nek nin cse nek is me rő -

sei az adott ala pít vány nál, ku ra tó ri um ban, csak

ne he zen vagy egy ál ta lán nem jut tá mo ga tás -

hoz. Ez egy részt apa ti kus sá te szi a kis vi dé ki

szer ve ze te ket, más részt mé lyí ti a kis erő fe szí -

tés sel nagy tá mo ga tás hoz ju tó szer ve ze tek ön -

bi zal mát.

Sze mé lyi/in téz mé nyi és nem prog ram köz -

pon tú a je len le gi rend szer, ami a pá lyá za ti ki -

írá sok tól kezd ve az el bí rá lá son ke resz tül egé -

szen az el szá mo lá sig ér vé nye sül. Sok eset ben

nem nyi tot tak a rend sze rek, pl. az if jú sá gi tá -

mo ga tá sok ese té ben.
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TÓTH KÁR OLY

3. A KUL TU RÁ LIS TÁ MO GA TÁ SOK ÁT -

ALA KÍ TÁ SÁ NAK LE HET SÉ GES FOR  -

MÁI 

Az el múlt idő szak ban több fon tos írás, ta nul -

mány, in ter jú je lent meg a ma gyar or szá gi tá -

mo ga tá si rend szer át szer ve zé sé ről, re form já ról,

újragon do lásáról.

408

Az írá sok nagy ré szé nek az

a fő gon do la ta, hogy át kell ala kí ta ni a ma gyar -

or szá gi tá mo ga tá si rend szert, hi szen an nak ha -

té kony sá ga na gyon sok kí ván niva lót ha gyott

ma ga után az el múlt idő szak ban. Vi tat ha tó ez a

meg ál la pí tás fő leg azok ban az ese tek ben, ami -

kor a szer zők konk rét ese te ket nem hoz nak fel,

és csak ál ta lá ban for mál nak ne ga tív vé le ményt

az el múlt idő szak tá mo ga tás po li ti ká já ról. 

Ugyan ak kor he lyén va ló az a meg ál la pí tás,

hogy nap ja ink vál to zó kö rül mé nyei szük sé ges -

sé te szik a tá mo ga tá si rend sze rek ru gal mas vál -

toz ta tá sát, mert nem csak az anya gi for rá sok

vál toz nak, ha nem a cél cso por tok is ko moly át -

ala ku lá so kon men nek ke resz tül az egyes ha tá -

ron tú li ré gi ók ban.

Igaz az az ál lí tás is, hogy az el múlt négy év -

ben – fő leg az  uniós csatlakozás és a kör nye ző

ál la mok tár sa dal mi át ala ku lá sa kap csán – nagy -

ban meg vál to zott ez egyes ha tá ron tú li ré gi ók

hely ze te. A gaz da sá gi és szo ci o ló gi ai ku ta tá sok

azt bi zo nyít ják, hogy egy re el té rőbb vi szo nyok

ala kul nak ki az egyes ré gi ók ban (meg vál toz tak

a ha gyo má nyo san is mert és a köz be széd té má -

ját is ké pe ző de mog rá fi ai, gaz da sá gi, szo ci á lis,

mig rá ci ós, po li ti kai és egyéb ös  sze te vők). Ez

azt ered mé nyez te, hogy im már kü lön-kü lön

kell ke zel ni az egyes ha tá ron tú li ré gi ó kat. Nem

le het közös ne ve ző re hoz ni pl. Kár pát al ja vagy

Vaj da ság hely ze tét a tár sult or szá gok (Szlo vá -

kia, Szlo vé nia) vagy a tár su lás ra vá ró or szá gok

(Ro má nia és Hor vát or szág) hely ze té vel. 

Az is fon tos té nye ző, hogy az egyes szom -

szé dos ál la mok ban az ún. ma gyar pár tok mi lyen

po zí ci ó kat fog lal nak el a po li ti kai élet ben, a par -

la ment ben, a kor mány za ti struk tú rá ban, az ál -

lam igaz ga tás ban, a me gyei és he lyi ön kor mány -

zat ok ban, il let ve men  nyi re fej lett az adott or szág

ki sebb sé gi ma gyar ci vil szfé rá ja, men  nyi re kom -

mu ni ka tí vak és fel ké szül tek a ki sebb sé gi szer ve -

ze tek a több sé gi nem zet ha son ló szer ve ze te i vel

va ló ko ope rá ci ó ban. Más képp je len ik meg a ter -

mé sze tes as  szi mi lá ció, a ve gyes há zas sá g, a bel -

ső és kül ső mig rá ció, az el ván dor lás, a ha tár

men ti együtt mű kö dés, a né pes ség csök ke nés, az

ér tel mi sé gi el ván dor lás, a mun ka erő-pi a ci moz -

gá s kérdése stb. az egyes ré gi ók ban. 

Nyil ván va ló, hogy a ma gyar or szá gi po li ti -

kai elit, il let ve az egyes ha tá ron tú li ré gi ók kal

fog lal ko zó in téz mé nyek szá má ra az a kön  nyeb -

bik meg ol dás, ha egy sé ge sen tud ják ke zel ni a

ha tá ron tú li ré gi ó kat, de az el múlt más fél év ti -

zed alatt be kö vet ke zett vál to zá sok ma már ezt

alig ha te szik le he tő vé. A dif fe ren ci ált meg kö -

ze lí tés cél irá nyo sabb és ha té ko nyabb tá mo ga -

tá si rend szer ki ala kí tá sát te szi szük sé ges sé.

Fon tos nak tar tom meg je gyez ni, hogy –

min den hi á nyos sá ga el le né re – egy na gyon pro -

duk tív tá mo ga tá si rend szer ről be szél he tünk:

Szlo vá kia ese té ben ma gyar in téz mé nyek olyan

tá mo ga tá so kat kap tak Ma gyar or szág tól (Il  lyés

Köz ala pít vány, Apá czai Köz ala pít vány és más

köz-, il let ve ma gán ala pít vá nyok), ame lye ket

más for rás ból le he tet len lett vol na biz to sí ta ni.

Az el kö vet ke ző idő szak tá mo ga tá si rend sze ré -

nek ki ala kí tá sa kor (fő leg a meg vál to zott po li ti -

kai vi szo nyok kö ze pet te) ezt a tényt na gyon ko -

mo lyan kell mér le gel ni.

A ki in du lá si pont ja ink a kö vet ke zők:

a) A ma gyar al kot mány ból adó dó an a ma gyar

kor mány zat nak fog lal koz nia kell a ha tá ron

tú li ma gya rok hely ze té vel.

b) Anya gi tá mo ga tá so kon ke resz tül ha té ko -

nyan kell be fo lyá sol nia az egyes ré gi ók ver -

seny ké pes sé gét és anya gi-szel le mi kon dí ci -

ó it. Ez fő leg Ma gyar or szág szá má ra fon tos,

hi szen erős part ne rek és a szlo vá ki ai pá lyá -

zá si pi a con is helyt ál ló szer ve ze tek jö het -

nek így lét re.
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c) Az egyes ré gi ó kat kü lön-kü lön kell ke zel ni,

mert na gyon el té rő prob lé mák és le he tő sé gek

van nak je len az egyes ha tá ron tú li ré gi ók ban.

3.1. Köz ala pít vány ok, ala pok

Az Il  lyés Köz ala pít vány 1994-ben be ve ze tett

alku ratóri u mi rend sze re az el múlt évek ben na -

gyobb konf lik tu sok és prob lé mák nél kül mű kö -

dött Szlo vá ki ban. Egy de mok ra ti kus, alul ról

épít ke ző rend szert si ke rült ki ala kí ta ni, amely -

ben négy éven ként új ra szer ve zett szak tes tü le tek

(be je lent ke zett kul tu rá lis és ci vil in téz mé nyek,

szá muk meg ha lad ta a két szá zat) dön töt tek az

anya gi esz kö zök bel ső ará nya i ról, il let ve az

egyes pá lyá za tok ról. Át te kint he tő és fő leg egy -

más ál tal el len őriz he tő volt ez a rend szer, és ez

je len tet te az erős sé gét.

Na gyon fon tos volt az anya gi tá mo ga tá sok

meg íté lé se szem pont já ból, hogy olyan te rü le te -

ket tá mo ga tott, ame lyet egyéb ként más for rás -

ból le he tet len volt biz to sí ta ni (tu do mány, szak -

mai szer ve ze tek, ré teg la pok, fa lu si ön te vé keny

cso por tok stb.). Ezek a „kis pén zek” na gyon

fon tos pén zek vol tak, és sok eset ben töb bet je -

len tet tek, mint a nagy uniós vagy ame ri kai tá -

mo ga tá sok. És ezt je len tik ma is.

Mind eköz ben ki ala kul tak olyan köz ala pít -

vány ok, ame lyek 

a) Egy- e gy spe ci fi kus te rü let tá mo ga tá sá ra

össz pon to sí tot tak (Apá czai Köz ala pít vány,

Új Kéz fo gás Köz ala pít vány stb.), ame lyek

sok eset ben ugyan azt a te rü le tet (ok ta tás, ha -

tá ron át nyú ló kap cso la tok stb.) tá mo gat ták.

b) A saj tó- és egy há zi tá mo ga tá sok ese té ben

új hely zet ala kult ki: a saj tó pro fit ori en tált -

sá ga foly tán – a ré teg és szak mai la po kat le -

szá mít va – ön fenn tar tó lett, az egy ház pe -

dig, je len tős mér ték ben vis  sza sze rez ve va -

gyo nát, sa ját mű kö dé sét biz to sí ta ni tud ta. 

c) Az is ko lák ese té ben az ún. di ák tá mo ga tás

(Páz mány Pé ter Ala pít vány) olyan for rá sok -

hoz jut tat ta a szlo vá ki ai ma gyar is ko lá kat,

amely ről ko ráb ban ál mod ni sem mer tek (je -

len leg a leg na gyobb tő ke erő vel ren del ke ző

ala pít vány Szlo vá ki á ban a ma gyar or szá gi tá -

mo ga tá sok köz ve tí té sé re lét re ho zott Páz -

mány Pé ter Ala pít vány, mel let te a So ros Ala -

pít vány csak a ne gye dik). 

d) Meg je len tek más erő for rás ok is: PHA RE,

inter reg, struk tu rá lis ala pok, egyéb uniós for -

rá sok (Nor vég pro jekt), ame lyek egy- e gy pá -

lyá zat ese té ben vo lu me né ben na gyobb pénz -

esz közt je len te nek, mint az Il  lyés Köz ala pít -

vány tel jes éves szlo vá ki ai költ ség ve té se.

Ezek el ér he tő sé ge azon ban az egyes ki sebb -

sé gi szer ve ze tek szá má ra, el ső sor ban az ön -

rész és a szak mai fel ké szült ség, nyelv is me ret

stb. mi att, szin te le he tet len.

Mind ezek tük ré ben újra kel le ne  fo gal maz ni

a ma gyar or szá gi ala pok Szlo vá ki á ba irá nyu ló

tá mo ga tá sá nak bel ső struk tú rá ját. 

a) Azok ra a te rü le tek re kell össz pon to sí ta ni a

tá mo ga tá so kat, ame lyek más for rás ból nem

biz to sít ha tók. (ezek alap ve tő en a fa lu si ön -

te vé keny kö rök – je len tős ré szük a Cse ma -

dok he lyi szer ve ze te mel lett mű kö dik, he lyi

és mikrore gionális szer ve ze tek, ame lyek

na gyon kis tá mo ga tás mel lett ha té ko nyan

tud nak részt ven ni a kö zös ség fej lesz tés ben,

a he lyi tu riz mus be in dí tá sá ban, a gaz da sá gi

kap cso la tok, a ha tá ron át nyú ló együtt mű kö -

dés ki ala kí tá sá ban, il let ve az iden ti tás meg -

őr zé sé ben).

b) Tu do má nyos in téz mé nyek és bá zis könyv tá -

rak, ame lyek a ki sebb, de az egész ré gió

szel le mi inf rast ruk tú rá ját biz to sít ják.

c) A ré teg la pok (if jú sá gi, iro dal mi, tu do má nyos,

szak mai, egye te mi, val lá si la pok és fo lyó ira -

tok), ame lyek min dig vesz te sé ge sek lesz nek,

de na gyon nagy szük ség van rá juk az ér tel mi -

ség meg tar tá sa és az ér ték köz ve tí tés szem -

pont já ból.

d) Az egy há zak ese té ben az egy há zak ál tal lét -

re ho zott vagy mel let tük lét re jött, el ső sor -

ban ka ri ta tív vagy if jú sá gi prog ra mo kat

meg va ló sí tó ci vil szer ve ze tek prog ram jai.

e) Tu dás ala pú in for ma ti kai tá mo ga tá sok. Nem

el ső sor ban tech ni kai, ha nem a nem ze ti kul -

tu rá lis ér té kek tar ta lom fej lesz té se és di gi ta -

li zá lá sa (NDA, MEK stb.).

f) Hos  szú tá vú, stra té gi ai, el ső sor ban kép zé si

prog ra mok tá mo ga tá sa, ame lyek fel ké szí tik

az egyes szer ve zete ket, hogy ver seny ké pe -

sen tud ja nak részt ven ni a lé te ző és egy re
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ke mé nyebb pá lyá za ti pi a con (nem a ha lat

hoz zák, ha nem a há lót). Eb ből a szem pont -

ból a szlo vá ki ai ma gyar ci vil szfé ra mes  sze

el ma radt a szlo vá ki ai át lag tól, és je len tős

anya gi erő for rás ok tól esett el már az el múlt

évek ben is mind an nak el le né re hogy több

éven ke resz tül so kan szor gal maz ták en nek

a te rü let nek a fel erő sí té sét.

g) Ön erő biz to sí tá sa az uniós pá lyá za tok hoz.

Szin tén a ver seny ké pes ség nö ve lé sé nek az

esz kö ze. Na gyon sok szer ve zet azért nem

tud pá lyáz ni, mert kép te len biz to sí ta ni az

5–50 szá za lé kos ön részt az egyes pá lyá za -

tok hoz. Na gyon ko moly prob lé ma ez,

amely re oda kell fi gyel ni, hi szen pár száz -

ezer fo rint nyi tá mo ga tás több száz ezer

eurós tá mo ga tást je lent het az egyes szer ve -

ze tek ese té ben és a ré gi ók ban. A tá mo ga tá -

sok ha té kony fel hasz ná lá sá nak az el kö vet -

ke ző évek ben ez lesz a leg főbb esz kö ze.

3.2. In téz mé nyi tá mo ga tás – sta bi li zá ci ós ke -

ret

A fen ti ek mel lett új elem ként és na gyon ha té -

kony esz köz ként el kel le ne gon dol kod ni az in -

téz mé nyi tá mo ga tás új rend sze rén.

Je len leg Szlo vá kia ese té ben kb. más fél tu cat

olyan köz funk ci ó kat el lá tó ci vil szak mai in téz -

mény van, ame lyek az el múlt más fél év ti zed ben

bi zo nyí tot ták lét jo go sult sá gu kat, füg get le nül

min den faj ta po li ti kai kör nye zet től el ső sor ban

pá lyá za ti ala pon biz to sí tot ták a te vé keny sé gük -

höz szük sé ges anya gi esz kö zö ket, ko moly ér ték -

meg őr ző és ér ték te rem tő mun kát vé gez tek, még -

is fo lya ma to san ki szol gál ta tot tak ma rad tak, hi -

szen nem tud tak sta bil, ki szá mít ha tó és hos  szú

tá von biz ton sá gos mű kö dést biz to sí ta ni. 

Mű kö dé si fel tét ele ik sta bi li zá lá sa el en ged -

he tet len. Olyan szer ve ze tek ezek, ame lyek ha -

tás sal van nak a kö ré jük szer ve ző dő több tu cat

egyéb szer ve zet te vé keny sé gé re, te hát a be lé -

jük fek te tett anya gi esz kö zök több szö rö sen

meg té rül nek. Eb be a ka te gó ri á ba tar toz nak a

tu do má nyos, a ma gas kva li fi ká ci ó val ren del ke -

ző nép mű vé sze ti, a ci vil szer ve ze te ket ki szol -

gá ló kép ző és kon zul ta tív szer ve ze tek, ka ri ta tív

egy há zi szer ve ze tek, egye te mi in téz mé nyek

stb., me lyek ha tás sal van nak az ön kor mány za -

tok ra, a ci vil szer ve ze tek re, a mikrore gionális

tár sa dal mak ra, az is ko lák ra, az ér tel mi ség re, az

ér ték te rem tés re és tu dás köz ve tí tés re.

A sta bi li zá ci ós ke ret ki ala kí tá sát szi go rú

fel té tel rend szer hez le het ne köt ni:

1. Akk re di tált in téz mé nyek – in téz mé nyi át vi -

lá gí tás sal meg vizs gál ni azt, hogy az in téz -

mény mi lyen te vé keny sé get fejt ki, men  nyi -

re lát el köz hasz nú és köz in téz mé nyi funk -

ci ó kat, hány al kal ma zot tal ren del ke zik, mi -

lyen kép zett sé gű ek ezek, mi lyen a ha tá sa a

te vé keny sé gük nek, mi lyen a pub li ká ci ós te -

vé keny sé ge az adott in téz mény nek, mi lyen

a kap cso lat rend sze re, mi lyen anya gi for rá -

sok kal ren del ke zik, me lyek azok a hi ány zó

anya gi esz kö zök, ame lye ket hos  szú tá von

meg kel le ne fi nan szí roz ni ah hoz, hogy biz -

to sít va le gyen a szer ve zet sta bi li tá sa. 

2. 1 plusz 1 ko ro na el ve – a hos  szú tá vú sta bil

tá mo ga tás so ha sem ha lad hat ja meg az adott

szer ve zet vagy in téz mény sa ját ma ga ál tal

meg szer zett anya gi be vé tel ét. Te hát a leg -

op ti má li sabb sta bi li zá ló tá mo ga tás csak

annyi le het ne, amen  nyit az in téz mény más

for rá sok ból biz to sít ma gá nak. Ez ar ra ösz -

tö nöz het né az szer ve ze tet, hogy mi nél na -

gyobb for rá sok ra te gyen szert, hi szen ez ál -

tal tud ná fej lesz te ni a szer ve ze tet.

3.3. Regrant i ng (új ra el osz tó) ke ret

Szlo vá ki á ban volt egy na gyon ha té kony ame ri kai

ala pít vá nyi pró bál ko zás az ún. re gi o ná lis

regrantig prog ram ki ala kí tá sá ra. Ez az új ra el osz -

tó rend szer pá lyá zás út ján ki vá lasz tott né hány

kis tér sé gek ben mű kö dő szer ve ze tet, ame lyet az -

zal bí zott meg, hogy mikrore gionális fej lesz té si

prog ra mo kat fi nan szí roz zon meg. Min den – az

adott ré gi ó ban meg szer zett – anya gi esz köz höz

ugyan an  nyit nyúj tott az adott szer ve zet nek. Na -

gyon ha té kony anya gi esz köz be szer zés re ösz -

tön ző prog ram volt, az adott tér sé gek ben a vál lal -

ko zók nak, ön kor mány zat ok nak stb. meg ér te

anya gi esz kö zö ket ado má nyoz ni az adott szer ve -

zet nek, hi szen ez zel meg dup láz ták a tá mo ga tá su -

kat az ame ri kai ala pít vány ré vén, ugyan ak kor a

dön té sek az ado má nyo zók be vo ná sá val tel je sen
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kis tér sé gi szin ten ma rad tak, az adott szer ve zet -

nél. Transz pa rens és ef fek tív tá mo ga tá si for ma

le het ne ez a kis tér sé gi gaz da sá gi, tu risz ti kai, kul -

tu rá lis és egyéb tá mo ga tá sok ese té ben. A leg fon -

to sabb ele me en nek a rend szer nek az volt, hogy

he lyi, mikrore gionális for rá so kat kel lett moz gó -

sí ta nia, és az egész ös  sze get csak az adott ré gi ó -

ban le he tett fel hasz nál ni pá lyá za ti rend szer ke re -

té ben. Na gyon nagy tu dás ra, ta pasz ta la tok ra és

fő leg anya gi erő for rás ok ra tet tek szert ezek a

regrant i ng prog ram ban részt ve vő szer ve ze tek, a

ré gi ó ban pe dig a pá lyá zó kis szer ve ze tek sta bil

tá mo ga tás ban ré sze sül tek.

3.4. Or szá gos és köz pon ti ren dez vé nyek

Az or szá gos és köz pon ti ren dez vé nyek kö re az

el múlt idő szak ban bíz ta tó an  bő vült, már nem

csak a Cse ma dok ren dez ilye ne ket, sőt a ha -

gyo má nyos Cse ma dok-ren dez vé nye ket is több

szer ve zet ren de zi. Ugyan ak kor a tá mo ga tá si

rend sze ren be lül ez nincs vé gig gon dol va és

kel lő súl  lyal ke zel ve. Ál ta lá ban va la me lyik

szak mai cso mag ré sze ként ke ze lő dik, és így

ko moly arány ta lan sá gok hoz ve zet a rend szer –

pl. a ha gyo má nyos or szá gos ren dez vé nyek a

leg több eset ben a Cse ma dok-cso mag ré szét ké -

pe zik, így csak Cse ma dok-szer ve zet pá lyáz hat -

ja meg, a ta nul má nyi ver se nyek pe dig csak a

meg le he tő sen ki csi re zsu go ro dott ok ta tá si cso -

mag ból re mél het nek tá mo ga tást stb.

A má sik ol da lon ki ala kult egy hall ga tó la gos

egyez ség, hogy bi zo nyos köz pon ti ren dez vé -

nye ket ki jo go sult meg pá lyáz ni, il let ve azo kat

meg ren dez ni. Ez a „biz ton ság ér zet” sok eset -

ben ah hoz ve zet, hogy a köz pon ti ren dez vé -

nyek szín vo na la csök ken, kon ku ren cia hi á nyá -

ban a ren dez vé nyek kel szem ben tá masz tott kö -

ve tel mény rend szer ki sem ala kul. Be já ra tott

me cha niz mu sok ala kul nak ki újí tó, in no va tív

el kép zé sek nél kül, hi szen ez a rend szer nem hat

ösz tön ző leg eb be az irány ba.

A meg ol dást a kö vet ke zők ben lát nánk:

– Szi go rú és rész le tes kö ve tel mény rend szer

ki ala kí tá sa az or szá gos és köz pon ti ren dez -

vé nyek kel kap cso lat ban. Ez meg szab ná,

hogy mi lyen szín vo na lon kell meg ren dez ni

a ren dez vényt stb.

– Nem a tá mo ga tás ös  sze gét, ha nem a meg ren -

de zés jo gát kel le ne meg pá lyáz tat ni, hogy más

szer ve ze tek is esé lyt kap ja nak a szer ve zés re.

– A ki ala kí tott kö ve tel mény rend szer alap ján

el len őriz ni és ér té kel ni kel le ne a ren dez vé -

nyek szín vo na lát az ado má nyo zó szer ve zet

ré szé ről. Ez ma nap ság – el vét ve – csak a

saj tó ban tör té nik meg.

3.5. Objek tivizált dön tés ho za tal

Az egyes ku ra tó ri u mi, szak bi zott sá gi, ta nács -

adói tes tü le tek ben – min den olyan te rü le ten,

ahol ez le het sé ges – objek tivizál ni kel le ne a

dön tés ho za talt, olyan (pl. pon to zá sos stb.)

rend sze re ket ki ala kí ta ni, ame lyek mi ni ma li zál -

nák a szub jek tív, oly kor lob bi te vé keny sé gen

ala pu ló dön té se ket. Van nak er re ki dol go zott

rend sze rek, ame lyek mű kö dő ké pe sek.

Vé gig kel le ne gon dol ni azt is, hogy ha egy

pá lyá za tot a tes tü let tá mo ga tás ra ér de mes nek

tart, azt a kért tá mo ga tá si ös  szeg gel tá mo gas sa

meg. A mai gya kor lat ez zel el len té tes, min den -

ki kap va la mit, ami ből az tán vagy meg tud ja

csi nál ni a pro jek tu mot, vagy nem.

Ter mé sze te sen egy ilyen rend szer nagy fo kú

ön részt kö ve tel meg, eset leg bi zo nyos mér té kű

utó fi nan szí ro zást. Az uniós és ame ri kai tá mo -

ga tá sok – nem vé let le nül! – így mű köd nek.

3.6. Az in téz mény rend szer meg erő sí té se – in -

gat lan és tar ta lék alap

Tu laj don (in gat lan), meg fe le lő sze mé lyi és

tech ni kai inf rast ruk tú ra – ezek ki ala kí tá sa lét -

szük ség let. Ma már egy ci vil szer ve zet nem

ver seny ké pes ezek nél kül. Nem biz tos, hogy

ezt ma gyar or szá gi erő for rás ok ra kel le ne ala -

poz ni. Az ön kor mány zat ok, vál lal ko zói erő for -

rás ok, a 2% stb. be vo ná sá val olyan in gat la nok -

ra kel le ne szert ten ni, ame lyek a szer ve zet tu -

laj do nát ké pez nék, és meg fe le lő biz ton sá got

ad ná nak a szer ve ze tek mű kö dé sé hez.

Ha son ló kér dés a szer ve ze tek tar ta lék alap-

kép zé se. E nél kül ma már pá lyáz ni sem le het, és

fő leg nem át hi dal ni a ké sőn ér ke ző tá mo ga tá sok -

ból adó dó gon do kat. A fo lya ma tos, ki egyen sú -

lyo zott mű kö dés nek elő fel té te le a tar ta lék alap.
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1. BE VE ZE TÉS

Amint a ta nul mány cí me is utal rá, cé lom a szlo -

vá ki ai ma gyar ság nyel vi hely ze té nek a be mu ta -

tá sa, el ső sor ban ab ból a szem pont ból, mi lyen

vál to zá sok men tek vég be és mu tat ha tók ki

a szlo vá ki ai ma gyar be szé lő kö zös ség nyil vá nos

nyelv hasz ná la tát be fo lyá so ló kül ső té nye zők,

a leg tá gab ban ér tel me zett kom mu ni ká ci ós gya -

kor lat és részben nyel vi pro duk tu mok te kin te té -

ben a rend szer vál to zás óta el telt több mint ti -

zen öt év alat t. Az utób bi évek em pi ri kus nyel vé -

sze ti ku ta tá sai alap ján szü le tett át fo gó pub li ká -

ci ók (el ső sor ban Lanstyák 2000a, a Lanstyák–

Sza bómihály 2002c kö tet ben kö zölt ta nul má -

nyok; to váb bá Szabómi há ly 1998, a kül föl di ol -

va sók szá má ra: Lanstyák 2002d és Lanstyák–

Szabó mihály 2005) le he tő vé te szik, hogy eb ben

a ta nul mány ban el ső sor ban is az egyes, alább

jel lem zett té nye zők kö zött fenn ál ló ös  sze füg gé -

sek re mu tas sunk rá, né hány kér dést az em lí tett

írá sok tól el té rő szem pont ból vizs gál junk meg,

il let ve olyan je len sé gek kel is fog lal koz zunk,

ame lyek re ezek a ta nul má nyok nem tér tek ki.  

A rend szer vál to zás előt ti és utá ni idő szak

ös  sze ve té sét ne he zí ti, hogy a ko ráb bi év ti ze -

dek ben a szlo vá ki ai ma gya rok nyelv hasz ná la -

tát csak nyelv mű ve lő szem pont ból ele mez ték.

A szlo vá ki ai ma gyar nyelv mű ve lés el ve it és

fel ada ta it Ja kab Ist ván fo gal maz ta meg elő ször

1973-ban (meg je lent: Ja kab 1976), majd 1983-

ban (Ja kab 1983), s lé nye gé ben ugyan eze ket is -

mé tel te meg az 1994-es Ka zin czy -na po kon tar -

tott elő adá sá ban (Ja kab 1994). Ezek az el vek,

il let ve fel ada tok – a ha gyo má nyos nyelv mű ve -

lés irá nyult sá gá val össz hang ban – két fő alap -

fel adat tal füg ge nek ös  sze: az egyik a nyelv -

hasz ná lók nak, a má sik pe dig a nyelv nek (a

Szlo vá ki á ban be szélt ma gyar nyelv nek) a mű -

ve lé se. Ja kab Ist ván mind két „művelési“ irány -

ban több rész fel ada tot is ki je lölt, a va ló ság ban

azon ban nyelv mű ve lő ink in kább csak a szlo vá -

ki ai ma gya rok nyel vi mű velt sé gé nek el mé lyí -

té sé vel fog lal koz tak, az utób bi val kap cso lat ban

em lí tett fel ada tok ból – a „cseh szlo vá ki ai ma -

gyar nyelv“ ál la po tá nak vizs gá la ta és a „le ma -

ra dást mu ta tó bel ső nyelvtí pus“ stb. fej lesz té se

– azon ban vaj mi ke vés va ló sult meg (er ről bő -

veb ben l. pl. Lanstyák 1993/1998; Szabómi há ly

1999/2002). 

Amint fen tebb em lí tet tük, a szlo vá ki ai ma -

gyar ság nyelv hasz ná lat ára irá nyu ló em pi ri kus

ku ta tá sok csak a múlt szá zad ki lenc ve nes éve i -

ben in dul tak meg. Ezek egy részt a nyelv mű ve -

lő írá sok ban tag lalt (el ső sor ban) le xi ká lis jel -

leg ze tes sé gek nél jó val több je len sé get tár tak

fel, más részt pe dig a szlo vá ki ai ma gyar nyelv -

hasz ná lat nak a ma gyar or szá gi tól el té rő olyan

jel leg ze tes sé ge i re is rá irá nyí tot ták a fi gyel met,

ame lyek csak nagy szá mú adat köz lő be vo ná sá -

val vég zett ku ta tá sok alap ján azo no sít ha tók. Az

em pi ri kus ada tok dön tő ré sze a rend szer vál to -

zás utá ni idő ből szár ma zik, ezért úgy tűn het,

hogy a ko ráb bi idő szak hoz vi szo nyít va a szlo -

vá ki ai ma gyar nyelv(használat) kü lön fej lő dé se

erő tel jes eb ben je lent ke zik. A ko ráb bi év ti ze -

dek ből azon ban nin cse nek ös  sze vet he tő ada ta -

ink, ez zel kap cso lat ban te hát sem pro, sem

kont ra ér ve ket nem tu dunk fel hoz ni. In kább az

tű nik va ló szí nűbb nek, hogy a ma gyar or szá gi

egy nyel vű nyelv hasz ná lat tól el té rő, mos ta ná -

ban fel tárt je len sé gek ko ráb ban is lé tez tek, sőt

ta lán azt a meg ál la pí tást is meg koc káz tat hat -

juk, hogy a nyelv hasz ná la ti kö rül mé nyek és
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fel té te lek meg vál to zá sa ép pen a kü lön fej lő dést

las sít ja, az el le né ben hat. 

2. EL MÉ LE TI ÉS MÓD SZER TA NI ALAP -

VE TÉ SEK

Te kin tet tel ar ra, hogy elem zé sünk tár gya el té rő

el vi-el mé le ti és mód szer ta ni alap ál lás ból is le ír -

ha tó, szük sé ges nek tar tom a ta nul mány ban ál ta -

lam al kal ma zott el mé le ti ál lás pont és mód sze rek

ki fej té sét. Ta nul má nyom szo ci ol ingvisztikai irá -

nyult sá gú, ezen be lül is el ső sor ban a va ri á ció el -

mé let (vál to zat vizs gá lat) és a nyel vi me ne dzse -

lés el mé le ti ke re tét alka lma zom.

409

Egé szen ál ta lá nos meg fo gal ma zás ban azt

mond hat juk, hogy a szo ci ol ingviszti ka a nyelv

és a tár sa da lom vi szo nyá val fog lal ko zó,

a nyelv hasz ná lat tár sa dal mi meg ha tá ro zott sá -

gát val ló tu do mány. A szlo vá ki ai ma gyar ság

nyelv hasz ná la tát alap ve tő en be fo lyá sol ja az

a tény, hogy a má so dik vi lág há bo rú rö vid idő -

sza kát ki vé ve im már több mint nyolc van éve

Ma gyar or szág ha tá ra in túl, ki sebb sé gi hely zet -

ben él. A ki sebb sé gi hely zet ese tünk ben nem -

csak azt je len ti, hogy a szlo vá ki ai ma gya rok lé -

lek szá ma ki sebb, mint a szlo vá ko ké, ha nem azt

is, hogy kö zös sé günk po li ti ka i lag, gaz da sá gi -

lag és nyel vi leg is a do mi náns több ség „hatal -

ma“ alatt áll. En nek nyel vi kö vet kez mé nye,

hogy – a töb bi ki sebb sé gi ma gyar be szé lő kö -

zös ség hez ha son ló an – a ma gyar nyelv nek egy

kon tak tusvál toza tát

410

be szél jük, ezt sa já tít juk

el anyanyelvvál toza tkén t

411

. Van nak egy nyel vű

ma gyar tag jai is a szlo vá ki ai ma gyar be szé lő -

kö zös ség nek (pl. a ho mo gén ma gyar csa lád ból

szár ma zó, ma gyar több sé gű te le pü lé sen élő

gyer me kek), a kö zös ség fel nőtt tag jai mun ká -

juk so rán vagy ügye ik in té zé se köz ben azon ban

szük ség sze rű en és rend sze re sen hasz nál ják

a szlo vák nyel vet, te hát funk ci o ná lis ér te lem -

ben két nyel vű ek, sőt az egész be szé lő kö zös ség

is két nyel vű nek te kint he tő. 

Bár a ma gyar ság Szlo vá ki á ban ki sebb sé gi

hely zet ben él, va la mi vel több mint négy száz te -

le pü lé sen (ezen be lül több vá ros ban) szám be li

több sé get al kot, a ma gyar nyelv szó ban és

(rész ben írás ban is) az olyan nyil vá nos szín te -

rek je len tős ré szén hasz ná la tos, ahol a stan dard

nyelvvál toza t

412

al kal ma zá sa vár ha tó el, eb ből

kö vet ke ző en ki ala kult egy sa já tos szlo vá ki ai

ma gyar stan dard nyelv vál to zat, s lé nye gé ben

ugyan ez a hely zet a töb bi na gyobb lé lek szá mú

ha tá ron tú li ma gyar be szé lő kö zös ség ese té ben

is. Ez a tény in do kol ja, hogy a ma gyar nyel vet

több köz pon tú nyelv nek mi nő sít sük. A stan dard

ma gyar el sőd le ges és do mi náns köz pont ja

a Ma gyar Köz tár sa ság, rész le ges köz pont jai

pe dig a szom szé dos ál la mok ös  sze füg gő ma -
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409 J. V. Neustup ný egyik vo nat ko zó ta nul má nyá ban (2002) a szo ci ol ingvisztikán be lül négy fő irány za tot kü lön böz tet

meg, ezek: 1) a nyelv és tár sa da lom vi szo nyát vizs gá ló szo ci ol ingviszti ka (B. Bern stein, E. Hau gen, U. Wein re ich, J.

Fish man), va la mint ide tar to zik sze rin te a dis kur zus elem zés és a nyelvkörnyezettan is; 2) va ri á ció el mé let (J.

Gumperz, Ch. Fer gu son, W. Labov); 3) a kom mu ni ká ció nyel ven kí vü li kom po nen se it vizs gá ló szo ci ol ingviszti ka (D.

Hymes); 4) a nyel vi prob lé mák meg ol dá sá ra fó ku szá ló szo ci ol ingviszti ka. Neustup ný sze rint a szo ci ol ingvisztiká nak

ez a ne gye dik irány za ta az, amely ma a nyel vi me ne dzse lés el mé le te ál tal le fe dett te rü let tel azo nos.

410 A ma gyar nyelv kon tak tus vál to za ta i nak „az egy nyel vű ma gyar or szá gi ma gya rok nyel vé től töb bé-ke vés bé el té rő,

a két- vagy több nyel vű kör nye zet ha tá sát mu ta tó vál toza tokat“ ne vez zük (Kont ra 2003, 301, l. még Lanstyák 2002b,

78).

411 Az olyan, min den ki ál tal is mert szlo vak iz mu sokat, szlo vák ere de tű köl csön ele me ket, mint a nanuk, zsu vac s ka ~ zsu -
vi, sze ma for ’közúti jel ző lám pa’ stb. a szlo vá ki ai ma gyar gyer me kek ma gyar szó ként, szü le ik től sa já tí ta nak el. 

412 Stan dard nak a ma gyar nyelv azon tár sa dal mi di a lek tu sát ne vez zük, amely el ső sor ban a nyil vá nos érint ke zés esz kö ze

(ok ta tás, hi va ta li élet, tö meg tá jé koz ta tó esz kö zök stb.), s bár van élő szó be li vál to za ta is, hasz ná la ta még is fő ként az

írás be li ség hez kö tő dik. Más di a lek tu sok tól el té rő en tár sa dal mi és re gi o ná lis kor lá to zás nél kü li: az il le tő nyelv anya -

nyel vi be szé lő i nek je len tős ré sze tár sa dal mi stá tu sá tól, mű velt sé gé től, élet ko rá tól és lak he lyé től stb. füg get le nül nagy -

mér ték ben azo no sul ve le, ma gá é nak tart ja mint anya nyelv ének egy faj ta „reprezen tán sát“. So kan emel lett be széd te vé -

keny sé gük min tá já nak, mo dell jé nek is te kin tik, at tól füg get le nül, hogy ak tí van bir to kol ják-e vagy sem. Bár a stan dard

el vi leg az egész nyelv kö zös sé gé, a nyel vi leg is ko lá zot tabb, mű vel tebb ré te gek rend sze rint más be szé lői cso por tok nál

még is na gyobb arány ban, ill. több funk ci ó ban hasz nál ják. A stan dard to váb bi jel lem ző je gye, hogy nor má ja tu da tos
be avat ko zá sok nyo mát vi se li ma gán és ko di fi kált, az az nyelv tan ok, szó tá rak, he lyes írá si és nyelv he lyes sé gi ké zi köny -

vek rög zí tik, en nek kö szön he tő en pe dig más di a lek tu sok nál több nyi re egy sé ge sebb (Lans tyák–Sza bómihály

1994/1998, 211).



gyar lak ta te rü le tei: Ro má nia er dé lyi ré sze és a

Par tium, Dél-Szlo vá kia, a Vaj da ság, Kár pát al ja

Ma gyar or szág gal és Dél-Szlo vá ki á val ha tá ros

sík vi dé ki te rü le tei. Eze ken a te rü le te ken leg -

alább re gi o ná lis szin ten van ma gyar nyel vű

köz igaz ga tás, ok ta tás, ki ter jedt írás be li ség, saj -

tó stb. A töb bi ki sebb ré gi ót (Hor vát or szág,

Szlo vé nia, Auszt ria ma gyar lak ta te le pü lé sei)

a ma gyar nyelv kez det le ges köz pont ja i nak ne -

vez het jük (bő veb ben l. Lanstyák 1995/1998a;

1995/1998b).

Köz tu dott, hogy az et ni kai iden ti tást több fé -

le ös  sze te vő al kot ja, ezért több fé le képp is meg -

fo gal maz ha tó, ki szá mít „szlo vá ki ai mag yar“-

nak. Ha gyo má nyo san a ma gu kat ma gyar nem -

ze ti sé gű nek és/ vagy ma gyar anya nyel vű nek val -

ló sze mé lye ket so rol juk ide, akik nagy részt be -

szél nek ugyan szlo vá kul, de a ma gyar és a szlo -

vák nyelv kö zül az előb bi a do mi náns. E ta nul -

mány ban is el ső sor ban így ér tel mez zük a „szlo -

vá ki ai mag yar“ fo gal mát, an nál is in kább, mert

nyel vi ada ta ink is nagy részt et től a cso port tól

szár maz nak, mint egy mar gi ná lis cso port ként

ter mé sze te sen azon ban fi gye lem be kell ven ni

a szlovák dom ináns két nyel vű be szé lő ket is (l.

még Lampl 1999a, Gyur gyík 2006, 21). 

Ál ta lá no san is mert és ta pasz talt tény, hogy

ugyan azt a fo gal mat több fé le kép pen ne vez het -

jük meg, és ugyan azt a tar tal mat több fé le nyel -

vi for má ba önt ve is ki fe jez het jük. A nyel vi ele -

mek kö zöt ti vá lasz tás le he tő sé gé vel függ ös  sze

a nyel vi vál to zó fo gal ma. „A nyel vi vál to zó al -

ter na tív nyel vi le he tő sé gek – leg alább két ta gú –

együt te se egy azon do log, je len ség, funk ció

kife jezésére“ (Kiss 1995, 62). A vál to zók meg -

va ló su lá si for má ját vál to zat nak ne vez zük.

A két nyel vű be szé lő kö zös sé gek, konk ré tan

a szlo vá ki ai ma gyar ság szem pont já ból néz ve

két faj ta vál to zót ér de mes meg kü lön böz tet ni: az

ún. egye te mes ma gyar vál to zó kat és a kon tak -

tus vál to zó kat. Az előb bi ek nagy va ló szí nű ség -

gel az egész ma gyar nyelv te rü le ten vál to zók,

s egyik vál to za tuk nak sincs köz vet len pár hu za -

ma a szlo vák nyelv egy nyel vű vál to za ta i ban

(ilye nek pél dá ul az eszik ige eszem ~ eszek vál -

to za tai). Az utób bi ak nak több faj tá ját is el kü lö -

nít het jük; kö zös jel lem ző jük az, hogy a vál to zó

egyik vál to za tá nak van pár hu za ma a szlo vák -

ban (pl. a fáj a lá ba ~ fáj nak a lá bai), ezért e

vál to zat gya ko ri sá gát a két nyel vű ség, te hát a

szlo vák nyelv is me re te és hasz ná la ta be fo lyá -

sol hat ja (az em pi ri kus vizs gá la tok sze rint be fo -

lyá sol ja is). Az egye te mes vál to zók vál to za ta i -

nak el té rő gya ko ri sá gú hasz ná la ta vi szont más

té nye zők kel, fő képp az is ko lá zott sá gi szint tel

függ ös  sze (bő veb ben: Lanstyák–Szabómihály

1997; 1998; Szabómihály–Lanstyák 1998; l.

még Kont ra 2003, 303–314). 

A nyel vi me ne dzse lés ki fe je zést 1987-ben B.

Jer nudd és J. Neustup ný hasz nál ta elő ször (an -

go lul lan guage man age ment for má ban), ma ga

az el mé let a nyelvter vezés sel

413

fog lal ko zó

szak em be rek kö zött fo lyó szem lé let be li vi ták

ered mé nye ként ala kult ki. J. Neustup ný sze rint

az alap ve tő vé le mény kü lönb ség az aláb bi ak ban

ra gad ha tó meg: a nyelv ter ve zés ben a nyelv ter -

ve ző szak em be rek de fi ni ál ják a prob lé má kat, s

nem fog lal koz nak az zal, mi lyen nyel vi prob lé -

mák kal küz de nek a be szé lők egy- e gy konk rét

szi tu á ci ó ban (l. még Nek va pil 2000, 166); ez zel

függ ös  sze to váb bá az a tény, hogy a nyelv ter -

ve zés a nyel vi prob lé má kat a gram ma ti kai kom -

pe ten cia szint jén (va gyis el vont mó don, a

„nyelv“ prob lé má ja ként) ér tel me zi, s nem a be -

szé lők prob lé má ja ként. Vé gül: a nyelv ter ve zés

fel té te le zi a fe lül ről tör té nő irá nyí tást: a nyelv -

ter ve zés (a nyelv ter ve zé se) egy faj ta ob jek tív,

tech ni kai disz cip lí na, az ezt irá nyí tó szak em be -

rek mint egy az egész tár sa da lom ne vé ben jár -

nak el – ugyan ak kor azon ban kér dé ses, hon nan

ered ez a sze re pük, le gi ti má ci ó juk.

A nyel vi me ne dzse lés fo lya ma tá ban öt sza -

kaszt kü lö nít he tünk el: 1) az in ter ak ció so rán a

be szé lők va la mi lyen mó don el tér nek a nor má -

tól (de vi a tion). Nyel vi prob lé ma ak kor ke let ke -

zik, ha ezt az el té rést a be szé lők 2) ész re ve szik

(not ing) és 3) po zi tí van  vagy ne ga tí van ér té ke -

lik (eval u a tion). Az ész lelt el té ré sek ke ze lé se

cél já ból 4) ak ció terv (ad just ment de sign) ki dol -

go zá sá ra és 5) meg va ló sí tá sá ra (im ple men ta -
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413 A kül föl di szak iro da lom ter mé sze te sen a nyelv ter ve zés (lan guage plan ning) ki fe je zést hasz nál ja, az el mon dot tak vi -

szont lé nye gé ben a ha gyo má nyos nyelv mű ve lés re is vo nat koz tat ha tók. 



tion) ke rül sor. A nyel vi me ne dzse lés le het egy -

sze rű (sim ple man age men t), ha köz vet le nül

a dis kur zust, az in ter ak ció részt ve vő it érin ti, és

szer ve zett (or ga nized man age men t), ha va la mi -

lyen for má ban in téz mé nye sült mó don zaj lik

a folya mat

414

. Eb ben a ta nul mány ban el ső sor -

ban az utób bi ra ho zunk majd pél dá kat. J. V.

Neustup ný – töb bek kel egye tem ben – azt a né -

ze tet vall ja, hogy a nyel vi prob lé mák nem ke -

zel he tők ob jek tív mó don, ugyan is meg ol dá su -

kat az érin tett sze rep lők kü lön bö ző kép pen lát -

ják, en nél fog va ér dek el len té tek lé tez nek kö zöt -

tük, s csak a ha ta lom mal ren del ke ző ér dek cso -

port tud ja ke resz tül vin ni el kép ze lé se it. To váb -

bá a nyel vi prob lé mák meg ol dá sa el kép zel he -

tet len a kap cso ló dó tár sa dal mi és kom mu ni ká -

ci ós prob lé mák ke ze lé se nél kül. 

Ezek a meg ál la pí tá sok rend kí vül fon to sak,

ugyan is rá mu tat nak a ha gyo má nyos nyelv mű -

ve lés hatásta lan ságá nak

415

oka i ra. A ha gyo má -

nyos nyelv mű ve lés az „egy ma gyar nyelv“ el -

mé le ti alap ál lás ból né hány to le rált ki vé tel től el -

te kint ve bí rál ta a szlo vák ha tást mu ta tó kon tak -

tus je len sé gek hasz ná la tát és a kód vál tást, s ezt

a be szé lők „kényelem sz eretetével“, „igényte -

len ségével“ ma gya ráz ta, a meg ol dást pe dig

leg in kább a nyel vi is me ret ter jesz tés ben, nyelv -

mű ve lő cik kek pub li ká lá sá ban lát ta. Ha azon -

ban egy do ku men tu mon az ol vas ha tó, hogy

posu dok, a fen ti mód szer rel alig ha le het el ér ni,

hogy egy hi va tal nok ne azt mond ja az ügy fél -

nek: Nem tet szett be hoz ni a posu dokot. A hi va -

tal nok és az ügy fél szá má ra is egy ér tel mű

ugyan is, a kért ira tok kö zül me lyik hi ány zik

még; le het, hogy nem is tud ják, ho gyan kel le ne

ezt ma gya rul mon da ni (a szö veg kör nye zet től

füg gő en kü lön fé le szak vé le mé nyek ről le het

szó, ame lye ket Ma gyar or szá gon is kü lön fé le -

kép pen ne vez nek meg); ha a szó ban for gó do -

ku men tum meg ne ve zé sé vel nyelv mű ve lő írás

fog lal ko zott is, nem biz tos, hogy azt ol vas ták,

vagy ha ol vas ták is ép pen, le het, hogy már el -

fe lej tet ték stb. Az em lí tett irat ma gyar nyel ven

va ló em lí té sé nek ak kor van esé lye, ha a ma gyar

meg ne ve zés sel a hi va tal nok és az ügy fél is

rend sze re sen is ta lál ko zik, azt meg jegy zik;

a leg op ti má li sabb eset az, ha az irat két nyel vű

vagy csak ma gyar szö ve ge zé sű. Eh hez azon ban

az szük sé ges, hogy jog sza bály ír ja elő vagy en -

ged je meg a ma gyar nyel vű ira tok al kal ma zá sát

az adott hi va tal ban. (A nyel vi me ne dzse lés ről

bő veb ben l. Szabómi há ly 2005b). 

3. A SZLO VÁ KI AI MA GYAR NYELV -

HASZ NÁ LA TOT BE FO LYÁ SO LÓ TÁR -

SA DAL MI KÖR NYE ZET JEL LEM ZŐI

3.1. De mog rá fi ai és szo ci á lis hely zet

A 2001-es nép szám lá lás ada tai sze rint a ma -

gyar ság szá ma 1950 óta elő ször csök kent

(majd nem 47 ezer fő vel); az 1990-es évek kö -

ze pé től a ma gyar ság ter mé sze tes sza po ro dá sa

ne ga tív ér té ke ket mu tat, s ezért ily mó don már

nem kom pen zál ha tók az as  szi mi lá ci ós veszte -

sé gek

416

, en nek el le né re a szlo vá ki ai ma gyar

be szé lő kö zös ség lét szá ma még min dig je len -

tős: meg ha lad ja a fél mil li ót. A te le pü lés szer ke -

zet vál to zá sai (elem zi: Gyur gyík 2006, 24–42)

azt mu tat ják, hogy to vább foly ta tó dott a szór -
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414 Az előb bi re pél da az az eset, ami kor be széd köz ben kor ri gál juk ma gun kat, vagy ha a pe da gó gus rá szól a ta nu ló ra:

Nem azt mond juk, hogy én csak le vest eszek, ha nem azt, hogy én csak le vest eszem. Eb ben az eset ben a pe da gó gus az

eszik ige ikes ige ra go zá sú, az az ha gyo má nyos vagy „sz abá lyos“ vál to za tá nak hasz ná la tá ra „ösztönz i“ di ák ját. A szer -

ve zett nyel vi menedzelés kö ré be sok min den be le tar to zik, pél dá ul a több sé gi és a ki sebb sé gi nyelv ok ta tá sa, a hi va -

ta los nyelv hasz ná lat sza bá lyo zá sa, egy- e gy in téz mény ne vé nek meg ha tá ro zá sa stb. 

415 Nem tud juk, mi lyen volt a szlo vá ki ai ma gyar ság egyes ré te ge i nek va lós nyelv hasz ná la ta (ál ta lá ban, il let ve a re gisz -

te rek sze rin ti bon tás ban) pél dá ul húsz éve, és mi lyen ma, hi szen – amint em lí tet tük – az ezirányú ku ta tá sok csak az

utób bi idő ben in dul tak meg, s egy elő re a nyelv hasz ná lók egy szűk ré te gét érin tik. Mind eb ből kö vet ke zik, hogy  nyelv -

mű ve lé sünk ha té kony sá gá ról csu pán szub jek tív vé le mé nyünk le het, tény vi szont, hogy a nyelv mű ve lők ál tal kár hoz -

ta tott le xi ká lis ele mek re foly matosan van ada tunk írott szö ve gek ből is (ilye nek az is ko lá zás, ta ní tó nap, bri gád, met -
ro po lisz stb.)

416 Gyur gyík Lász ló szá mí tá sai sze rint (Gyurgyík 2004, 175) a né pes ség fo gyás oka mint egy 66%-ban a ma gyar–szlo vák

nem ze ti ség vál tás volt 



vá nyo so dás, csök kent az erős ma gyar több sé gű

te le pü lé se ken (80%-nál ma ga sabb ma gyar

arány) élő ma gya rok szá ma és ará nya. A nyelv -

hasz ná la ti jo gok ér vé nye sí té sé hez szük sé ges

20% alá vi szont csak né hány te le pü lé sen esett

a ma gyar ság ará nya, ezek kö zül a leg je len tő -

sebb ha tá sa Vágsel lye ese té ben volt, ez ugyan -

is je len leg já rá si szék hely. 

A szlo vá ki ai ma gyar tár sa da lom és ok ta tás

egyik nagy prob lé má ja a szlo vá ki ai ma gyar ság -

nak az át la gos nál ros  szabb vég zett sé gi ada tai,

el ső sor ban is a fel ső fo kú vég zett sé gű ek igen

ala csony ará nya. Az elő ző, 1991-es nép szám lá -

lá si ada tok kal ös  sze vet ve a 2001-es ada tok azt

mu tat ják, hogy a ma gyar la kos ság ada tai las san

kö ze lí te nek az or szág hoz át lag hoz, s bár a fel -

ső fo kú vég zett sé gű ma gya rok ará nya még jó val

alat ta ma rad az or szá gos át lag nak, az utób bi tíz

év ben a ma gya rok ese té ben 44,1%-kal emel ke -

dett a fel ső fo kú vég zett sé gű ek szá ma, így elő -

ször ha lad ta meg a 37,9%-os or szá gos ér té ket

(idé zi Gyur gyík 2006, 55). Ez a tény nyil ván

az zal függ ös  sze, hogy a ki lenc ve nes évek ben

ja vult az anya nyel vű fel ső fo kú kép zés hez va ló

hoz zá fé rés, el ső sor ban azért, mert ma gyar or -

szá gi fel ső ok ta tá si in téz mé nyek több dél-szlo -

vá ki ai vá ros ban is in dí tot tak szék he lyen kí vü li

kép zést,  (bő veb ben Lász ló 2004, Szék he lyen

kí vü li kép zé sek 2002).

Az utób bi év ti zed ben vál to zá sok tör tén tek

a gaz da sá gi lag ak tív né pes ség nem zet gaz da sá -

gi ága za tok sze rin ti meg osz lá sá ban is, a ma -

gyar la kos ság ra jel lem ző el té ré sek (a me ző gaz -

da ság ban fog lal koz ta tot tak na gyobb, az ipar -

ban fog lal koz ta tot tak ki sebb ará nya) to vább ra

is fenn áll nak azon ban. A ma gyar la kos ság (és

ez zel kap cso lat ban a ma gyar nyelv) tár sa dal mi

presz tí zse szem pont já ból ked ve zőt len, hogy

a ma gya rok je len tő sen alul rep re zen tál tak

a szel le mi és az irá nyí tó fog lal ko zá si cso por -

tok ban, a fog lal ko zá si hi e rar chia al sóbb ré te gei

fe lé ha lad va azon ban egy re nyil ván va lób bá vá -

lik a ma gya rok fe lül rep re zen tált sá ga (az ada to -

kat l. Gyur gyík 2006, 72). Ezt a ma gyar nyelv

mun ka he lyi ér vé nye sü lé sét erő sen gá to ló té -

nye ző nek mi nő sít het jük, ugyan is a mun ka he lyi

ve ze tő nek e te kin tet ben min ta adó sze re pe van:

a ma gya rul be szé lő ve ze tő höz az al kal ma zot tak

is al kal maz kod nak. 

A ko ráb bi év ti ze dek gaz da ság po li ti ká ja kö -

vet kez té ben a ma gyar lak ta te rü le tek Szlo vá ki á -

ban a leg ros  szabb de mog rá fi ai, gaz da sá gi és

szo ci á lis mu ta tók kal ren del kez nek, ag rár jel le -

gű, el ma ra dott ré gi ó nak mi nő sül nek, ahol a

mun ka nél kü li ség évek óta jó val a szlo vá ki ai át -

lag fe lett van, az egy fő re eső GDP, va la mint az

át lag ke re set át lag alat ti, s a meg fe le lő inf rast -

ruk tú ra hi á nyá ban igen ala csony a kül föl di

működőtőke je len lé te (bő veb ben l. Gajdos–Pa -

šiak 1995; Pažit ný et al. 2004). A ki lenc ve nes

évek ben le zaj lott nagy pri va ti zá ci ó ból a ma -

gyar ság ki ma radt, a ma gyar kö zép- és kis vál lal -

ko zói ré teg pe dig el ső sor ban he lyi szin ten ké pes

tá mo gat ni a ma gyar nyel vű kul tú rát és ok ta tást.

A ha tá rok át jár ha tó sá ga és Ma gyar or szág jobb

gaz da sá gi hely ze te tet te le he tő vé dél-szlo vá ki ai

ven dég mun kás ok ma gyar or szá gi al kal ma zá sát.

Bár ezek nek az in gá zók nak a nagy ré sze be osz -

tott mun ka kör ben dol go zik (sza lag mel lett dol -

go zó mun kás, il let ve ápo ló nő), ma gyar or szá gi

mun ka he lyen tör té nő al kal ma zá suk azt je len ti,

hogy ezek a szlo vá ki ai ma gya rok min den na pi

élő kap cso lat ba ke rül nek az ot ta ni ma gyar

nyelv vel, el ső sor ban a szak nyelv vel.

3.2. A (cse h)s zlováki ai po li ti kai hely zet vál -

to zá sa

A ma gyar be szé lők és így a ma gyar nyelv hely -

ze té re alap ve tő ha tás sal vol tak az 1989-as vál -

to zá sok, el ső sor ban is az alap ve tő em be ri és

a pol gá ri jo gok, így a szó lás sza bad ság, a gyü le -

ke zé si és az egye sü lé si jog ér vé nye sü lé se: új,

kü lön fé le pro fi lú saj tó or gá num ok lé te sül tek,

szá mos önál ló ma gyar szer ve zet, szak mai szer -

ve ző dés jött lét re, ame lyek tár gya lá si nyel ve

a ma gyar lett, a ma gyar ság és a ki sebb sé gek ér -

de ke i nek vé del mét cé lul tű ző pár tok ala kul tak.

A ma gyar pár tok lét re jöt te több szem pont ból is

po zi tív fej le mény nek te kint he tő: Elő ször is

a nyelv hasz ná la ti és az ok ta tá si jo gok biz to sí tá -

sa, va la mint az as  szi mi lá ció las sí tá sa kö zöt ti

nyil ván va ló ös  sze füg gés mi att e pár tok, majd

az egye sü lé sük ré vén lét re jött Ma gyar Ko a lí ció

Párt ja agen dá já ban a ki sebb sé gi jo gok – s ezen
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be lül a nyel vi jo gok – ér vé nye sít he tő sé ge je len -

tős he lyet fog lal el

417

; a párt nak két ség kí vül

nagy sze re pe volt a ki sebb sé gi nyelv hasz ná la ti

jo go kat biz to sí tó tör vé nyek ki har co lá sá ban, és

fő leg ab ban, hogy A re gi o ná lis vagy ki sebb sé gi

nyel vek eu ró pai char tá já hoz va ló csat la ko zás so -

rán Szlo vá kia a ma gyar ság vo nat ko zá sá ban az

elő ze tes el kép ze lé sek nél ked ve zőbb ren del ke zé -

se ket vál lalt. Bár Szlo vá kia a ki sebb sé gi jo go kat

csak egyé ni jog ként ér tel me zi, az önál ló párt ré -

vén a ma gyar ság már nem csu pán a po li ti ka ob -

jek tu ma, ha nem a po li ti kát ala kí tó té nye ző is,

amely he lyi, re gi o ná lis és or szá gos szin ten is ké -

pes kép vi sel ni a ma gyar ság ér de ke it. 

A ma gyar pár tok mű kö dé se a nyelv hasz ná -

lat ra ab ban a te kin tet ben is po zi tí van ha tott,

hogy je len tős mér ték ben fej lő dött a ma gyar

nyel vű köz élet, új té mák je len tek meg a köz be -

széd szint jén, több po li ti zá ló em ber nek van le -

he tő sé ge és al kal ma ar ra, hogy nyil vá no san

ma gya rul be szél jen.  

A ma gyar párt lé te és az or szá gos po li ti ká -

ban egye dü li ki sebb sé gi par la men ti párt ként

va ló meg je le né se egyút tal bi zo nyos ne ga tív kö -

vet kez mén  nyel is járt: a szlo vák la kos ság és

sok po li ti kus előtt is úgy tűnt, hogy ki sebb sé gi

nyelv hasz ná la ti igé nyek kel csak a ma gyar ság

lép fel (va gyis a töb bi ki sebb ség nem „kö -

vetelőzik“), s a nyel vi jo gok ér vé nye sí té sé nek

igé nye a te rü le ti au to nó mi á hoz, majd pe dig

Szlo vá kia te rü le ti in teg ri tá sá nak meg sér té sé hez

(a dél-szlo vá ki ai ma gyar lak ta te rü le tek nek Ma -

gyar or szág hoz va ló vis  sza csa to lá sá hoz) ve ze tő

el ső lépés

418

. Vé le mé nyem sze rint a ma gyar tö -

rek vé sek ilyen in terp re tá lá sa nagy mér ték ben

be fo lyá sol ta a tör vény al ko tá si fo lya ma tot e te -

rü le ten.  

3.3. A nem zet kö zi kör nye zet vál to zá sa,

a nem zet kö zi szer ve ze tek és Ma gyar or szág

sze re pe

A „re á lis szo cial iz mus“ év ti ze de i ben a ki sebb -

sé gi jo go kat a pro le tár in ter na ci o na liz mus és az

ún. le ni ni nem ze ti sé gi po li ti ka szel le mé ben ke -

zel ték, és nyil vá ní tot ták meg ol dott nak. A ki -

sebb sé gi kér dést az adott or szág bel ügy ének te -

kin tet ték, ame lyet az anya or szág csak igen kor -

lá to zott mér ték ben be fo lyá sol ha tott – ha a ha tal -

mon le vő gar ni tú ra ezt egy ál ta lán fon tos nak tar -

tot ta. A ki sebb sé gi jo gok (s ezen be lül a nyel vi

jo gok) meg je len tek ugyan a szo ci a lis ta al kot -

má nyok ban, de az egyes nyelv hasz ná la ti jo gok -

nak konk rét tör vé nyek ben tör té nő meg ha tá ro zá -

sá ra nem na gyon ke rült sor, és a ki sebb sé gek

nyelv hasz ná la ti jo gai is leg in kább csak az ok ta -

tás ra és a kul tu rá lis élet re kor lá to zód tak.  

A ki sebb sé gi és ezen be lül a nyel vi jo gok

ér vé nye sü lé sét az is ne he zí tet te, hogy a ki lenc -

ve nes évek előtt a re le váns nem zet kö zi szer ve -

ze tek ezek kel a prob lé mák kal igen fe lü le te sen

fog lal koz tak, s csak az utób bi év ti ze dek ben

gyor sult fel a fej lő dés e te rü le ten (l. Szabómi -

hály 2005c). A szlo vá ki ai ki sebb sé gek ese té ben

két szer ve zet, az Eu ró pa Ta nács és az Eu ró pai

Biz ton sá gi és Együtt mű kö dé si Szer ve zet (il let -

ve ezen be lül a nem ze ti ki sebb sé gi fő biz tos)

ját szott je len tős sze re pet. Köz tu dott, hogy az

or szág Eu ró pa ta ná csi fel vé tel ének a fel té te le

volt a ki sebb sé gek név hasz ná la ti jo gát és a ha -

gyo má nyos te le pü lés ne vek hasz ná la tát biz to sí -

tó tör vé nyek elfo gadása.

419

Mi vel Szlo vá kia

idő köz ben csat la ko zott a Ki sebb ség vé del mi

ke ret egyez mény hez, va la mint A re gi o ná lis

vagy ki sebb sé gi nyel vek eu ró pai char tá já hoz, e

do ku men tu mok el len őr zé si me cha niz mu sa ré -
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417 A vá lasz tá si prog ra mok az MKP hon lap ján (www.mkp.sk) a Vá lasz tá sok ro vat alatt ol vas ha tók; e prog ra mo kat be mu -

tat ja még Öllös Lász ló is (2004, 67–74).

418 Ilyen vé le mé nyek el ső sor ban a ki sebb sé gi nyelv hasz ná la ti tör vény par la men ti vi tá já ban hang zot tak el (l. Sprá va

1999). A Re gi o ná lis vagy ki sebb sé gi nyel vek eu ró pai char tá já nak ra ti fi ká lá sa kap csán pe dig a Szlo vák Nem ze ti Párt

egyik kép vi se lő je ezt nyi lat koz ta: „Nem va gyok az zal meg elé ged ve, hogy el fo gad ták a Char tát […], mi vel eb ben az

ál lam al ko tó nem zet jo ga i nak a meg sér té sét és a te rü le ti au to nó mia ki ala kí tá sá hoz ve ze tő el ső lé pést lát juk. […]”

(Parlamentný kuriér LXXXV/2001, 4. old.).

419 A csa lád- és utón evekről szó ló 1993. évi 300. szá mú tör vény, az 1994. évi 154. szá mú anya köny vi tör vény és a te le -

pü lé sek ki sebb sé gi nyel vű meg je lö lé sé ről szó ló 1994. évi 191. sz. tör vény (ún. táb la tör vény).



vén az Eu ró pa Ta nács szak ér tő i nek to vább ra is

nagy sze re pük van ab ban, hogy a ki sebb sé gek

szem pont já ból po zi tív irány ba be fo lyá sol ják

a bel ső tör vény al ko tást, il let ve -al ka lmazást.

Szlo vá kia eu ró pai uni ós csat la ko zá sa kap csán

az országértékelések ben is rend sze re sen szó ba

ke rült a ki sebb sé gek hely ze te, a hang súly azon -

ban a ro ma kér dés re he lye ző dött át: az Eu ró pai

Unió a kö zép- és ke let-eu ró pai ro ma né pes ség

rend kí vül rossz szo ci á lis és egyéb hely ze tét po -

ten ci á lis konf lik tus for rás nak mi nő sí tet te,

s ezért en nek ha té kony ke ze lé sét sür get te. 

A ha tá ro kon át nyú ló eurorégiók ki ala ku lá sá -

val, va la mint az uni ós elő csat la ko zá si ala pok és

az ún. Inter reg prog ra mok ré vén sok szlo vá ki ai

ma gyar in téz mény, szer ve zet és fő leg he lyi ön -

kor mány zat ke rült köz vet len mun ka kap cso lat ba

ma gyar or szá gi part ne rek kel. Ez ál tal na gyon sok

ma gyar nak nyílt le he tő sé ge ar ra, hogy a ma gyar

stan dard nyelv vál to za tot hasz nál ja, és meg is -

mer ked jen a ma gyar köz igaz ga tá si, köz gaz da sá -

gi, kör nye zet vé del mi szak nyelv vel.

A Ma gyar or szág ról az el múlt más fél év ti -

zed ben Szlo vá ki á ba ér ke zett (fő ként pénz be li)

tá mo ga tás nak el ső sor ban a mečiari idő szak ban

volt élet men tő sze re pe, ez ál tal vált ugyan is le -

he tő vé a ma gyar saj tó, va la mint a kü lön fé le

ma gyar szer ve ze tek és in téz mé nyek túl élé se

azu tán, hogy a ki lenc ve nes évek kö ze pén

a szlo vák mű ve lő dé si mi nisz té ri um a mi ni -

mum ra csök ken tet te ezek tá mo ga tá sát. A ma -

gyar or szá gi for rá sok ma is rend kí vül je len tő sek

a szlo vá ki ai ma gyar ci vil szfé ra mű kö dé se,

a ma gyar nyelv hasz ná la tát le he tő vé te vő fó ru -

mok fenn ma ra dá sa szem pont já ból. E te kin tet -

ben kü lön ki kell emel ni a szlo vá ki ai ma gyar

ok ta tás ügy re for dí tott tá mo ga tá so kat, a be irat -

ko zá si prog ra mo kat, a Szü lő föld ön ma gya rul

prog ram ke re té ben nyúj tott ok ta tá si tá mo ga -

tást, va la mint a Selye Egye tem lét re ho zá sá hoz,

inf rast ruk tú rá já nak ki ala kí tá sá hoz nyúj tott hoz -

zá já ru lást.  

4. A SZLO VÁ KI Á BAN HO NOS NYEL VEK

STÁ TU SÁ NAK SZA BÁ LYO ZÁ SA 1989

UTÁN

4.1. A nyelv hasz ná lat tör vé nyi sza bá lyo zá sa

A rend szer vál to zást kö ve tő nagy ará nyú tör -

vény al ko tá si fo lya ma ton be lül ki emelt he lyet

fog lal tak el a nyelv hasz ná la ti kér dé sek, fő leg a

tör vény ja vas la to kat kí sé rő po li ti kai, saj tó- és

köz éle ti vi ták, oly kor bot rá nyok mi att (l.

Berényi 1994; Szabómi há ly 2000/2002a; Zal -

abai szerk. 1995). A Szlo vá ki á ban ho nos nyel -

vek stá tu sá nak tör vé nyi sza bá lyo zá sa két irá nyú

volt: az egyik ol da lon a cél a nem ze ti és ál la mi

szu ve re ni tás jel ké pe ként ér tel me zett szlo vák

nyelv stá tu sá nak a meg erő sí té se volt, a má sik

irányt a ki sebb sé gek nyelv hasz ná la ti jo ga i nak

tör vé nyi szin tű – és nagy részt nem zet kö zi nyo -

más ra el fo ga dott – sza bá lyo zá sa je len tet te. Az

1989-es rend szer vál to zás után ho zott el ső tör -

vé nyek egyi ke a szlo vák nyel vet a hi va ta los

nyelv rang já ra emel te, szel le mi sé ge a ké sőb bi

jo gi sza bá lyo zást is meg ha tá roz ta. Az 1992-es

önál ló szlo vák al kot mány 6. cik ke be ve zet te az

ál lam nyelv fo gal mát, e ren del ke zés alap ján fo -

gad ta el az tán a szlo vák par la ment az 1996-tól

ha tá lyos ún. ál lam nyelv tör vényt, amely lé nye -

gé ben az 1990-es nyelv tör vény ren del ke zé se it

ter jesz ti ki szin te min den nyil vá nos szín tér re. 

Az ál lam nyelv tör vény ér tel mé ben a Szlo vák

Köz tár sa ság te rü le tén az ál lam nyelv előnyt él vez

bár mely más nyelv vel szem ben, ez min den ne mű

hi va ta los érint ke zés nyel ve a szó ban és írás ban.

Az 1.§ sze rint ugyan e tör vény nem érin ti a ki -

sebb sé gi nyel vek hasz ná la tát, gya kor la ti lag vi -

szont azt csak a nem ze ti sé gi ok ta tás ra, va la mint

az ál la mi tö meg tá jé koz ta tás ra és a ki sebb sé gi

kul tu rá lis ren dez vé nyek re kor lá toz za 

420

.

A ki sebb sé gek kel az al kot mány 33. és 34.

cik ke fog lal ko zik, esze rint a ki sebb sé gek hez

tar to zó sze mé lyek szá má ra az aláb bi nyel vi jo -

go kat sza va tol ja az al kot mány: az anya nyel vű
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420 Az ál lam nyelv tör vényt kül föld ön is bí rál ták (pl. Daftary–Gál 2000), s rend sze rint a fran cia nyelv tör vény hez, a mö -

göt te meg hú zó dó év rend szert az ame ri kai „Eng lish only“- moz ga loméhoz ha son lí tot ták (Kont ra 1999). A tör vény bí -

rá lói nem utal nak vi szont ar ra, hogy a szö veg a len gyel or szá gi vagy a bal ti ál la mok be li nyelv tör vé nyek szö ve ge zé sé -

vel vet he tő ös  sze. 



mű ve lő dés és ok ta tás, in for má ció szer zés és in -

for má ció át adás jo ga; anya nyelv ük nek a hi va ta -

los érint ke zés ben va ló hasz ná la tá nak a jo ga, az

ál lam nyelv el sa já tí tá sá nak jo ga. A 34.§ (3) be -

kez dé se to váb bá ki mond ja, hogy a ki sebb sé gek

jog ér vé nye sí té se „nem ve zet het Szlo vá kia szu -
ve re ni tá sá nak és te rü le ti egy sé gé nek ve szé lyez -
te té sé hez, sem a töb bi ál lam pol gár dis zkrim -
inálásához“.

Az al kot mány 6.§-a ugyan a ki sebb sé gi

nyel vek hasz ná la tá ról kü lön tör vény el fo ga dá -

sát fel té te le zi, er re azon ban mind má ig nem ke -

rült sor. Az egyes tör vé nyek ide vá gó ren del ke -

zé se it az aláb bi ak ban fog lal hat juk össze

421

: 

Le he tő ség van a sze mély ne vek ki sebb sé gi

nyel vű for má ban tör té nő anya köny vez te té sé re.

A te le pü lés ki sebb sé gi ne vét a te le pü lés ha tá ra -

it jel ző köz úti jel ző táb lá kon ott le het fel tün tet -

ni, ahol az adott ki sebb ség a la kos ság leg alább

20%-át al kot ja. A pe res el já rá sok so rán az ál -

lam nyel vet nem is me rő ügy fél tol mács se gít sé -

gét ve he ti igény be (az el já rás azon ban szlo vák

nyel ven fo lyik); ma gán sze mé lyek anya nyel -

vükön for dul hat nak az ombuds man hoz, és az

al kot mány bí ró ság előtt is hasz nál hat ják anya -

nyel vü ket. Az ál lam a köz szol gá la ti rá di ó ban és

te le ví zi ó ban biz to sít ja a ki sebb sé gi nyel vű mű -

sor szó rást, a mű sor szol gál ta tók nak (pl. a ká bel -

te le ví zi ók nak) biz to sí ta ni uk kell az ál lam nyelv

és a ki sebb sé gi nyel vek hasz ná la tát; a nem ál -

lam nyel vű idő sza ki és al kal mi ki ad vány ok

pub li ká lá sa nem kor lá toz ha tó. A val lá si élet és

a szer tar tá sok nyel vét nem sza bá lyoz za tör -

vény, az ál lam nyelv tör vény ér tel mé ben az ügy -

vi tel azon ban szlo vák nyel vű. A köz ok ta tá si

tör vény sze rint az alap- és kö zép fo kú kép zés

ki sebb sé gi nyel vű is le het, ezek ben az is ko lák -

ban az is ko lai do ku men tu mok (bi zo nyít vá -

nyok, törzs könyv stb.) két nyel vű ek. 

A bel ső jog sza bály ok kö zül – a ki sebb sé gi

nyel vek nyil vá nos és hi va ta li hasz ná la tát te -

kint ve – két tör vény nek van a leg na gyobb je -

len tő sé ge, az el ső és leg fon to sabb az 1999.

szep tem ber 1. óta ha tá lyos ki sebb sé gi nyelv -

hasz ná la ti tör vény (1999. évi 184. sz. tv.). En -

nek ér tel mé ben azo kon a te le pü lé se ken, ahol a

ki sebb sé gi la kos ság rész ará nya el éri a 20%-ot:

a ki sebb ség hez tar to zó ma gán sze mé lyek egyes

köz igaz ga tá si hi va ta lok hoz anya nyelv ükön is

fo lya mod hat nak (írás ban is), a hi va tal ezek re a

be ad vány ok ra ki sebb sé gi nyel ven is vá la szol.

Eze ken a te le pü lé se ken ki sebb sé gi nyel ven is

meg je löl he tők a köz igaz ga tá si hi va ta lok, va la -

mint a köz te rü le tek (ut cák, te rek stb.), a he lyi

ön kor mány zat ülé sei ki sebb sé gi nyel ven is

foly hat nak (Lanstyák 1999/2002; Szabómihály

2000/2002a). A má sik tör vény a köz ér de kű

ada tok nyil vá nos sá gá ról szó ló jog sza bály,

amely sze rint a ki sebb sé gi nyelv hasz ná la ti tör -

vény ha tá lya alá eső te le pü lé se ken a kö te le zett

szer vek a la kos sá got ki sebb sé gi nyel ven is tá jé -

koz tat ják a köz ér de kű in for má ci ók ról. E tör -

vény több hi va tal és ha tó ság szá má ra ír ja elő

a tá jé koz ta tá si kö te le zett sé get, mint a ki sebb sé -

gi nyelv hasz ná la ti tör vény. 

Az 1993-tól önál ló Szlo vák Köz tár sa ság ra -

ti fi kál ta az ET ki sebb ség vé del mi ke ret egyez -

mé nyét (ha tá lyos 1998-tól, a kor mány 2004 vé -

gén nyúj tot ta be a má so dik je len tést), 2002. ja -

nu ár 1-jé től ha tá lyos A re gi o ná lis vagy ki sebb -

sé gi nyel vek eu ró pai char tá ja, az el ső je len tést

2003 vé gén nyúj tot ták be, a szak ér tői bi zott ság

je len té se 2005 no vem be ré ben már el ké szült, de

még nem pub likus (mind ezek ről bő veb ben

Szabómi há ly 2002b, 2002c).

A Ke ret egyez mény, il let ve a Char ta vég re -

haj tá sá ról ké szült szlo vák hi va ta los je len té sek

azt su gall ják, hogy Szlo vá kia lé nye gé ben le -
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421 A szlo vák kor mány hi va ta los anya ga i ban vál to zó szá mú nyelv hasz ná la ti vo nat ko zá sú tör vény sze re pel, így  a Ke ret -

egyez mény vég re haj tá sá ról ké szí tett kor mány je len tés sze rint 25 tör vény nek és ren de let nek, a Re gi o ná lis vagy ki sebb -

sé gi nyel vek eu ró pai char tá já nak vég re haj tá sá ról szó ló je len tés sze rint 44 bel ső jog sza bály nak van nak nyelv hasz ná la ti

vo nat ko zá sai. A hi vat ko zott ren del ke zé sek egy je len tős ré sze azon ban ál ta lá nos ál lam pol gá ri (vagy em be ri jo got) fo -

gal maz meg, s csak köz ve tet ten hoz ha tó ös  sze füg gés be a ki sebb sé gek nyelv hasz ná la ti jo ga i val. Olyan tör vény, amely -

ben expres sis ver bis meg fo gal ma zód nak a ki sebb sé gek hez tar to zó sze mé lyek nyel vi jo gai, va ló já ban csak 17 van: a ki -

sebb sé gi nyelv hasz ná la ti tör vény (1999) és a te le pü lé sek ki sebb sé gi nyel vű meg je lö lé sé ről ren del ke ző tör vény (1994)

tel jes egé szé ben, 15 tör vény nek pe dig 1–2 ren del ke zé se tar to zik ide. E tör vé nyek és egyéb vo nat ko zó jog sza bály ok ma -

gyar for dí tás ban ol vas ha tók a Gram ma Nyel vi Iro da hon lap ján (www. gram ma.sk) a Nyelv és po li ti ka ro vat ban.



zárt nak te kin ti a nyil vá nos nyelv hasz ná lat sza -

bá lyo zá sá nak fo lya ma tát, a bel ső jog rend össz -

hang ban van az adott nem zet kö zi egyez mény

ren del ke zé se i vel. Így a ke ret egyez mény vég re -

haj tá sá val kap cso lat ban a szlo vák kor mány

meg ál la pít ja, hogy Szlo vá kia a ki sebb sé gi nyel -

vi jo go kat eu ró pai mó don, „ma gas szín von a -

lon“ biz to sít ja. A char ta szlo vá ki ai al kal ma zá sá -

ról ké szí tett kor mány je len tés pe dig le szö ge zi,

hogy a már ko ráb ban el fo ga dott nyelv hasz ná la -

ti tör vé nyek ré vén Szlo vá kia elő ző leg tel je sí tet -

te a vál lalt kö te le zett sé ge ket, bár nyi tott az Eu -

ró pa Ta nács szak ér tő i nek ja vas la tai irán t.

4.2. A szlo vák nyelv po li ti ka jel lem zői 

Az Andrássy György-fé le osz tá lyo zás sze rint

(Andrássy 1998) Szlo vá kia a B-tí pusú ál la mok

so rá ba tar to zik: a hi va ta los nyelv (pon to sab ban

az ál lam nyelv) a több sé gi nyelv, s bár a ki sebb -

sé gi nyel vek egyi ke sem hi va ta los nyelv, a ki -

sebb sé gek nyelv hasz ná la ta jo gi lag sza bá lyo -

zott. Egyút tal azon ban az ál lam nyelv tör vény

ér tel mé ben a szlo vák nyelv el sőbb sé get él vez

min den más nyelv vel szem ben, s úgy tű nik,

ezen az egy ol da lú hely ze ten sem a volt, sem

pe dig a je len le gi szlo vák kor mány zat nem kí -

ván vál toz tat ni. A Ke ret egyez mény vég re haj tá -

sá ról ké szí tett szak ér tői vé le mény ki fo gá sol ta

az ál lam nyelv tör vény egyes ren del ke zé se it; a

szlo vák vá lasz ban töb bek kö zött ez ol vas ha tó:

„A Szlo vák Köz tár sa ság kor má nya nem azo no -

sul a szak vé le mény 36. pont já val, sem a Ta -

nács adó Bi zott ság ar ra vo nat ko zó aján lá sá val,

hogy a ki sebb sé gi nyel vek hasz ná la ta előnyt él -

vez zen a hi va ta los nyelv vel szem ben. A Szlo -

vák Köz tár sa ság ezt a kér dést A re gi o ná lis vagy

ki sebb sé gi nyel vek eu ró pai char tá já val össz -

hang ban fog ja kezel ni“. A Char tá hoz fű zött

nyi lat ko zat ban azon ban több he lyütt is ol vas ha -

tó az a meg ál la pí tás, hogy Szlo vá kia a vál lalt

kö te le zett sé ge ket az „ál lam nyelv sé rel me

nélkül“ fog ja al kal maz ni.

Az el mon dot tak ér tel mé ben Szlo vá ki á ban

a nyil vá nos szín te re ken alap ér tel me zés ben

a szlo vák nyelv hasz ná lan dó, a ki sebb sé gek hez

tar to zó sze mé lyek bi zo nyos tör vé nyi ke re tek

kö zött emel lett az adott ki sebb sé gi nyel vet is

hasz nál hat ják. A ki sebb sé gi nyel vi jo gok gya -

kor lá sa va ló já ban az egyén ma gán ügye, ami hez

az ál lam mi ni má lis se gít sé get nyújt. Az al kot -

mány ban a ki sebb sé gi jo gok egyé ni és ál lam -

pol gá ri jog ként fo gal ma zód nak meg, az em be ri

és sza bad ság jog ok rend sze ré hez kap cso lód nak,

az ál lam pol gár ok egyen lő sé gé nek és a diszk ri -

mi ná ció men tes ség nek az el vé re épül nek

(Šutaj–Olejník 1998, 285; Ini tial Peri od i cal

Report 2003, 5; a ki sebb sé gi po li ti ka kap csán l.

még Dostál 2003, Orosz 2005).

A szlo vák ér tel me zés sze rint a diszk ri mi ná -

ció men tes ség a po zi tív diszk ri mi ná ció el uta sí -

tá sát je len ti, töb bek kö zött ezt bi zo nyít ja az is,

hogy az al kot mány bí ró ság al kot mány el le nes -

nek mi nő sí tet te az ún. diszk ri mi ná ció el le nes

tör vény nek azt a ren del ke zé sét, amely sze rint

az esély egyen lő ség és az azo nos bá nás mód biz -

to sí tá sá nak ér de ké ben spe ci á lis „ki egyen lí tő”

in téz ke dé sek al kal maz ha tók, ame lyek cél ja a

„fa ji vagy et ni kai szár ma zás sal ös  sze füg gő hát -

rá nyos meg kü lön böz te tés meg aka dá lyo zá sa”.

4.3. A szlo vá ki ai ki sebb sé gi nyel vi jo gok

a nem zet kö zi „stan dar dok” tük ré ben

Amint fen tebb ar ról már volt szó, a szlo vák po -

li ti kai elit vé le mé nye sze rint Szlo vá kia ma gas

szin tű nyelv hasz ná la ti jo go kat biz to sít a ki -

sebb sé gek nek, a ki sebb sé gek vi szont – a leg in -

kább ér zé kel he tő mó don a szlo vá ki ai ma gya rok

– nem tart ják ki elé gí tő nek a je len le gi

helyzetet.

422

El ső meg kö ze lí tés ben azt mond -

hat juk, hogy alap já ban vé ve mind két fél nek
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422 A kor mány mel lett mű kö dő ki sebb sé gi ta nács a Char ta vég re haj tá sá ról ké szült kül ügy mi nisz té ri u mi je len tés el ső vál to -

za tá nak meg vi ta tá sa kor (2003 ja nu ár ja) tá mo gat ta a Csáky Pál em ber- és ki sebb ség jo gi mi nisz ter el nök-he lyet tes hi va ta -

la ál tal ki dol go zott szak vé le ményt, amely sze rint a Char tá ban vál lalt kö te le zett sé gek tény le ges vég re haj tá sa ér de ké ben

mó do sí ta ni kel le ne az ál lam nyelv tör vényt, 10%-ra kel le ne csök ken te ni a ki sebb sé gi nyelv al kal maz ha tó sá gá hoz szük sé -

ges szám arányt, s azt nem te le pü lé si szin ten, ha nem a ma ga sabb szin tű te rü le ti-köz igaz ga tá si egy sé gek szint jén kell meg -

ha tá roz ni, bő ví te ni kell a ki sebb sé gi nyel vek írás be li hasz ná la tá nak le he tő sé gét a hi va ta li kap cso la tok ban (a vé le ményt

l. Gyuric sek 2003).



iga za van. A szlo vák több ség nek azért, mert

Szlo vá kia – szá mos ré gi és új eu ró pai uni ós

tag ál lam mal el len tét ben – ra ti fi kál ta az ös  szes

re le váns nem zet kö zi do ku men tu mot, a leg több

nyil vá nos nyelv hasz ná la ti te rü let bel ső jog sza -

bál  lyal is le van fed ve. A ki sebb sé gek nek pe dig

azért van iga zuk, mert egy részt ta lál ko zunk

egyes jo gok szű kí tő ér tel me zé sé vel, il let ve

a tény le ges nyelv hasz ná la ti le he tő sé ge ket kor -

lá to zó ren del ke zé sek kel, más részt pe dig szá -

mos or szág ban a ha zai ki sebb sé gek kel (konk ré -

tan a ma gya rok kal) ös  sze vet he tő hely zet ben le -

vő ki sebb sé gek nyelv hasz ná la ti jo gai jó val szé -

le seb bek és konkrétab bak

423

. 

A biz to sí tott nyelv hasz ná la ti jo gok el té rő

ér té ke lé se az ún. „nem zet kö zi stan dar dok” el té -

rő ér té ke lé sé ből is adó dik. A vo nat ko zó nem -

zet kö zi do ku men tu mok ból lát ha tó, hogy van -

nak bi zo nyos, azo nos vagy ha son ló mó don

meg fo gal ma zott pont ja ik, ilyen pél dá ul az,

hogy a nyel vi jo go kat egyé ni jog ként keze lik

424

,

és tilt ják a nyel vi ala pú hát rá nyos meg kü lön -

böz te tést, vi szont a ki sebb sé gek nyel vi jo ga it

kü lön bö ző „mély ség ben” és rész le te zés ben tár -

gyal ják. To váb bá az egyes do ku men tu mok kö -

zött kü lönb ség van a te kin tet ben is, el vár nak-e

az ál la mok tól ak tív ki sebb ség vé del met (a nyel -

vi jo gok ra vo nat ko zó nem zet kö zi do ku men tu -

mo kat be mu tat ja Szabómi há ly 2005c). 

A nem zet kö zi szer ve ze tek kö zül el ső sor ban

az Eu ró pa Ta nács pró bál ta meg rög zí te ni, mi

tar to zik a mi ni má lis ki sebb sé gi jo gok kö zé:

a Par la men ti Köz gyű lés 1492-es aján lá sa sze -

rint a nem ze ti ki sebb sé gek mi ni má lis jo ga it tar -

tal ma zó do ku men tum a ki sebb ség vé del mi ke -

ret egyez mény. A Ve len cei Bi zott ság nak a min -

den ré szes ál lam ál tal ak cep tá lan dó nyel vi jo -

gok kal kap cso la tos állás foglalása

425

le szö ge zi,

hogy A re gi o ná lis vagy ki sebb sé gi nyel vek eu -

ró pai char tá já nak szel le mé vel ös  sze egyez tet he -

tet len vol na, ha a III. rész be so rolt cik kek va la -

mely ren del ke zé se it ki emel ve egy olyan „cso -

ma got” ál lí ta na ös  sze az Eu ró pa Ta nács, me lyet

min den csat la ko zó ál lam nak el kel le ne fo gad -

nia; hi szen a Char ta egyik alap pil lé re a ki sebb -

sé gi nyel vek el té rő hely ze té nek és az e nyel ve -

ket be szé lők kü lön bö ző szük ség le te i nek a fel is -

me ré se. A 7. cikk vi szont olyan alap ve tő el vá -

rá so kat fo gal maz meg, me lyet a ré szes ál la -

mok nak a po li ti ká ban, a jog al ko tás ban és a

gya kor lat ban is ér vé nye sí te ni ük kel le ne. 

A nyelv hasz ná lat nak a nem zet kö zi jog ál tal

vé dett as pek tu sa it fog lal ta ös  sze több ta nul má -

nyá ban is Fer nand de Varennes (l. pl. 1998,

2001) De Varennes rá mu tat ar ra, nem egy sé ges

a jo gi szak ér tők vé le mé nye a te kin tet ben, hogy

már lé te ző jog-e, vagy csak egy ala ku ló ban le -

vő stan dard az, hogy az ál lam nak (a kor mány -

nak) fi gye lem be kel le ne ven nie a ki sebb sé gi

igé nye ket, vagy sem. A leg több eset ben (pl.

a ki sebb sé gi nyelv hasz ná la ta a köz igaz ga tás -

ban, a köz ok ta tás ban, a bí ró sá gi és pe res el já -

rás ban, az ál la mi tö meg tá jé koz ta tás ban, a sze -

mély- és hely ne vek hi va ta los hasz ná la ta stb.)

a mél tá nyos ság és a diszk ri mi ná ció men tes ség
el ve alap ján fi gye lem mel kel le ne ven ni az adott

ki sebb ség szá mát, te hát mi nél na gyobb lét szá -

mú, mi nél in kább kon cent rá ló dik egy adott te -

rü le ten egy ki sebb ség, an nál több szol gál ta tást

kel le ne a szá má ra sa ját nyel vén nyúj ta ni. Több

nem zet kö zi do ku men tum is tar tal maz ilyen

meg ol dást, A re gi o ná lis vagy ki sebb sé gi nyel -

vek eu ró pai char tá ja pe dig ki fe je zet ten olyan

do ku men tum, ahol e „csú szó-ská la” (aho gyan

ezt a mo dellt de Varennes ne ve zi) egyes pont jai

konk ré tan meg is fo gal ma zód nak, s ezek kö zük

kell és le het a ré szes ál la mok nak vá lasz ta ni uk.

Eb ből a szem pont ból fi gye lem re mél tó ak

a Ke ret egyez mény vég re haj tá sá val kap cso la tos

kül föl di szak ér tői vé le mé nyek (elem zi

Szabómi há ly 2006a,b). Az ún. Advi so ry Com -

mit tee mind az el ső, mind pe dig a má so dik el -

len őr zé si cik lus kap csán üd vö zöl te a szlo vák

kor mány bi zo nyos po zi tív lé pé se it, egyút tal

azon ban szá mos kri ti kát is meg fo gal ma zott,

ezek egy je len tős ré sze nyel vi jo go kat is érin t.
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423 Ez a hely zet pl. a dél-ti ro li né me tek kel és a finn or szá gi své dek kel.

424 A leg több do ku men tum ban a „(nem ze ti) ki sebb sé gek hez tar to zó sze mé lyek” ki fe je zés sze re pel.

425 Opin ion on the pro vi sions of the Euro pean Char ter for Region al or Minor i ty Lan guages which should be accept ed by

all the con tract ing states. Stras bourg, 1996.3.11., CDL-MIN(1996)002e-rev.restr.



Té mánk szem pont já ból fon to sabb meg ál la pí tá -

sok az aláb bi ak:

1) Már az el ső je len tés ben meg ál la pí tot ta

a bi zott ság: nép szám lá lás kor el ső sor ban az ál -

lam pol gár ok nem ze ti ség és anya nyelv sze rin ti

meg osz lá sát kö ve tik, a ki sebb sé gek kép vi se lői

ugyan ak kor rá mu tat tak ar ra, hogy a ki sebb sé -

gek hez tar to zó ál lam pol gár ok va lós szá ma ma -

ga sabb, mint amen  nyi a hi va ta los sta tisz ti kák -

ban sze re pel. A 2. je len tés ben er re a tény re az -

zal kap cso lat ban mu ta tott rá a bi zott ság, hogy

a nyelv hasz ná la ti jo gok ér vé nye sít he tő sé ge kor

és a ki sebb sé gi kul tú rák tá mo ga tá sa kor csak

a hi va ta los sta tisz ti kai ada to kat ve szik fi gye -

lem be, ho lott ép pen ezen a két te rü le ten szük -

ség vol na egyéb szem pon to kat is ér vé nye sí te ni

az adott szol gál ta tást, tá mo ga tást igény lő sze -

mé lyek va lós szá má nak meg ál la pí tá sá hoz. 

2) A 2. bi zott sá gi je len tés bí rál ja, hogy a ki -

sebb sé gi nyelv hasz ná la ti tör vény ben és az ok -

ta tá si tör vény ben ga ran tált jo gok csak a szlo -

vák ál lam pol gá ro kat il le tik meg. 

3) Az el ső je len tés ben a bi zott ság üd vö zöl -

te az ún. diszk ri mi ná ció el le nes tör vény elő ké -

szí té sét. A má so dik je len tés ben vi szont ne ga tí -

van ér té kel te azt a tényt, hogy a “spe ci á lis ki -

egyen lí tő in téz ke dé sek” al kal ma zá sát le he tő vé

te vő 8. § (8) be kez dés al kot má nyos vol tá ról

tár gyal az al kot mány bí ró ság. A je len tés ké szí -

té se kor az al kot mány bí ró ság még nem hoz ta

meg ha tá ro za tát, a bi zott ság azon ban rá mu ta -

tott ar ra: mind a Ke ret egyez mény 4. cik ke,

mind pe dig egyéb nem zet kö zi em be ri jo gi do -

ku men tu mok alap ján nyil ván va ló, hogy az

ilyen spe ci á lis in téz ke dé sek nem csak le gi ti -

mek, ha nem bi zo nyos ese tek ben szük sé ge sek is

ah hoz, hogy meg va ló sul jon a több sé gi és a ki -

sebb sé gi sze mé lyek va lós egyen lő sé ge. Amint

azt fen tebb em lí tet tük, az al kot mány bí ró ság vé -

gül is al kot mány el le nes nek mi nő sí tet te ezt

a ren del ke zést. 

4) Az 1. je len tés ben a bi zott ság úgy ta lál ta,

hogy szá mos te rü le ten nem ki elé gí tők a ki sebb -

sé gi jo gok tör vé nyi ga ran ci ái, ugyan is a ki sebb -

sé gi jo gok na gyon ál ta lá no san van nak meg fo -

gal maz va. A bi zott ság sze rint (1. je len tés) el ső -

sor ban az aláb bi te rü le te ken vol na szük ség pon -

to sabb tör vé nyi sza bá lyo zás ra: ok ta tás ügy, a ki -

sebb sé gi rá dió- és te le ví zi ós mű sor szó rás, a ki -

sebb sé gi nyel vek hasz ná la ta a ha tó sá gok kal tör -

té nő kom mu ni ká ció so rán. A má so dik je len tés -

ben a bi zott ság ar ra mu ta tott rá: szük ség vol na

több bel ső jog sza bály mó do sí tá sá ra, hogy

a szlo vá ki ai jog sza bály ok “tel jes mér ték ben

kom pa ti bi lis sé” vál ja nak az idő köz ben el fo ga -

dott nyel vi Char ta vál lalt ren del ke zé se i vel. 

5) Mind az el ső, mind a má so dik je len té sé -

ben a bi zott ság azt ál la pí tot ta meg, hogy a Ke -

ret egyez mény vég re haj tá sá ról ké szült je len té -

sek ben el ső sor ban a ki sebb sé gi jo gok tör vé nyi

szin tű ga ran tá lá sá ról esik szó, e jo gok konk rét

ér vé nye sü lé sé ről alig le het va la mit meg tud ni.

5. A MA GYAR NYELV HASZ NÁ LA TA A

NYIL VÁ NOS SZÍN TE RE KEN

A po li ti kai hely zet meg vál to zá sá val, va la mint

a ki sebb sé gi nyel vek hasz ná la tát le he tő vé te vő

jog sza bály ok el fo ga dá sá val az utób bi ti zen öt

év ben bő vül tek és ja vul tak a ma gyar nyelv

nyil vá nos hasz ná la tá nak le he tő sé gei: a ko ráb bi

idő szak kal ös  sze vet ve nőtt a stan dard nyelv vál -

to zat hasz ná la tát kí vá nó szín te rek nek a szá ma,

bő vült a ma gyar nyel vű írás be li ség, na gyobb

stí lus be li és mű fa ji dif fe ren ci ált ság fi gyel he tő

meg. A leg je len tő sebb vál to zás azon ban a szak -

nyel vek te rü le tén mu tat ko zik: a ko ráb bi idő -

szak kal ös  sze vet ve több fi a tal nak van le he tő sé -

ge ar ra, hogy fel ső fo kú ta nul má nya it anya nyel -

vén vé gez ze (akár Ma gyar or szá gon, akár ná -

lunk), így meg is mer je és ak tí van hasz nál ja is az

adott szak nyel vet; jo gi, köz gaz da sá gi, kör nye -

zet vé del mi stb. pub li ká ci ók je len nek meg, több

le he tő ség van a ma gyar or szá gi szak em be rek kel

va ló kom mu ni ká ci ó ra. Te kint sük most át rö vi -

den, mi lyen vál to zá sok fi gyel he tők meg né -

hány fon to sabb nyelv hasz ná la ti szín té ren!

5.1. A szlo vá ki ai ma gyar saj tó, rá dió és te le -

ví zió

Ob jek tív okok ból a szlo vá ki ai ma gyar saj tó te -

ma ti ka i lag, ide o ló gi a i lag és nyel vi leg is ke vés -

bé dif fe ren ci ált, mint a ma gyar or szá gi, a ko ráb -

bi év ti ze dek kel ös  sze vet ve azon ban e te rü le ten

is ja vult a hely zet. A köz pon ti írott saj tó arány -
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lag nagy szám ban vesz át ma gyar or szá gi szö -

ve ge ket (kül po li ti ka, bul vár, szí nes hí rek), a ha -

zai té má jú írá sok je len tős ré sze azon ban vagy

for dí tás, vagy va la mi lyen szlo vák szö veg fel -

dol go zá sa, az ar ra va ló ref lek tá lás, ezért meg fi -

gyel he tő a szlo vák po li ti kai és saj tó nyelv re jel -

lem ző ki fe je zé sek, for du la tok átvétele.

426

Mi vel

sok ak tu á lis té má ról elő ször az egyet len na pi -

lap ban, az Új Szó ban je le nik meg ma gya rul tu -

dó sí tás, a lap nak je len tős sze re pe van a szlo vá -

ki ai ma gyar standard nyelv hasz ná lat ala kí tá sá -

ban. 

Ked ve ző ha tár men ti el he lyez ke dé se mi att

a szlo vákiai ma gyar ság szá má ra el ér he tő ek vol -

tak (és ma is azok) a ma gyar or szá gi rá dió- és te -

le ví zió adás ok, és a fel mé ré sek azt mu tat ják, hogy

a szlo vá ki ai ma gya rok el ső sor ban eze ket pre fe -

rál ják (l. pl. Lampl–Sorbán 1999). A dél-szlo vá -

ki ai ká bel te le ví zi ók kí ná la tá ban ál ta lá ban meg ta -

lál ha tók a na gyobb és je len tő sebb ma gyar or szá gi

te le ví zi ók, ros  szabb azon ban a hely zet a szlo vák

több sé gű vá ro sok ban. A Szlo vák Rá dió ma gyar

adá sá nak (a Patria Rá dió) „hall gat ha tó sá ga” je -

len tő sen ja vult a rend szer vál to zás után, ez el ső -

sor ban an nak tud ha tó be, hogy ko ráb ban csak az

elő ző leg le írt és jó vá ha gyott szö veg volt be ol vas -

ha tó, va gyis a rá di ó ban el hang zó szö ve gek szer -

ke ze te és stí lu sa tá vol állt a ter mé sze tes élő be -

széd től. A he lyi ma gyar nyel vű rá di ó zás ki ala ku -

lá sát, a he lyi te le ví zi ók fej lő dé sét gá tol ja az ál -

lam nyelv tör vény nek az a ren del ke zé se, amely

sze rint a he lyi rá di ók ban és te le ví zi ók ban ki sebb -

sé gi nyel vű szö veg csak ak kor han goz hat el, ha

ugyan az az ál lam nyel ven is el hang zik. Ez a ren -

del ke zés a ma gyar nyelv hasz ná la ti kö rét je len tő -

sen szű kí ti. Az utób bi né hány év ben az elekt ro ni -

kus saj tó a la pok inter netes ki adá sá val, va la mint

né hány hír por tál lal is bő vült. 

5.2. Köz igaz ga tás

A ki sebb sé gi nyelv hasz ná la ti tör vény ha tály ba

lé pé se óta, az az 1999 óta va la me lyest bő vül tek

a ma gyar nyelv írás be li hasz ná la tá nak a le he tő -

sé gei, ér zé kel he tő ja vu lást e te kin tet ben azon -

ban nem si ke rült el ér ni. En nek oka nagy részt

a tör vény egyes ren del ke zé se i nek kor lá to zó

volta

427

, be le ért ve azt a tényt is, hogy a jog sza -

bály alig ró  kö te le zett sé ge ket az érin tett hi va -

ta lok ra a ki sebb sé gi nyelv hasz ná la ti jo gok ér -

vé nye sít he tő sé gé nek vo nat ko zá sá ban. Így pl. a

tiszt vi se lők szá má ra nem kö te le ző az érin tett

ki sebb sé gi nyelv is me re te, ezért a nyelv hasz ná -

la ti jo gok prob lé ma men tes ér vé nye sí té se szem -

pont já ból alap ve tő je len tő sé gű a hi va tal no ki

kar ös  sze té te le. Az ön kor mány zat ok kap csán is

csak le he tő sé ge ket fo gal maz meg a tör vény, te -

hát csak ott re á lis a ki sebb sé gi jo gok ér vé nye -

sít he tő sé ge, ahol az adott ki sebb ség hely ben

több sé get al kot (vagy a kép vi se lő-tes tü let ben

szám ará nyá nál na gyobb szám ban van kép vi sel -

ve).  

A ki sebb sé gi nyel vek hi va ta li hasz ná la tá nak

le he tő sé gét to vább szű kí ti az a tény, hogy sem az

ügy fe lek, sem pe dig a hivatalnokok nem is me rik

a ma gyar jo gi-köz igaz ga tá si ter mi no ló gi át és a
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426 A rend szer vál to zás után a po li ti kai ál lás pont ju kat meg vál toz ta tó po li ti ku sok kal és köz éle ti sze mé lyi sé gek kel kap cso -

lat ban Ma gyar or szá gon a Saulus ból Paulus, il let ve a da masz ku szi út ki fe je zé sek és ezek vál to za tai ter jed tek el, ná -

lunk vi szont a kö pö nyeg for ga tás (pre vráte nie kabá tov), il let ve az eh hez kap cso ló dó képiség volt a jel lem ző. Egyéb

szlovákiai  pél dák: ol vas ha tat lan (neči tateľný) ’poli tikai-ide oló giai ál lás pont ja nem egy ér tel mű’; vá lyú (válov, byť pri
válove) ’jól jö ve del me ző ál lás, po zí ció’ az az hú sos fa zék; vá lyú harc (boj o kory tá) ’a jól jö ve del me ző po zí ci ó kért fo -

lyó har c’; lusztrá ció (lus trá ci a) ’poli tikai át vi lá gí tás’; stb.

427 A tör vény ér tel mé ben a ma gyar csak a he lyi ön kor mány za ti, va la mint a kör ze ti (ko ráb ban já rá si) hi va ta lok ban hasz -

nál ha tó, a lé nye gé ben min den ál lam pol gárt érin tő tár sa da lom- és egész ség biz to sí tá si in téz mé nyek ben már nem, nem

egy ér tel mű to váb bá az adó hi va tal ok és a rend őr ség mint spe ci a li zált ál lam igaz ga tá si szer vek státusa sem. A ki sebb -

ség hez tar to zó sze mély sa ját nyel vén is for dul hat írás be li be ad ván  nyal az adott hi va ta lok hoz, a ké rel me ket vi szont ál -

ta lá ban az ar ra rend sze re sí tett szlo vák nyel vű űr la pon le het be nyúj ta ni, s mi vel a tör vény nem ren de zi ezek kér dé sét,

a ki sebb sé gi nyel vű ügy fél nek alig van le he tő sé ge anya nyel vén ké rel met be nyúj ta ni. Nem ki sebb sé gi nyel vű be ad -

vány ra pe dig csak ál lam nyel vű vá lasz ér kez het, ugyan ak kor a hi va tal ál tal ki sebb sé gi nyel ven is ki ad ha tó vá la szok

(ha tá ro za tok) kö re is cse kély. 

428 Jel lem ző, hogy Szlo vá kia nem vál lal ta a Char tá nak a ki sebb sé gi ter mi no ló gi ai ku ta tá sok tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó ren -

del ke zé sét [12. cikk, 1. bek. h) pon t]. Ez a tény össz hang ban van az zal a szlo vák nyelv po li ti kai szem lé let tel, mely sze -

rint a ki sebb sé gi nyel vek hasz ná la ta alap já ban vé ve ma gán ügy. 



hi va ta los stí lust, s a ha tó sá gok e hely zet ja ví tá sa

ér de ké ben lé nye gé ben sem mit sem tesznek

428

.

A ma gyar több sé gű vá ro sok és fal vak ön kor -

mány za tai lát ha tó an tö re ked nek ar ra, hogy a ma -

gyar nyel vet írás ban is hasz nál ják, a te le pü lé si

hon la pok vizs gá la ta azon ban azt mu tat ja, hogy

a leg na gyobb hi á nyos sá gok ép pen a hi va ta los

köz le mé nyek kel, azok ma gyar szö ve gé vel kap -

cso lat ban mutatkoz nak.

429

Ezen a prob lé mán

a Gram ma Nyel vi Iro da pró bál se gí te ni el ső sor -

ban is fel vi lá go sí tás sal, az ön kor mány zat ok és

egyéb hi va ta lok szá má ra nyúj tott szol gál ta tá sok -

kal, űr lap ok, nyom tat vá nyok ma gyar ra for dí tá sá -

val.

5.3. Gaz da ság

Az ál lam nyelv tör vény 8. §-a elő ír ja ugyan, hogy

a vá sár lók, ügy fe lek szá má ra ké szült tá jé koz ta -

tók szlo vák nyel vű ek le gye nek (akár csak az ügy -

vi te li és szám vi te li do ku men tu mok), más nyel -

vek hasz ná la tát azon ban nem tilt ja. En nek el le né -

re a ma gyar nyelv na gyon kis mér ték ben ér vé -

nye sül e te rü le ten, egyút tal az is meg fi gyel he tő,

hogy a ma gyar nyel vű szö ve gek nem is el ső sor -

ban a szlo vá ki ai ma gya ro kat cé loz zák meg, ha -

nem in kább az egy nyel vű ma gyar or szá gi ma gya -

ro kat. Az el ső sor ban a he lyi la kos ság nak szó ló

tá jé koz ta tók, szó ró lap ok és egyéb rek lám anya -

gok (pl. üz let lán cok szó ró lap jai) kö zül ke vés

a két nyelvű

430

, ma gyar nyel vű szö veg fő leg

a mul ti na ci o ná lis vál la la tok ter mé ke in (ame lye -

ket több or szág ba is szál lí ta nak), va la mint a tu ris -

ták nak szó ló rek lám anya go kon, is mer te tő kön je -

len nek meg. Az inter net meg je le né sé hez kap cso -

ló dó új je len ség a több nyel vű hon la pok üze mel -

te té se, a tar tal muk alap ján azon ban ezek is el ső -

sor ban a po ten ci á lis ma gyar or szá gi ve vők, ügy -

fe lek szá má ra készül nek.

431

5.4. A dél-szlo vá ki ai „nyel vi tájkép”

432

A Szlo vá ki á ban je len leg ha tá lyos jog sza bály ok

szá mos te rü le ten le he tő sé get nyúj ta nak ar ra,

hogy bi zo nyos in for má ci ó kat nem csak szlo vá -

kul, ha nem ki sebb sé gi nyel ven is kö zöl je nek

szer ző ik. Dél-Szlo vá ki át jár va azon ban azt lát -

juk, hogy a nyil vá nos szlo vák szö ve gek szá ma

jó val meg ha lad ja a ma gyar nyel vű e két, va gyis

az ún. „nyel vi tájképet“ még az erős ma gyar

több sé gű vá ro sok ban és fal vak ban is a szlo vák

nyelv ural ja. Arány lag leg jobb a hely zet a köz -

igaz ga tás ban, ugyan is a vá ro si, a köz sé gi és a

kör ze ti hi va ta lok épü le tén rend sze rint el he lyez -

ték a ma gyar nyel vű fel ira tot is, a töb bi köz in -

téz ményt meg je lölő táb la azon ban a leg több

he lyen csak szlo vák nyel vű. A bel ső te rek ben

pe dig – mind a köz hi va tal ok ban, mind pe dig az

egyéb, köz fel ada to kat el lá tó in téz mé nyek ben –

alig-alig ta lá lunk ma gyar nyel vű tá jé koz ta tó

fel ira tot, il let ve egyéb anya got. Ez az üz le ti és

a gaz da sá gi szfé rá ra is jel lem ző. 

A nyil vá nos te rek hasz ná la ta min dig is kö -

tött, sza bá lyo zott, a do mi náns tár sa dal mi cso -

port ál tal meg ha tá ro zott volt. En nek a 19. szá -

zad tól kez dő dő en ná lunk is (te hát a je len le gi

Szlo vá ki ai te rü le tén) nyel vi je lei is vol tak:

1918 előtt a nyil vá nos te re ken ver bá li san és

szim bo li ku san a ma gyar et ni kum volt a do mi -

náns, az el ső vi lág há bo rú után pe dig a szlo vák

(cse h). A nyel vi-et ni kai do mi nan cia vál tás, il let -

ve ké sőbb, 1945 után az ide o ló gi ai for du lat te -

le pü lés ne vek és ut ca ne vek át ke resz te lé sé ben,

szob rok le dön té sé ben, át he lye zé sé ben, il let ve
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429 A szlo vá kul fo gal ma zott szö ve ge ket for dí tá si gya kor lat tal nem ren del ke ző hi va ta li al kal ma zot tak for dít ják ma gyar ra,

a hely ze ten azon ban még a hi va ta los for dí tók al kal ma zá sa sem ja vít ér zé kel he tő en, mi vel a ta pasz ta la tok sze rint rá -

juk szin tén ér vé nyes a ma gyar jo gi ter mi no ló gia hi á nyos is me re té re vo nat ko zó fen ti meg ál la pí tás. 

430 Ilye nek pél dá ul Dunasz er da he lyen és Ko má rom ban a Hyper no va szó ró lap jai. 

431 A szlo vák et ni kai te rü le ten fek vő üdü lő- és síközpon tok, szál lo dák és pan zi ók kö zül szá mos üze mel tet ma gyar nyel -

vű hon la pot. 

432 A „nyel vi tájkép“ (lin guis tic lad scape) ki fe je zést Landry és Bourhis (1997) alap ján hasz ná lom, egy elő re ad hoc ma -

gyar szak szó ként. A nyel vi táj kép az egy adott te le pü lé sen lát ha tó nyil vá nos szö ve gek, fel irat ok ös  szes sé gét fe je zi ki.

Két nyel vű sé gi hely zet ben el ső sor ban az az ér de kes, mi lyen tí pu sú fel irat okon je len nek meg ezek a nyel vek, van-e

funk ció meg osz tás, hi e rar chi kus el ren de zés közöttük stb. 



új szob rok, em lék táb lák fel ál lí tá sá ban is meg -

nyil vá nult Szlo vá kia önál ló su lá sát kö ve tő en a

szlo vák–ma gyar nyel vi konf lik tu sok egyik oka

ép pen az volt, hogy a ma gyar ság is igényt for -

mált az ad dig szlo vák do mi nan ci á jú nyil vá nos

te rek re (te le pü lés ne vek, ut ca ne vek, a ma gyar

nyelv hi va ta los hasz ná la tá nak az igé nye, szo -

bor ál lí tá sok stb.), s ezt a szlo vák ság a te rü le ti

au to nó mi á hoz, il let ve az így „meg jelölt“ ma -

gyar te rü le tek nek a Szlo vá ki á tól tör té nő le vá lá -

sá hoz ve ze tő el ső lé pés ként ér tel mez te. 

Úgy tű nik, hogy má ra ki ala kul tak a nyil vá -

nos te rek ke vés bé konf lik tu sos (bár még nem

egyen ran gú) hasz ná la tá nak, ver bá lis meg je lö -

lé sé nek a ke re tei. Ugyan ak kor azon ban a ma -

gyar ság – il let ve a szlo vá ki ai ma gyar po li ti kai

és he lyi elit – in kább e te rek tár gyi (szim bo li -

kus) „ki jelölésére“ he lye zi a hang súlyt (l. kop -

ja fa ál lí tás, je len tős ma gyar sze mé lyi sé gek

szob rai, 1848-as em lék mű vek stb.), s ke ve sebb

fi gyel met for dít a ver bal itás ra, a szö ve ges

jelen létre,. a ma gyar nyel vű köz té ri fel irat ok ra,

ho lott ez a szlo vá ki ai ma gyar kö zös ség nyel vi

meg ma ra dá sa szem pont já ból hos  szabb tá von

az előb bi nél na gyobb je len tő sé gű.

A ma gyar fel irat ok kis szá má nak, il let ve hi -

á nyá nak több oka is le het – a ter mé ke ket nép -

sze rű sí tő rek lá mo kat és rek lám táb lá kat köz -

pon ti lag ál lít ják elő, ezért eze ket az el áru sí tó -

he lyek szlo vák nyel ven kap ják meg; egyes spe -

ci á lis ter mék faj ták ma gyar ne vét nem is me rik

a ke res ke dők, a két nyel vű fel irat el he lye zé se

meg eme li a költ sé ge ket stb. –, azon ban e ma ga -

tar tás mö gött el ső sor ban a ma gyar és a szlo vák

et ni kum, a ma gyar és a szlo vák nyelv nem

egyen ran gú vi szo nya, az ún. egy ol da lú két nyel -

vű ség el fo ga dá sa hú zó dik meg: ter mé sze tes nek

ves  szük, hogy a szlo vák szö ve get a ma gya rok

(és az egyéb ki sebb sé gek, pl. ese tünk ben a ro -

mák) is meg ér tik, az eset le ge sen he lyi ki sebb -

sé get al ko tó szlo vá kok tól vi szont nem vár juk el

a he lyi több ség nyel vé nek az is me re tét. A ma -

gyar (akár csak a töb bi ki sebb sé gi nyelv) el ső -

sor ban is a be szé lő kö zös ség tag jai kö zöt ti kom -

mu ni ká ci ó ban hasz ná la tos, er re utal az is, hogy

a ma gyar nyel vű szö ve gek a ma gyar kö zös ség

tag ja i nak ér dek lő dé sé re szá mot tar tó tar ta lom

ese té ben je len nek meg, így po li ti kai pla ká to -

kon, ma gyar ren dez vényt nép sze rű sí tő köz le -

mé nye ken. 

A két nyel vű nyil vá nos szö ve gek (pl. tá jé -

koz ta tó táb lák és fel irat ok, ér te sí té sek, meg hí -

vók, üze ne tek, szó ró lap ok, pla ká tok, üz let- és

in téz mény ne vek) el ké szí té sét azok a vál la la tok,

szer ve ze tek stb. vál lal ják, ame lyek mar ke ting -

kom mu ni ká ci ó já ban a ma gyar ság mint spe ci á -

lis cél cso port je le nik meg (pl. ügy fél szer zé si

cél ból), vagy kép vi se lő ik ma guk is ma gya rok

lé vén, fon tos nak tart ják a ma gyar nyel vű tá jé -

koz ta tást is. Mi vel azon ban e szö ve gek ké szí tői

is adott nak ve szik a ma gya rok szlo vák nyelv-is -

me re tét, szá mos eset ben a szlo vák és a ma gyar

nyel vű szö veg nem azo nos, a ma gyar szö veg

pél dá ul egy sze rűbb, ke vés bé ki fej tő. En nek oka

le het a ma gyar szak ki fe je zé sek nem is me re te,

amely más eset ben is kor lá to zó té nye ző (l. a

Lanstyák Ist ván idéz te pél dát 2006, 154). 

A nyil vá nos szö ve ge ken na gyon jól de -

monst rál ha tó a nyel vi me ne dzse lés fo lya ma tát

meg ha tá ro zó hi e rar chia: az el ső he lyen áll nak

a szo ci á lis-gaz da sá gi té nye zők és hely zet (ez

eset ben a ma gyar nyel vet be szé lő ügy fe lek

mint szám be li leg és gaz da sá gi lag ke vés bé fon -

tos cél cso port), en nek meg fe le lő en ala kul

a kom mu ni ká ci ós hely zet (a szlo vák egy nyel vű

és a ma gyar két nye lű cél cso port fi gye lem be vé -

te le), majd pe dig a konk rét nyel vi ele mek meg -

vá lasz tá sa (pon to san mi je le nik meg egyik és

má sik nyel ven a fel irat okon). Egy sa já tos nyel -

vi me ne dzse lé si stra té gia meg va ló su lá si for má -

já nak te kint he tők két nyel vű kör nye zet ben az

ide gen (el ső sor ban an gol) nyel vű üz let ne vek

(pl. Pres tige, Pa no rá ma, Glas Bell stb.), il let ve

tí pus ne vek (pl. res ta u rant, pub, pizze ri a, sec -
ond hand). Ere de ti he lyes írás sal ír va mind

a ma gyar, mind a szlo vák ügy fél nek szól nak,

te hát e te kin tet ben sem le ges nek te kint he tők.

Nem sem le ge sek vi szont a szlo vák vagy a ma -

gyar he lyes írás sal írt ide gen sza vak, s ezek ese -

té ben is a szlo vák do mi nan cia fi gyel he tő meg.

Eb be a cso port ba tar to zik pél dá ul az ér sek új vá -

ri új sport csar nok, amely nek ne ve csak Miléni -
um for má ban lát ha tó az épü le ten (ma gya rul ír -

va Mil len ni um vol na), az épü let funk ci ó ját

(špor tová ha la, sport csar nok) azon ban mind két

nyel ven fel tün te tik. Ha son ló a hely zet a Ho tel
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Bon bón fel ira tú dunasz er da he lyi szál lo dá val is.

Szál lo dák ese té ben Ma gyar or szá gon is meg -

szo kott, hogy az egyéb in téz mény ne vek től el té -

rő en a tí pus név a szál ló ne ve előtt sze re pel,

akár csak az in do eu ró pai nyel vek ben (pl. Ho tel
Ben czúr), a Ho tel Bon bón el ne ve zést in kább

szlo vák nak mi nő sít het jük, ugyan is a ma gyar -

ban a bon bon írás mód ho no so dott meg. 

6. A NYEL VI NOR MA ÉS A NYEL VI ME -

NE DZSE LÉS A SZLO VÁ KI AI MA GYAR -

SÁG KÖ RÉ BEN

A nor ma több fé le ér te lem ben hasz ná la tos szak -

szó ként is, ta nul má nyom ban ab ban az ér te lem -

ben hasz ná lom, aho gyan azt Heltai Pál meg fo -

gal maz ta: „a nor ma olyan szo ká sos nyelv hasz ná -

la tot je lent, amely a nor ma tív erő ré vén ori en tá ló

min ta ként mű köd ve elő ír ja, il let ve szank ci o nál ja

a kí vá na tos, il let ve nem kí vá na tos nyelvhasznála -

tot“ (Heltai 2004–2005, 413). A fent le írt ese tek

már je lez ték, mi a „szo ká sos nyelv hasz ná lat”

Dél-Szlo vá ki á ban olyan kor, ami kor a szö veg

cím zett je is me ret len vagy bár ki le het, az ilyen

ese tek ben a „nor má lis” a szlo vák nyel vű szö veg

– még ak kor is, ha jog sza bály nem tilt ja a más

nyel vű szöveg et

433

. E te kin tet ben az 1989 előt ti

és utá ni hely zet kö zött alig van kü lönb ség. 

A ma gya rok kö zöt ti kom mu ni ká ci ó ban ért -

he tő en el sőd le ges a ma gyar nyelv vá lasz tá sa,

de a szlo vák is szó ba jö het, pél dá ul ha a tár sa -

ság ban szlo vák egy nyel vű be szé lők is van nak.

Kü lön fi gyel met ér de mel nek a kód vál tás ese tei,

az az ami kor a be szé lők „ke ve rik” a szlo vák és

a ma gyar nyel vet. A vizs gá la tok sze rint ho mo -

gén ma gyar cso por tok ra nem na gyon jel lem ző,

a be szé lők a szlo vák és a ma gyar nyelv kü lön -

vá lasz tá sá ra tö re ked nek. A kód vál tás oka leg in -

kább a szlo vá kul hal lott vagy mon dott szö veg

idé zé se, de ide tar toz nak azok az ese tek is, ami -

kor pél dá ul szlo vák nyel vű irat ra, do ku men -

tum ra vagy egyéb ha son ló do log ra uta lunk

(ilyen a 2. pont ban em lí tett posu dok). A nyel vi

hi ány is okoz hat ja a kód vál tást, a szlo vá ki ai

ma gya rok ese té ben ti pi kus nak mond ha tó

a szak nyel vi re gisz te rek ben je lent ke ző nyel vi

hi ány: mi vel dön tő több sé gük szlo vák nyel ven

vé gez te ta nul má nya it, nem is me rik a ma gyar

szak ki fe je zé se ket, he lyet tük a szlo vák ter mi -

nust vá laszt ják (a kód vál tás ról bő veb ben

Lanstyák–Szabómihály 1996, Lanstyák 2000b;

a nyel vi hi ány ról Lanstyák 2000/2002a). 

A kód vál tást, kód vál to ga tást nyelv mű ve lő -

ink (és a nyel vi leg tu da tos nyelv hasz ná lók, pl.

a pe da gó gu sok) rend kí vül el íté lik, nor ma sér -

tés ként értéke lik

434

, az ilyen be széd ak tu sok

meg fi gye lé se azon ban azt mu tat ja, hogy

a kom mu ni ká ció részt ve vői nem is fi gyel nek

fel rá, kü lö nö sen ak kor, ha pél dá ul egy mun ka -

he lyen dol goz nak, és meg szok ták az ilyen tí pu -

sú kom mu ni ká ci ót. 

A szó be li ség ben te hát a kód vál tás mint

a kom mu ni ká ci ót meg kön  nyí tő stra té gia el fo -

ga dott vagy leg alább is a be szé lők nagy ré sze

to le rál ja, a nyil vá nos írás be li köz lé sek ben

azon ban nem. A saj tó ban pél dá ul csak né hány

jól kö rül ha tá rolt eset ben for dul elő, je lö let le nül

el ső sor ban tu laj don ne vek ben: pl. szlo vák te le -

pü lés ne vek (Huncovce), in téz mény ne vek (pl.

AUTO V.A.S.), sport egye sü le tek ne ve (Štart,
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433 A szol gál ta tó tól el vi leg kap hat nánk két nyel vű gáz-, vil lany- vagy mo bil szám lát is, il let ve ezek a szol gál ta tók ma gya -

rul is kom mu ni kál hat ná nak ve lünk.

434 Ese tük ben a nyel vi me ne dzse lé si fo lya mat ér de ke sen je lent ke zik: ál ta lá ban olyan kom mu ni ká ci ós hely ze tet ér té kel nek,

amely nek nem ré sze sei; köz vet le nül nem avat koz nak be le a be szél ge tés be, a me ne dzse lé si fo lya mat ki vi te le zé si fá zi sát

rend sze rint va la mi lyen bí rá ló han gú új ság cikk kép vi se li. En nek az el já rás nak a cél ja a konk rét be széd ak tus ban ész lelt

nor ma sér tés (szlo vák elem hasz ná la ta ma gyar szö veg ben) el íté lé se, s ez ál tal a be szé lők „el ri asztása“ at tól, hogy a jö vő -

ben ilyet te gye nek. Az alap ve tő nyel vi prob lé ma (pl. a nyel vi hi ány) meg ol dá sá ra ez az el já rás nem al kal mas.

435 Ez eset ben a te le pü lés név egy ben a lab da rú gó csa pat ne ve is. A pél da az Új Szóból szár ma zik, és ér de kes pél dá ja an -

nak, ho gyan ke ze li a lap a te le pü lés ne ve ket: a sport ro vat ban (csa pat név ként) csak a szlo vák név sze re pel. Fo lyó szö -

veg ben (pl. hí rek ben a te le pü lés re utal va) a ma gyar lak ta te le pü lé sek és a szlo vák több sé gű vá ro sok ne vét csak ma -

gya rul tün te ti fel a lap, a ki sebb szlo vák te le pü lé se két pe dig elő ször ma gya rul, majd pe dig zá ró jel ben szlo vá kul, pl.

Hun fal va (Huncovce). A rend szer vál to zás előtt a ha tó sá gok sok szor még a saj tó ban is til tot ták a ma gyar te le pü lés ne -

vek hasz ná la tát, ezért ko ráb ban in kább csak szlo vák hely ne vek kel ta lál koz ha tott az ol va só, en nek a kö vet kez mé nye

az volt, hogy a ré gi ma gyar ne vek fe le dés be me rül tek.
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), be tű ne vek (ÚRSO,

HZDS) ese té ben. A vélt nyel vi hi ány mint

prob lé ma ki küsz öbö lé sé re hasz nált gya ko ri

stra té gia a szlo vák ki fe je zés zá ró jel ben va ló

köz lé se, pl.: El adó [...] szénasodró, simító, 5-9
tonnás pótkocsik (vlečkák); Ven nék 10, 12, 14-
es be ton va sat, va la mint 4-es és 5-ös be ton ba
va ló vas há lót (sieťov ina). Ezek nek a hir de té -

sek nek a fel adó ja sa ját ta pasz ta la ta alap ján fel -

té te lez te, hogy az ol va sók nem is me rik

a pótkocsi és a vas há ló sza va kat, eset leg nem

tud ják, hogy a vlečka ma gya rul pótkocsi,
a sieťov ina pe dig vas há ló (az adott szö veg ösz  -

sze füg gés ben). 

A be szé lők szá má ra a kód vál tás sal egy

meg íté lés alá es nek a köz vet len kölc sön -

szavak

436

, ezek kö zül is el ső sor ban a fel is mer -

he tő en szlo vák ere de tű ek, pl. a párki (párky,

’virsli’), kopac s ki (kopačky, ’fut ball cipő’), te -

hát az ilye nek írott szö ve gek ben leg fel jebb sti -

lisz ti kai cél lal for dul hat nak elő, ak kor is je löl -

ten, pél dá ul idé ző jel ben – amely eb ben a hely -

zet ben az el ha tá ro ló dást jel zi.  

A nor má nak (nor mák nak) fon tos sze re pük

van a kom mu ni ká ció ha té kony sá gá ban, a „szo -

kás sze rű nyelv hasz ná lat ugyan is meg kön  nyí ti

a fel dol go zást“ (Tolcsvai alap ján Lan gack ert

idé zi Heltai 2004–2005, 33), ez azon ban azt

fel té te le zi, hogy a be fo ga dó, a szö veg cím zett -

je is me ri az adott nor mát. A szlo vá ki ai ma gyar

be szé lő kö zös ség tag jai e te kin tet ben el lent -

mon dá so san vi szo nyul nak a ma gyar stan dard

nor má hoz: a be szé lők dek la rál tan a kö zös ma -

gyar (köz nyel vi) nor ma al kal ma zá sát tá mo gat -

ják, és el ső sor ban a hu mán ér tel mi ség úgy is

gon dol ja, hogy e nor ma sze rint be szél és ír.

437

A tény azon ban az, hogy a köz mag yar (va ló já -

ban ma gyar or szá gi ma gyar) nor ma csak ide ál -

ként lé te zik, a va ló ság ban a be szé lők a „szlo vá -

ki ai mag yar“ nor ma (nor mák) alap ján al kot ják

és ér tel me zik a szö ve ge ket. Kü lö nö sen ér vé -

nyes ez a szak nyel vi s ezen be lül is a kü lön bö -

ző tí pu sú jo gi-köz igaz ga tá si szö ve gek re. Ál -

lam pol gá ri stá tu sunk ból ere dő en ilyen ma gyar -

or szá gi szö ve gek kel nem ta lál ko zunk, e szö -

veg tí pu sok is me re te nem ré sze ma gyar anya -

nyel vi kom pe ten ci ánk nak. A szlo vá ki ai ma gyar

és a ma gyar or szá gi nor ma ter mé sze te sen nagy -

mér ték ben azo nos, a szlo vá ki ai ma gyar nyelv -

vál to zat ra azon ban bi zo nyos le xi ká lis és gram -

ma ti kai kon tak tus je len sé gek a jel lem ző ek

(ezek ről bő veb ben l. pl. Lanstyák 2000a,

192–226; Lanstyák 2002e). A szlo vá ki ai ma -

gya rok gyak rab ban vá laszt ják a kon tak tus vál -

to zók nak azt a vál to za tát, amely nek van tá gan

ér tel me zett pár hu za ma a szlo vák ban (a pél dá -

kat l. Lanstyák–Szabómihály 1997, 68–119), ez

le xi ká lis sí kon töb bek kö zött az zal jár, hogy bi -

zo nyos sza vak nak a szlo vá ki ai ma gyar ban és

a ma gyar or szá gi ma gyar ban el té rő a gya ko ri sá -

ga, meg ter helt sé ge. Ilye nek pél dá ul a ju tal maz
és a ja va dal maz, a ja vas lat és az in dít vány
szópárok, ezek kö zül ugyan is a szlo vá ki ai ma -

gyar szö ve gek ben az utób bi ak jó val rit káb bak,

mint az össze vet he tő funk ci ó jú ma gyar or szá gi

szö ve gek ben. En nek oka az, hogy a köz nyelv -

ben a szlo vák odme na leg gya ko ribb meg fe le lő -

je a ju ta lom, a návrh-é pe dig a ja vas lat, bi zo -

nyos tí pu sú szö ve gek ben és szó kap cso lat ok ban

(Ma gyar or szá gon) azon ban a ja va dal maz és az

in dít vány a ti pi kus, azon kí vül az előb bi je len té -

se pe dig a ju ta lom-ét ól el té rő. 

Mi vel írott szö veg ben a szlo vá ki ai ma gyar

kom mu ni ká ci ós nor ma tilt ja a nyil ván va ló an

szlo vák sza vak hasz ná la tát, a nyel vi hi ány ki -

küsz öbö lé sét a be szé lők (írók) leg több ször for -

dí tás sal old ják meg. Így egy és ugyan azon fo -

ga lom ra több ma gyar ki fe je zés is ki ala kul, pl.:

fedd he tet len sé gi bi zo nyít vány ~ bün te tő re gisz -
ter-ki vo nat ~ bün te tés-nyil ván tar tá si ki vo nat;
tár sa da lom biz to sí tá si díj ~ tár sa da lom biz to sí -
tá si ju ta lék; stb. E for dí tás sal lét re jött „ter mi -
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436 A kód vál tás al kal mi kon tak tus ha tás kö vet kez mé nye, a köl csön szó ez zel szem ben ál lan dó sult kon tak tus je len ség: a fo -

lya ma to san és több be szé lő től is ada tol ha tó, ál ta lá ban hang ta ni lag és adap tá ló dott sza vak ról van szó (er ről bő veb ben

l. Lanstyák 2002b,c)

437 Alap já ban vé ve te hát ugyan az a hely zet áll fenn ná lunk, mint ami ről Heltai Pál is ír: „nem ar ról van szó, hogy [a be -

szé lő] más nor má kat akar ér vé nye sí te ni (pél dá ul a hi va ta los stí lus ban), ha nem hogy egy sze rű en nem is me ri az adott

nyelv vál to zat nor máit“ (Heltai 2004–2005, 420). Ese tünk ben azon ban ez a meg ál la pí tás nem egyé nek re, ha nem a tel -

jes kö zös ség re ér vé nyes.



nu sok” mel lett ter mé sze te sen elő for dul nak

a meg fe le lő ma gyar szak ki fe je zé sek is, ese -

tünk ben az er köl csi bi zo nyít vány és a tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lék, a szlo vá ki ai ma gyar be -

szé lők je len tős ré sze szá má ra e vál to za tok

azon ban egyen rangúak

438

, ami ne he zí ti a köz -

mag yar ki fe je zés el ter je dé sét. A va ri a bi li tás

saj tó szö ve gek ben is ne he zít he ti a ha té kony

kom mu ni ká ci ót, de alap já ban vé ve az ol va sók

szá má ra el fo gad ha tó (pl. a szlo vák min tá ra ala -

kult tü kör ki fe je zést jól tud ják azo no sí ta ni

a szlo vák ere de ti vel), szak szö ve gek ben azon -

ban el fo gad ha tat lan. A ma gyar nyelv hi va ta li

szin tű hasz ná la tá nak a fel té te le a jo gi-köz igaz -

ga tá si ter mi no ló gia egy sé ge sí té se, lé nye gé ben

a nor ma hi ány fel szá mo lá sa. 

A szer ve zett szlo vá ki ai ma gyar nyel vi me -

ne dzse lés rész ben er re a te rü let re kell irá nyul -

nia, tehát a valójában azokat a feladatokat kell

elvégeznie, amelyekre a nyelvtervezés elméleti

keretében a korpusztervezésen belüli standard-

izálás során kerül sor. A kér dés ha zai ma gyar

szak iro dal mát át te kint ve meg ál la pít hat juk,

hogy e kér dé sek iránt a leg utób bi év ti ze dig cse -

kély ér dek lő dés mu tat ko zott, ami nek el mé le ti

és gya kor la ti okai vol tak. Az „egy ma gyar

nyelv van” ál lás pont pers pek tí vá já ból a nyelv -

ter ve zés ál tal fel ve tett prob lé mák ki sebb sé gi

(az az a szlo vá ki ai ma gyar) hely zet ben ir re le -

ván sak, hi szen a szlo vá ki ai ma gyar ság nak

a ma gyar or szá gi nyelv hasz ná la tot kell kö vet -

nie. Nyelv mű ve lő ink ter mé sze te sen tisz tá ban

vol tak az zal, hogy a ha tá ron túl élő ma gya rok

ese té ben a ma gyar or szá gi tól el té rő „tár sa dal mi

va ló ság” okán szük ség van önál ló el ne ve zé sek

meg al ko tá sá ra is, ezek szá mát azon ban „cse -

kély”-nek tar tot ták (l. még Ja kab 1976, 170). 

A ki lenc ve nes évek től fo lyó és a szlo vá ki ai

ma gyar nyelv hasz ná lat mód sze res fel tá rá sát

cél zó ku ta tá sok ered mé nyei alap ján nyil ván va -

ló, hogy a szlo vá ki ai ma gyar ban ál ta lá nos

hasz ná la tú szá mos olyan elem, amely re jel lem -

ző ek a stan dard is mér vei, ugyan ak kor e le xi ká -

lis ele mek nek Ma gyar or szá gon lé tez nek funk -

ci o ná lis meg fe le lői, s szlo vá ki ai ma gyar szö ve -

gek ből igen gyak ran mind a ma gyar or szá gi,

mind a szlo vá ki ai ma gyar elem ada tol ha tó (bő -

veb ben l. Lanstyák–Szabómihály 1994/1998;

Lanstyák–Szabómihály 2000/2002). Ez azt je -

len ti, hogy nem egy sze rű en a meg fe le lő „ma -

gyar” szót, ki fe je zést kell meg ke res nünk, ha -

nem vá lasz ta nunk kell a ren del ke zés re ál ló

nyel vi for mák, vál to za tok kö zött. El vi sí kon, az

el sőd le ges sze lek ció te kin te té ben a ma gyar or -

szá gi stan dard hoz (pon to sab ban az ún. köz -

mag yar nyelv vál to zat hoz) va ló al kal maz ko dás

a szük sé ges, ez azon ban nem je len ti azt, hogy a

gya kor la ti sze lek ció so rán egy- e gy konk rét

elem ről dönt ve ne vá laszt hat nánk és ne ko di fi -

kál hat nánk ma gyar or szá gi tól el té rő ele met. 

A rend szer vál to zás előtt a stan dard izá ció és

a kod i fiká ció a ma gyar nyelv státusá ból kö vet -

ke ző en sem me rült fel sür ge tő szük ség ként,

a je len le gi hely zet ben azon ban a jog sza bály ok

ad ta le he tő sé gek ma xi má lis ki hasz ná lá sa, és

fő leg a ma gyar nyelv hasz ná la ti kö ré nek to váb -

bi tá gí tá sa cél já ból elo dáz ha tat lan fel adat

a stan dar di zá lás kér dé se. A je len le gi hely zet

alap ján en nek az aláb bi te rü le tek re kel le ne ki -

ter jed nie: 

Köz ne vek: Jo gi-köz igaz ga tá si és rész ben

köz gaz da sá gi fo gal mak (bő veb ben l. Szabómi -

há ly 2002b, 2002d,) ok ta tá si ter mi no ló gia

(Szabómihály 2000/2002b);

Tu laj don ne vek: sze mély ne vek, in téz mény -

ne vek, föld raj zi ne vek (l. pl. Szabómi há ly

2005a);

Rö vi dí té sek: Ezen be lül fő képp a szlo vák

köz nyel vi rö vi dí té sek kel és be tű szók kal kel le -

ne fog lal koz nunk, de a több sza vas tu laj don ne -

vek (in téz mény ne vek) rö vi dí té sé nek kér dé sét

is meg kel le ne vizs gál nunk.

Eb ből a szem pont ból egy na gyon fon tos

kér dést kell fel vet nünk: a szer ve zett nyel vi me -

ne dzse lés ak kor le het si ke res, ha a ki vi te le zé si

és el ter jesz té si fá zis ban va la mi lyen meg fe le lő

ha ta lom mal (po li ti kai ha ta lom mal vagy tár sa -

dal mi presz tíz  zsel) ren del ke ző szer ve zet, in téz -

mény vég zi, vagy en nek a jó vá ha gyá sá val tör -

té nik. Ki sebb sé gi kö rül mé nyek kö zött ilyen in -
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438 A ta pasz ta lat és a ku ta tá sok (l. pl. Lanstyák–Si mon–Szabómihály 1998) is azt mu tat ják, hogy a köz ve tett köl csön sza -

vak hasz ná la tát még a művelt be szé lők sem tart ják nor ma sér tés nek, nem is is me rik fel eze ket az ese te ket. 



téz mény nem lé te zik, te hát igen csak két sé ges

en nek a fo lya mat nak a si ke re. Fi gye lem be vé ve

azt, hogy a szlo vá ki ai ma gyar be szé lő kö zös ség

kö ré ben a ma gyar nyelv fő köz pont já nak, te hát

Ma gyar or szág nak és a ma gyar or szá gi in téz mé -

nyek nek van ma gas presz tí zsük, eb be a fo lya -

mat ba eze ket is be kell von ni, ami rész ben már

el is in dult a Ma gyar ér tel me ző ké zi szó tár má -

so dik ki adá sá val, és az Osiris Ki adó ké zi köny -

ve i vel. 

7. ÖS  SZE FOG LA LÁS

A rend szer vál to zás óta el telt több mint ti zen öt

év ben a szlo vá ki ai ma gyar nyelv státusá ban

pozitív el moz du lás fi gyel he tő meg, s bár bő -

vül tek a ma gyar nyelv nyil vá nos hasz ná la tá nak

a le he tő sé gei, a jog sza bály ok ad ta le he tő sé ge -

ket nem hasz nál juk ki ma xi má lis mér ték ben.

En nek egyik oka a ma gyar szak nyel vi re gisz te -

rek nem kel lő szin tű is me re te, ezért a szlo vá ki -

ai ma gyar nyel vé szet egyik fon tos fel ada ta

lesz, hogy ezen a hely ze ten ja vít son. Ál ta lá nos -

ság ban vé ve azt mond hat juk, hogy a fent jel -

lem zett té nye zők alap ján a szlo vá ki ai ma gyar -

ság nyel vi vi ta li tá sa az utób bi év ti zed ben

némiképp ja vult, s meg fe le lő fel té te lek, tá mo -

ga tás ese tén ez így is ma rad hat. 
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2006 HUNÈÍK PÉ TER (sz erk.). Ma gya rok
Szlo vá ki á ban. I. kö tet. Ös  sze fog la ló je -
len tés (1989-2004). A rend szer vál tás tól
az eu ró pai uni ós csat la ko zá sig. 2. ki ad.
Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki -
sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum.

FÉL EDIT

1944a A nagy csa lád és jog szo ká sai a Ko má rom
me gyei Martoson.Budapest, SZMKE
Kis al föld-ku ta tó In té zet.

1944b Egy kis al föl di nagy csa lád tár sa dal mi-
gaz da sá gi váz la ta. A marcel házai Ran -
csó-Czibor csa lád éle te. Ér sek új vár,
SZMKE Kis al föld-ku ta tó In té zet.

FER ENCZI ILO NA → HULKOVÁ, MAR TA 1980

FER ENCZI ILO NA → HULKOVÁ, MAR TA 1986

FILEP TA MÁS GUSZ TÁV

1995 TÓTH LÁSZ LÓ Pró ba fel vé te lek a
(cse h) s zlováki ai ma gyar iro da lom ról
1918–1995. Po zsony, Kalligram.

1997 Konc sol Lász ló. Dunasz er da he ly, NAP.
/Mûhely/

1998a TÓTH LÁSZ LÓ (sz erk.) A (cse h) -
szlováki ai ma gyar mû ve lõ dés tör té ne te
1918-1998. I–IV. köt. Bu da pest, Ister.

1998b Zal abai Zsig mond. Dunasz er da he ly,
NAP. /Mûhely/

1999 Ki te kin tés a leg utób bi év ti zed re
1989–1998. In TÓTH LÁSZ LÓ (sz erk.):
A (cse h)s zlováki ai ma gyar mû ve lõ dés
tör té ne te 1918–1998. III. kö tet. Bu da -
pest, Ister.

2003 A ha gyo mány fel emelt tõ re. Vá lo ga tott és
új es  szék, ta nul má nyok az 1918–1945
kö zöt ti (cse h)s zlováki ai ma gyar kul tú rá -
ról. Bu da pest, Ister.

2004 Zal abai Zsig mond. 1948–2003. 2. jav. és
bõv. ki ad. Dunasz er da he ly, NAP. /Mû -
hely/

2005 KOVÁCS LÁSZLÓ, G. Rákos Péter
1925–2002. Dunaszerdahely, NAP.

FITZ PÉ TER

1999–2000 (fõsz erk.) Kor társ Ma gyar Mû vé sze ti
Le xi kon I–III. Bu da pest, En cik lo pé dia.

FO DOR AND RÁS

1994 Hon ke re sés (Tóth Lász ló: Hár -
maskönyv). Kor társ, 38. évf. 7. sz.
96–99. p.

FÓNOD ZOL TÁN

1997 (sz erk.) A cseh/szlo vá ki ai ma gyar iro da -
lom le xi ko na 1918–1995. Bratislava,
Madách-Posonium.

1998 Szét szó ró dás után. Ta nul mány, kri ti ka,
köz írás. Bratislava, Madách-Posonium.

2003 Szám ve tés. Iro dal mi ta nul má nyok, kri ti ka,
köz írás. Bratislava, Ma dách-Poso ni um.
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2004a (sz erk.) A cseh/szlo vá ki ai ma gyar iro da -
lom le xi ko na 1918–2004. 2. jav. és bõv.
ki ad. Bratislava, Madách-Posonium.

2004b Ön arc ké pek. Be szél ge té sek ma gyar írók -
kal, mû vé szek kel. Bratislava, Ma dách-
Poso ni um.

2005 Re pe dé sek a si ra tó fa lon. Po li ti kai, kul tu -
rá lis és iro dal mi pub li cisz ti ka (1957–
2005). Bratislava, Madách-Posonium.

FRIÈ, PAVOL → BOR DÁS SÁN DOR 1995

FRIED ISTVÁN

1999 Befogadó retorika (H. Nagy Péter:
Redundanciák retorikája). Bárka, 3. sz.
71–79.

2003 Neubauer Pál irodalmak/kultúrák közt.
Irodalmi Szemle, 41. évf. 1. sz. 57–66. p.

FÜ LÖP LA U RA

1992 Szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fia
1991. Komárno–Komárom, Du na Men ti
Mú ze um Szlo vá ki ai Ma gyar Nem ze ti sé -
gi Osz tá lya.

FÜR LA JOS

1989 Ki sebb ség és tu do mány. Bu da pest, Mag -
ve tõ.

GAJ DOŠ, PETER

1995 PAŠI AK, JÁN Vývoj sociál no-eko no -
mick ej situá cie slovenskej spoloènos ti.
Bratislava, Veda.

GÁL KIN GA → DAF TARY, FARIMAH 2000

GÁL MAR GIT → GAUC SÍK IST VÁN 2004

GAUC SÍK IST VÁN

2004 GÁL MAR GIT (sz erk.) Archivum Ša¾a.
Le vél tá ri év könyv I. Vágsel lye, Po zso nyi
Ál la mi Le vél tár Vágsel lyei Fi ók le vél tá ra.

2005 (sz erk.). Archivum Ša¾a. Le vél tá ri év -
könyv II. Vágsel lye, Po zso nyi Ál la mi Le -
vél tár Vágsel lyei Fi ók le vél tá ra.

GE RE BEN FE RENC

1992 LÕRINCZ JUDIT–NAGY ATTILA–
VIDRA SZA BÓ FE RENC Ma gyar ol -
va sás kul tú ra ha tá ron in nen és túl. Bu da -
pest, Kö zép-Eu ró pa In té zet. /Hungary
ExtraHungariam, 2./

1999 Iden ti tás, kul tú ra, ki sebb ség. Fel mé rés a
kö zép-eu ró pai ma gyar né pes ség kö ré -
ben. Bu da pest, Osiris–MTA Ki sebb ség -
ku ta tó Mû hely. /Kisebbségek Ke let-Kö -
zép-Eu ró pá ban 1./

GERŽOVÁ, J.
1999 Kruh súèas ného ume ni a. Bratislava,

PRO FIL, 320. p.

GÖR FÖL JE NÕ

1992 Ro ham fesz ti vál. Új Szó, 67. évf. (1994.
jú ni us 9.) 5. p. 

GÖRÖM BEI AND RÁS

1982 A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom
1945–1980. Bu da pest, Aka dé mi ai Ki adó.

GRE GOROVÁ, AN NA

1984 Múzeá a múze jníct vo. Mar tin, Mat i ca
sloven ská, 308. p.

GREN DEL LA JOS

1992 Két év helybenfutás. Kalligram, 1. évf.
1. sz. 3–6. p.

1997a Helyzetkép a szlovákiai magyar iro-
dalomról a század végén. Irodalmi
Szemle, 40. évf. 5. sz. 32–47. p.

1997b Kortárs magyar irodalom. In GRENDEL
LAJOS–GÖRÖMBEI ANDRÁS: Iroda -
lom VIII. A XX. század második fele. Ma -
gyar irodalom. Tankönyv a középiskolák
IV. osztálya számára. Bratislava, Terra.

2004 Iro da lom, könyv ki adás. In FA ZE KAS
J.–HUNÈÍK P. (sz erk.): Ma gya rok Szlo -
vá ki á ban (1989–2004). Ös  sze fog la ló je -
len tés. A rend szer vál tás tól az eu ró pai
uni ós csat la ko zá sig. I. kö tet. Somor ja–
Du naszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta -
tó Intézet–Lilium Aurum.

2004b Irodalom, könyvkiadás. In FAZEKAS
JÓZSEF–HUNÈÍK PÉTER (szerk.):
Magyarok Szlovákiában (1989–2004).
Összefoglaló jelentés. A rendszer váltás -
tól az Európai Uniós csatlakozásig. I.
kötet. Somorja–Du naszerdahely Fórum
Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum,
447–453. p.

GUD MON ILO NA

1999 ¼udové stavite¾st vo a tradièné ¾udové
bývanie na Poduna jskej nížine (Né pi
épít ke zés és la kás kul tú ra a Kis al föld
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észa ki ré szén). In SOPOLI GA, MI -
ROSLAV (ös  sze áll.): Tradí cie stavite¾ -
stva a býva nia na Sloven sku. Bratisla -
va–Svidník, SNM, 84–95. p.

GYÖ NYÖR JÓ ZSEF

1994 Ter hes örök ség. A ma gyar ság lét szá má -
nak ala ku lá sa Cseh szlo vá ki á ban. Bra -
tislava, Madách-Posonium. 

GYUR GYÍK LÁSZ LÓ

1990 In gá zás Szlo vá ki á ban – ada lé kok egy
tár sa dal mi-gaz da sá gi je len ség meg kö ze -
lí té sé hez. In TÓTH KÁR OLY (ös  sze -
áll.): Új Min de nes Gyûj te mény 9. Bra -
tislava, Ma dách, 139–156. p.

1994a As  szi mi lá ci ós fo lya ma tok a szlo vá ki ai
ma gyar ság kö ré ben. Po zsony, Kalli -
gram. /Mercurius Könyvek/

1994b Ma gyar mér leg. A szlo vá ki ai ma gyar ság
a nép szám lá lá si és a nép moz gal mi ada -
tok tük ré ben. Po zsony, Kalligram. /Mer -
curius Könyvek/

2004 A ma gyar ság de mog rá fi ai, te le pü lés- és
tár sa da lom szer ke ze té nek vál to zá sai. In
FA ZE KAS JÓZSEF–HUNÈÍK PÉ TER
(sz erk.): Ma gya rok Szlo vá ki á ban (1989–
2004). Ös  sze fog la ló je len tés. A rend szer -
vál to zás tól az eu ró pai uni ós csat la ko zá -
sig. I. kö tet. Somorja–Du na szer dahely,
Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet– Lilium
Aurum, 141–182. p.

2006 Nép szám lá lás 2001. A szlo vá ki ai ma -
gyar ság de mog rá fi ai, va la mint te le pü -
lés- és tár sa da lom szer ke ze té nek vál to zá -
sai az 1990-es évek ben. Po zsony, Kalli -
gram. /Mercurius Könyvek/

GYURIC SEK PI ROS KA

2003 Analýza k imple men tácii Európskej
char ty regionál nych alebo menši nových
jazykov. In JARÁBIK, BA LÁZS–AD -
RI ÁN TOK ÁR (sz erk.): Stav menši novej
leg is latívy na Sloven sku 2001/2002.
State of Minor i ty Leg is la tion in Slo va kia
2001/2002. Bratislava, Nadá cia Kalli -
gram–Kalligram Foun da tion, 47–74. p. 
Ha gyo má nyok és ér té kek. Ma gya rok
Szlo vá ki á ban. Kiál lításkataló gus, Bra -
tislava, 2003, 98. p.

HAIDOVÁ, KATARÍ NA → BOR DÁS SÁN DOR 1995

HA LÁSZ IVÁN

2002 MAJTÉNYI BA LÁZS (sz erk.) Re giszt -
rál ha tó-e az iden ti tás? Az iden ti tás vá -
lasz tás sza bad sá ga és a nem ze ti ho va -
tar to zás nyil ván tar tá sa. Bu da pest, Gon -
do lat Ki adói Kör–MTA Jog tu do má nyi
In té zet. 
Ha tá ron tú li fel sõ ok ta tá si és K+F tá mo -
ga tá sok és hasz no su lá suk Ma gyar or szá -
gon. Tár sa da lom tu do má nyi Köz le mé -
nyek, Kü lön szám 2004. 

HELTAI PÁL

2004–2005 A for dí tó és a nyel vi nor ma. Ma gyar
Nyelv õr, I. rész 128 évf. 407–434. p., II.
rész 129. évf. 30–58. p., III. rész 129.
évf. 165–172. p.

HIZS NYAI ZOL TÁN

2004 Ré gi ko rok ze né je Som or ján. (Be szél ge -
tés Né meth Im ré vel.) Új Szó, 57. évf.
(2004. má jus 24.) 118. sz. 11. p.

HODOSSY GYU LA

1992 (ös  sze áll.) Le gyél he lyet tem én. Tsúszó
Sán dor Em lék könyv. Dunasz er da he ly,
Lil i um Aurum.

1992a KUL CSÁR FE RENC (sz erk.) Iró dia
1983–1993. Dunasz er da he ly, Lil i um
Aurum.

1999 (sz erk.) A Má ria Va lé ria-híd tör té ne te.
Dunasz er da he ly, Lil i um Aurum.

HOL BOVÁ, KATARÍ NA

2002 Pred me ty religiózne ho charak teru v
zbierkach Tekovského múzea v Levi  -
ciach (Val lá si jel le gû tár gyak a lé vai
Barsi Mú ze um gyûj te mé nyé ben). In
BEÒUŠOVÁ, ELENA–PANÈUHOVÁ,
EVA (ös  sze áll.): Sakrálne zbierkové
pred me ty v múzeách na Sloven sku I., II.
Dolný Kubín, Oravské mú ze um, 43–55.
p.

é.n. Mochovce köz ség né pi kul tú rá ja. Kiál -
lításvezetõ. Lev ice, 14. p.

Hom mage a Gyu la Sza bó. Ka ta ló gus. Lo sonc,
CSMKT–Nógrádi Ga lé ria, 1992.

HOP PÁL MI HÁLY

2004 Folk lór és ha gyo mány. (Vá lo ga tott ta -
nul má nyok). Bu da pest, Gon do lat–Eu ró -
pai Folk lór In té zet.
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HOR VÁTH GÉ ZA

2004 Ha meg szó lít az ének... A Szlo vá ki ai Ma -
gyar Pe da gó gu sok Vass La jos Kó ru sa
(CSMTKÉ) tör té ne te (1964–2004).
Dunasz er da he ly, Lil i um Aurum.

HOR VÁTH TA MÁS

2002 RÍZ ÁDÁM Szlo vá ki ai ma gya rok tá mo -
ga tá sá nak új le he tõ sé gei az Eu ró pai Uni -
ó ban. Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi
Szem le, 8. évf. 2. sz. 27–47. p.

HRABUŠICK Ý, AUREL

2001 MACEK, VÁCLAV Sloven ská foto gra -
fia 1925–2000. Bratislava, SNG, 465. p.

HUBIK IST VÁN

1981 A cseh szlo vá ki ai ma gyar for dí tás ál ta lá -
nos prob lé mái. Iro dal mi Szem le, 24. évf.
1. sz. 48–56. p., 2. sz. 111–123. p.

HULKOVÁ, MÁR TA

1980 FER ENCZI ILO NA Gemein same ein-
und mehrstim mige Stücke in dem Grad -
ual von Eper jes und dem Gesang buch
aus ¼ubi ca (17. Jh.). Stu dia Musi co log i -
ca, 22. évf. 345–396. p.

1986 FER ENCZI ILO NA Tab u latu ra Vietoris
sae culi. Bratislava, Opus.

1998 Hudob ný kon volút z Lyceál nej knižnice
v Kež marku. Príspe vok k prob lematike
rene sanènej hudby 16. storoèia na
Sloven sku. Sloven ská hud ba, 24. évf. 3.
sz. 264–308. p.

2001 Hudob niny v knižni ci Jo han na Dern -
schwa ma (1. polovi ca 16. storoèi a). In
Ban ská Bystri ca. Osob nos ti v dejinách
mes ta. His torick o-et no log ické štúdie.
Ban ská Bystri ca, UMB, 91–102. p.

2003a Musikalis che Kon tak te zwis chen Zips
(Spiš) und Schlezien in 16. und 17.
Jahrhun dert. In Early Music – Con text
and Ideas. Krakow, Insti tute of  Musi ko l -
o gy Jagiel lon ian Uni ver si ty, 205–214. p.

2003b Die Musik samm lung von Barde jov
(Bartfeld) und Lev oèa (Leutschau) –
Über stim mungen und Unter schiede. In
Musi co log i ca Istro pol i tana II. Brati -
slava, Stim ul, 51–113. p.

2004 Príspe vok k prob lematike hudob nej
výchovy na území Sloven s ka v 16.
storoèí. Sloven ská hud ba, 30. évf. 3. sz.
225–239. p.

HUNÈÍK PÉ TER → BOR DÁS SÁN DOR 1995

HUNÈÍK PÉ TER → FA ZE KAS JÓ ZSEF 2004

HUNÈÍK PÉ TER → FA ZE KAS JÓ ZSEF 2005

HUNÈÍK PÉ TER → FA ZE KAS JÓ ZSEF 2006

HUSH E GYI GÁ BOR

1997 Stú dio erté 1987-1997. Kalligram, 6.
évf., 9. sz., 81–93. p.

2000 (sz erk.) ÁtHIDalás – preMOSTenie –
BRIDGing. Kö zép-eu ró pai kép zõ mû vé -
sze ti Szim pó zi um. Ka ta ló gus. Po zsony,
Orman–MKKI.

2001a KISS, SUZANNE (sz erk.) At Home
Gallery 1995–2000. Ka ta ló gus. Somor -
ja, At Home Gallery.

2001b Né meth Ilo na. Po zsony, Kalligram.
2002 A ma gyar or szá gi klas  szi kus kon cep tu a -

liz mus és neokon cep tu al iz mus ele mei és
ha tá sa a szlo vá ki ai kép zõ mû vé szet ben,
kü lö nös te kin tet tel Ró nai Pé ter mû vé -
sze té ben. In GERŽOVÁ, JANA–TATAI
ER ZSÉ BET (sz erk.): Kon cep tu á lis mû -
vé szet az ez red for du lón /Konceptuálne
ume nie na zlome tisícroèí/ Con cep tu al
Art at the Turn of Mil len ni um. Buda -
pest–Bratislava, AICA, 68–88. p.

2004a Bar tusz. Po zsony, Kalligram Ala pít vány.
2004b Kép zõ mû vé szet, fo tó mû vé szet és épí té -

szet. In FA ZE KAS JÓZSEF–HUNÈÍK
PÉ TER (sz erk.): Ma gya rok Szlo vá ki á -
ban (1989–2004). Ös  sze fog la ló je len tés.
A rend szer vál to zás tól az Eu ró pai Uni ós
[sic!] csat la ko zá sig. I. kö tet. Somorja–
Du naszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta -
tó Intézet–Lilium Aurum, 431–445. p.

HUSH E GYI GÁ BOR → RUS NÁKOVÁ, KATARÍ NA 2001

HUSH E GYI GÁ BOR → CSUKA LIL IANE 2005

Ini tial Peri od i cal Report. Euro pean Char ter for
Region al or Minor i ty Lan guages. Ini tial
Peri od i cal Report pre sent ed to the Sec -
re tary Gen er al of the Coun cil of Europe
in accor dance with Arti cle 15 of the
Char ter, SLOVAK REPUBLIC. MIN-
LANG/PR, 2003.8. 

<http://www.coe.int/ T/E/Legal_Affairs/Local_and_
regional_Democracy/Regional_or_Mi -
nority_languages/>
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JA KAB IST VÁN

1976 Nyelv mû ve lé sünk hely ze te, el vei és leg -
fon to sabb fel ada tai. In JA KAB IST VÁN
(sz erk.): Hogy is mond juk? Nem ze ti sé gi
nyelv hasz ná la tunk nem ze ti sé gi nyelv mû -
ve lé sünk. Bratislava, Ma dách. 153–179. p.

1983 Nyel vünk és mi. Bratislava: Ma dách.
1994 Nyelv mû ve lé sünk múlt ja, je le ne, jö võ je.

Iro dal mi Szem le, 37. évf. 4. sz. 46–57. p.

Jani ga. 1946–2004. Dunasz er da he ly, NAP, 2005.

JÓZSA MÓ NI KA

2004 A fel vi dé ki kó rus moz ga lom hely ze te. In
KOL LÁR ÉVA (sz erk.): Har ma dik Ma -
gyar Kar ve ze tõi Kon fe ren cia a Liszt Fe -
renc Ze ne mû vé sze ti Egye te men. Bu da -
pest, Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye -
tem, 16–19. p.

JU HÁSZ ILO NA, L. 
1995 Szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fia

1992. Komárno–Komárom Du na Men ti
Mú ze um Szlo vá ki ai Ma gyar Nem ze ti sé -
gi Osz tá lya.

1998 Szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fia
(1987–1988). Dunasz er da he ly, Lil i um
Aurum. /Miscellanea Bib lio the cae Hun -
gar i cae, 1./

1999 Szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fia
(1989–1990). Dunasz er da he ly, Lil i um
Aurum. /Miscellanea Bib lio the cae Hun -
gar i cae, 2./

1999b A (Cseh)Szlovákiai Ma gyar Nép raj zi
Tár sa ság 10 éve. Hír ha rang 10. évf. 2.
sz. 5–17. p.

2000a Szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fia
(1991–1992). Dunasz er da he ly, Lil i um
Aurum. /Miscellanea Bib lio the cae Hun -
gar i cae, 3./

2000b Szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fia
(1993–1994). Galán ta, Fó rum In té zet.
/Miscellanea Bib lio the cae Hun gar i cae, 4./

2003a Szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fia
(1995–1998). Somor ja–Dunasz er da he ly,
Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium
Aurum. /Miscellanea Bib lio the cae Hun -
gar i cae, 7./

2004 Szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fia
(1999–2002). Somor ja–Dunasz er da he ly,
Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium
Aurum. /Miscellanea Bib lio the cae Hun -
gar i cae, 8./

Ka len dá ri um 2003. Expozí cie a výs tavy múzeí na Slo -
ven sku. Zväz múzeí na Sloven sku, 42. p.

Ka len dá ri um 2004. Expozí cie a výs tavy múzeí na Slo -
ven sku. Zväz múzeí na Sloven sku, 38. p.

Ka len dá ri um 2005. Expozí cie a výs tavy múzeí na Slo -
ven sku. Zväz múzeí na Sloven sku, 35. p.

KAMON CZA MÁR TA

1998 Szent Du nai har mó ni ák: év rõl év re bõ -
vül a ko má ro mi egy ház ze nei fesz ti vál
prog ram ja. (Be szél ge tés Stuben dek
Lász  ló val.) Új Szó, 51. évf. (1998. no -
vem ber 11.) 261. sz. 9. p.

KÉ KE SI ZOL TÁN

2004 Egye sí tés vagy szét bon tás? In H. NAGY
PÉ TER (ös  sze áll. és szerk.): Dis pu ták
kö zött. Ta nul má nyok, es  szék, kri ti kák a
kor társ (szlo vá ki ai) ma gyar iro da lom ról.
Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki -
sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum.

KEP PERT, JOZEF

1999 30 rokov múzea v Galante. In Stu dia
Galan then sia No. 6. Roèen ka Vlas tived -
ného múzea v Galante – A Galán tai
Hon is me re ti Mú ze um Év köny ve, Galan -
ta, Hon is me re ti Mú ze um, 3–32. p.

KE RÉK GYÁR TÓ IST VÁN

1997 Nagy Já nos. Dunasz er da he ly, Lil i um
Aurum.

KE SE RÛ JÓ ZSEF

2003 A Rácsmustra félreolvasása. Meta narra -
tív metakritikai vázlat. In CSANDA
GÁBOR (összeáll. és szerk.): Somorjai
disputa (1.). Az élõ szlovákiai magyar
írásbeliség c. szimpózium elõadásai.
Somorja–Dunaszerdahely, Fórum Ki -
sebb ségkutató Intézet–Lilium Aurum
Könyvkiadó, 67–73. p.

2004 Nietz sche, Rous seau, Schwarzeneg ger.
In H. NAGY PÉ TER (ös  sze áll. és
szerk.): Dis pu ták kö zött. Ta nul má nyok,
es  szék, kri ti kák a kor társ (szlo vá ki ai)
ma gyar iro da lom ról Somorja–Du na szer -
dahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Inté -
zet–Lilium Aurum.
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KISS JE NÕ

1995 Tár sa da lom és nyelv hasz ná lat. Bu da -
pest, Nem ze ti Tan könyv ki adó. 

KISS, SUZANNE → HUSH E GYI GÁ BOR 2001

KLING, JAROSLAV → PAŽIT NÝ, PETER 2004

KOCUR LÁSZ LÓ

2005 Utó szó. In BA LÁZS F. AT TI LA: Szó ke -
resz tem. Dunasz er da he ly, Lil i um Aurum,
101–107. p.

KO CSIS ARAN KA

2000 Mer curius Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta -
tó cso port. Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi
Szem le, 4. évf. 2. sz., 177–187. p.

KOL LÁR, MIROSLAV

1999 MESEŽNIKOV, GRIG ORIJ (sz erk.)
Sloven sko 1998-1999. Súhrn ná sprá va o
stave spoloènos ti. Bratislava, Inštitút pre
vere jné otázky.

2000 MESEŽNIKOV, GRIG ORIJ (sz erk.)
Sloven sko 2000. Súhrn ná sprá va o stave
spoloènos ti. Bratislava, Inštitút pre vere -
jné otázky.

2001a MESEŽNIKOV, GRIG ORIJ (sz erk.)
Sloven sko 2001. Súhrn ná sprá va o stave
spoloènos ti. Bratislava, Inštitút pre vere j -
né otázky.

2001b MESEŽNIKOV, GRIG ORIJ (sz erk.)
Sloven sko 2002. Súhrn ná sprá va o stave
spoloènos ti. Bratislava, Inštitút pre vere j -
né otázky.

KONC SOL LÁSZ LÓ

2002 Val la tó. In ter jú, cik kek (1968-2001).
Bratislava, AB-ART.

KON TÁROVÁ, JUDI TA

1999 Vlas tived né mú ze um v Galante. 1969–
1999. Výberová regionál na bib li ografi a.
Galan ta, Dud vážs ka knižni ca.

KONT RA MIK LÓS

1999 Szlo vá ki á ban szlo vá kul – Ame ri ká ban
an go lul. In KONT RA MIK LÓS Köz ér de -
kû nyel vé szet. Bu da pest, Osiris, 33–53 p.

2003 A ha tá ron tú li ma gyar nyelv vál to za tok.
In KIEFER FE RENC (sz erk.): A ma gyar
nyelv ké zi köny ve. Bu da pest, Aka dé mi ai
Ki adó, 301–321. p.

KOVAÈE VIÈOVÁ, SOÒA

1975 Vkus a kul tú ra ¾udu. Bratisla va.

KO VÁCS IST VÁN, B.
1999 A Gömör-Kishonti Mú ze um egye sü let

váz la tos tör té ne te. In A Gömör-Kishonti
Mú ze um egye sü let Év köny ve (1995–
1997), 2. évf. Ri ma szom bat, Gömör
Kishon ti Múzeumegyesület–Méry
Ratio, 6–16. p.

KOZSÁR ZSU ZSAN NA

2002 Me se iro dal munk fá ja. Po zsony, AB-
ART.

2005 Me se mor zsák ábé cé sor rend ben. Könyv jel -
zõ, 4. évf. (2005. feb ru ár 17.) 2. sz. 12. p.

KÕ RIZS IM RE

2004 A nyu ga lom meg za va rá sa. Hol mi, 39.
évf. 11. sz. 1419–1429. p.

KUBIÈ KA KUC SERA KLÁ RA

1995 Lipc sey Györ gy: Fá ba vé sett sor sok
Somor ja, Méry Ratio.

1999 Ké pünk. Szlo vá ki ai Ma gyar Kép zõ mû vé -
szek Tár sa sá ga. Bratislava, AB-ART.

2001 A ma gyar mû vész hely ze te Szlo vá ki á -
ban 1918–2000. In „Kü lön vi lág ban és
kü lön idõ ben” A 20. szá za di ma gyar
kép  zõ mû vé szet Ma gyar or szág ha tá ra in
kí vül. Bu da pest, Ma gyar Kép zõ mû vé -
szek és Ipar mû vé szek Tár sa sá ga, 2001,
25–35. p.

KUL CSÁR FE RENC → HODOSSY GYU LA 1995

KUL CSÁR MÁ RIA

2001 NAGY MYRTIL–SZAKRA KRISZ -
TINA–SZÉP AT TI LA–TÓTH KÁ -
ROLY–TUBA LA JOS Non prof it 1x1.
Úti ka la uz kez dõ ci vil szer ve ze tek szá má -
ra. Dunasz er da he ly, Lil i um Aurum-
Fórum In for má ci ós Köz pont.

KUL CSÁR SZA BÓ ER NÕ

1994 A ma gyar iro da lom tör té ne te 1945–
1991. Bu da pest, Ar gu men tum.

2000 Tá masz pont és izokolon. Jegy ze tek a 90-
es évek lí rá já nak ha tás tör té ne ti hely ze té -
hez. Al föld, 51. évf. 2. sz. 55–56. p

LA KI LÁSZ LÓ → SZA BÓ AND REA 2003
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LAMPL ZSU ZSAN NA

1999a A szlo vá ki ai ma gyar ság alap ve tõ jel lem -
zõi. In LAMPL ZSU ZSAN NA: Há rom
szo ci o ló gi ai ta nul mány a szlo vá ki ai ma -
gya rok ról. Po zsony, Madách-Posonium,
7–35. p.

1999b SOR BÁN AN GÉ LA A szlo vá ki ai és az
er dé lyi ma gya rok mé dia pre fe ren ci ái és
fo gyasz tói szo ká sai. Fó rum Tár sa da lom -
tu do má nyi Szem le, 1. évf. 1. sz. 19–34. p.

1999c A sa ját út ját já ró gyer mek. Há rom szo ci -
o ló gi ai ta nul mány a szlo vá ki ai ma gya -
rok ról. Bratislava, Madách-Posonium.

2001 LÁSZ LÓ BÉ LA-SI MON AT TI LA-
TÓTH KÁROLY-VÉGH LÁSZ LÓ A
ha tá ron tú li fel sõ ok ta tá si, ku ta tá si és fej -
lesz té si tá mo ga tá sok és hasz no su lá suk.
A szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség hely ze té -
nek ál ta lá nos jel lem zé se. Kéz irat. Fó rum
Ki sebb ség ku ta tó In té zet, Kéz irat tár.

2002 TÓTH KÁR OLY A szlo vá ki ai ma gyar
kul tu rá lis ka tasz ter jel lem zõi. Kéz irat.
FórumKisebbségkutató In té zet, Kéz irat tár.

LAM PL, ZSU ZSAN NA, MÉSZÁROS NÉ → TÓTH KÁ -
ROLY 2002

LANDRY, RODRIGUE

1996 RICHARD Y. BOURHIS Lin guis tic Land -
scape and Eth no lin guis tic Vital i ty. An
Empir i cal Study. Jo ur nal of Lan guage
and Social Psy chol o gy, 16. évf. 1. sz.
23–49. p.

LANSTYÁK IST VÁN

1993/1998 Nyelv mû ve lé sünk vét sé gei és két sé gei.
In KONT RA MIKLÓS–SALY NO É MI
(sz erk.): Nyelv men tés vagy nyelv áru lás?
(Vi ta a ha tá ron tú li ma gyar nyelv hasz ná -
lat ról). Bu da pest, Osiris, 74–101. p.

1994/1998 SZABÓMI HÁ LY GI ZEL LA Stan dard –
köz nyelv – nem ze ti nyelv. In KONT RA
MIKLÓS–SALY NO É MI (sz erk.):
Nyelv men tés vagy nyelv áru lás? (Vi ta a
ha tá ron tú li ma gyar nyelv hasz ná lat ról).
Bu da pest, Osiris, 211–216. p.

1995/1998aA ma gyar nyelv köz pont jai. In KONT -
RA MIKLÓS–SALY NO É MI (sz erk.):
Nyelv men tés vagy nyelv áru lás? (Vi ta a
ha tá ron tú li ma gyar nyelv hasz ná lat ról).
Bu da pest, Osiris, 326–344. p.

1995/1998b A ma gyar nyelv több köz pon tú sá gá nak
né hány kér dé sé rõl (kü lö nös te kin tet tel a

Tri a non utá ni ma gyar nyelv re). In
KONT RA MIKLÓS–SALY NO É MI
(sz erk.): Nyelv men tés vagy nyelv áru lás?
(Vi ta a ha tá ron tú li ma gyar nyelv hasz ná -
lat ról). Bu da pest, Osiris, 227–251. p.

1996 SZABÓMI HÁ LY GI ZEL LA Kód vál tás
és nem ze ti azo nos ság tu dat. In GA -
DÁNYI KÁROLY–BOKOR JÓZSEF–
GUTTMANN MIK LÓS (sz erk.): Nyel vi
tu dat, iden ti tás tu dat, nyelv hasz ná lat.
Szom bat hely, Ber zse nyi Dá ni el Ta nár -
kép zõ Fõ is ko la, 163–174. p.

1997 SZABÓMI HÁ LY GI ZEL LA Ma gyar
nyelv hasz ná lat – is ko la – két nyel vû ség.
Po zsony, Kalligram, 181 p.

1998 SI MON SZABOLCS–SZABÓMIHÁLY
GI ZEL LA A ma gyar stan dard szlo vá ki ai
vál to za tá nak szó kin csé rõl. In LAN -
STYÁK ISTVÁN–SZABÓMIHÁLY GI -
ZEL LA (sz erk.): Nyel vi érint ke zé sek a
Kár pát-me den cé ben, kü lö nös te kin tet tel
a ma gyar pá rú két nyel vû ség re. Po zsony,
Kalligram–A Ma gyar Köz tár sa ság Kul -
tu rá lis In té ze te, 67–77. p.

1998a SZABÓMI HÁ LY GI ZEL LA Nyel vi vál -
to zó-tí pu sok a ma gyar nyelv szlo vá ki ai
vál to za ta i ban. In SÁN DOR KLÁ RA (sz -
erk.): Nyel vi vál to zó – nyel vi vál to zás.
Sze ged, JGYTF, 99–112. p.

1999 MENY HÁRT JÓ ZSEF A Gram ma
Nyel vi Iro da (av agy: Lesz-e az álom ból
va ló ság?). FórumTársadalomtudományi
Szem le, 3.évf. 3. sz. 189–196. p.

1999A SZABÓMI HÁ LY GI ZEL LA Ma gyar
nyel vi ter ve zés Szlo vá ki á ban. Ta nul má -
nyok és do ku men tu mok. Po zsony, Kal -
ligram.

1999/2002 Az 1999. évi ki sebb sé gi nyelv tör vény. In
LANSTYÁK ISTVÁN–SZA BÓMI -
HÁLY GI ZEL LA: Ma gyar nyelv ter ve zés
Szlo vá ki á ban. Ta nul má nyok és do ku men -
tu mok. Po zsony, Kalligram, 41–47. p.

2000a A ma gyar nyelv Szlo vá ki á ban. Bu da -
pest–Po zsony, Osiris–Kalligram–MTA
Ki sebb ség ku ta tó Mû hely, 368 p.

2000b K otázke strieda nia kódov (maïarského
a sloven ského jazyka) v komu nite
Maïarov na Sloven sku. Slovo a sloves -
nos t, 61. évf. 2. sz. 1–17. p.

2000/2002 SZABÓMI HÁ LY GI ZEL LA Nyel vi jo -
ga ink ér vé nye sí té sé nek nyel vi fel tét elei.
In LANSTYÁK ISTVÁN–SZABÓ -
MIHÁLY GI ZEL LA: Ma gyar nyelv ter -
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ve zés Szlo vá ki á ban. Ta nul má nyok és do -
ku men tu mok. Po zsony, Kalligram,
117–126. p.

2000/2002a Nyel vi hi ány. In LANSTYÁK IST -
VÁN–SZABÓMIHÁLY GI ZEL LA Ma -
gyar nyelv ter ve zés Szlo vá ki á ban. Ta nul -
má nyok és do ku men tu mok. Po zsony,
Kalligram, 109–116. p.

2002b SI MON SZA BOLCS (sz erk.) Ta nul má -
nyok a két nyel vû ség rõl. Po zsony, Kal -
ligram.

2002c SZABÓMI HÁ LY GI ZEL LA Ma gyar
nyelv ter ve zés Szlo vá ki á ban. Ta nul má -
nyok és do ku men tu mok. Po zsony,
Kalligram.

2002d Maïarèi na na Sloven sku – štú dia z vari -
aènej soci ol ingvis tiky. Soci o log ický
èasopis, 38. évf. 4. sz. 409–427. p.

2002e A nyelv érint ke zés szak szó kin csé rõl.
Száz fo ga lom a kon tak toló gia tárgy kö ré -
bõl. In GYUR GYÍK LÁSZLÓ–KOCSIS
ARAN KA (sz erk.): Tár sa da lom – tu do -
mány. Ta nul má nyok a Mer curius Tár sa -
da lom tu do má nyi Ku ta tó cso port mû he -
lyé bõl. Po zsony, Kalligram, 73–95. p.

2002f A ma gyar nyelv szlo vá ki ai vál to za tá nak
jel lem zõi. In LANSTYÁK IST -
VÁN–SZABÓMIHÁLY GI ZEL LA Ma -
gyar nyelv ter ve zés Szlo vá ki á ban. Ta nul -
má nyok és do ku men tu mok. Po zsony,
Kalligram, 84–108. p.

2004a MENY HÁRT JÓ ZSEF (sz erk.) Ta nul -
má nyok a két nyel vû ség rõl II. Po zsony,
Kalligram.

2004b MENY HÁRT JÓ ZSEF (sz erk.) Ta nul -
má nyok a két nyel vû ség rõl III. Po zsony,
Kalligram.

2005 SZABÓMI HÁ LY GI ZEL LA Hun gar i an
in Slo va ki a. In FENY VE SI, AN NA
(sz erk.): Hun gar i an Lan guage Con tact
out side Hun ga ry. Stud ies on Hun gar i an
as a minor i ty lan guage. Stud ies in Lan -
guage and Soci e ty 20. Ams ter dam, John
Ben jamins Pub lish ing Com pa ny, 47–88.
p.

2006 Kód vál tás és for dí tás. A cél ke reszt ben a
szlo vá ki ai ma gyar nyel vi va ló ság. In
LANSTYÁK IST VÁN: Nyelv bõl nyelv -
be. Ta nul má nyok a szó köl csön zés rõl,
kód vál tás ról és for dí tás ról. Po zsony,
Kalligram, 147–169. p.

LANSTYÁK IST VÁN → SZABÓMI HÁ LY GI ZEL LA 1998

LÁSZ LÓ BÉ LA

2004 A ma gyar ok ta tás ügy. In FA ZE KAS
JÓZSEF–HUNÈÍK PÉ TER (sz erk.):
Ma gya rok Szlo vá ki á ban (1989–2004).
Ös  sze fog la ló je len tés. A rend szer vál to -
zás tól az eu ró pai uni ós csat la ko zá sig. I.
kö tet. Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum
Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum,
183–246. p.

LÁSZ LÓ BÉ LA → LAMP ZSU ZSAN NA 2002

LEL KES GÁ BOR → DO HÁ NYOS RÓ BERT 2004

LEL KES GÁ BOR → DO HÁ NYOS RÓ BERT 2005

LIN DAU ROVÁ, LENKA → RUS NÁKOVÁ, KATARÍ NA

2001

LISZ KA GYÖR GYI, CS.
2003 Ezüst szá lon. Dunasz er da he ly, NAP.

LISZ KA JÓ ZSEF

1988 A szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti ség et no -
grá fi ai és folk lo risz ti kai bib li og rá fi á ja a
19. sz. ele jé tõl 1986 vé gé ig. Bratislava,
Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia Nép raj -
zi In té ze te.

1990a Ma gyar nép raj zi ku ta tás Szlo vá ki á ban
(1918–1938). Bratislava, Ma dách.

1990b Etno grafický výskum maïarskej národ -
nos ti v rámci vedeck o-výskum nej èin -
nos ti regionál nych múzeí južného
Sloven s ka. In: Šuta j, Šte fan (ös  sze áll.):
Vývoj a postave nie maïarskej národ nos t  -
nej menšiny na Sloven sku po roku 1948.
Košice, SAV, 150–165. p.

1992 Fe je ze tek a szlo vá ki ai Kis al föld nép raj -
zá ból. Bu da pest, OKTK Ma gyar ku ta tás
Prog ram.

1994a Õrei a múlt nak. Ma gyar táj há zak, vi dé ki
nép raj zi gyûj te mé nyek Dél-Szlo vá ki á -
ban. Dunasz er da he ly, Lil i um Aurum.

1994b (sz erk.) Interetnikus kap cso la tok a Kár -
pát-me den ce észa ki ré szén. Komárom–
Du naszerdahely, Lil i um Aurum. /Acta
Muse o log i ca 1–2/.

1995a A szlo vá ki ai Kis al föld vá lo ga tott nép raj -
zi bib li og rá fi á ja. Ko má rom, Du na Men -
ti Mú ze um Szlo vá ki ai Ma gyar Nem ze ti -
sé gi Osz tá lya.

1995b A fo lyók sze re pe az áru cse re-kap cso la -
tok le bo nyo lí tá sá ban. Új For rás, 27. évf.
8. sz. 43–51. p.
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1996a Et ni kai és kul tu rá lis fo lya ma tok a pan -
non tér ség észa ki ha tár vi dé kén. Prob lé -
ma föl ve tés és elõ ze tes meg jegy zé sek. In
KA TO NA JUDIT–VIGA GYU LA
(sz erk.): Az interetnikus kap cso la tok ku -
ta tá sá nak újabb ered mé nyei. Mis kolc,
201–207. p.

1996b A meg ter melt ja vak cse ré je a szlo vá ki ai
Kis al föld ke le ti fe lé ben. In KÖR MEN DI
BÉ LA (sz erk.) Pa rasz ti élet a Du na két
part ján. Ko má rom-Esz ter gom Me gyei
Nép raj zi Ta nul má nyok III. Ta ta bá nya,
81–91. p.

1997a A szlo vá ki ai ma gyar mú ze u mok hely ze -
te. Ma gyar Mú ze u mok, 3. évf. 3. sz.
51–54. p.

1997b „Né met szón vol tam Hi da son...” A cse -
re gye rek-rend szer a Kis al föld szlo vá ki ai
ré szén. Iro dal mi Szem le, 40. évf. 10. sz.
75–84. p.

1997c „Da waren wir alle gle ich…” A Po zsony
kör nyé ké rõl kitelepitett né me tek ma -
gyar ság ké pe. Ethno graphi a, 108. évf.
1–2. sz. 69–85. p.

1998a „Tu do mány nak kez de ti rõl”. Ma gyar
nép rajz ku ta tó ként Szlo vá ki á ban 1979–
1998. Budapest–Dunaszerdahely, NAP–
Ister.

1998b A (cse h)s zlováki ai ma gyar ság po pu lá ris
kul tú rá ja 1918–1998. Váz lat. In FILEP
TA MÁS GUSZ TÁV–TÓTH LÁSZ LÓ
(sz erk.): A (cse h)s zlováki ai ma gyar mû -
ve lõ dés tör té ne te 1918–1998. Bu da pest,
Ister, 168–206. p.

2000a A szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi tu do má -
nyos ság tól az eu ró pai et no ló gi á ig. A ki -
sebb sé gi ma gyar nép raj zi tu do má nyos -
ság le he tõ sé gei és fel ada tai az ez red for -
du lón. In CSE RI MIKLÓS–KÓSA
LÁSZLÓ–T. BEREC KI IBO LYA
(sz erk.): Pa rasz ti múlt és je len az ez red -
for du lón. A Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság
2000. ok tó ber 10–12. kö zött meg ren de -
zett nép raj zi ván dor gyû lés ének elõ adá -
sai. Szent end re, 51–58. p.

2000b Az ad ven ti ko szo rú. Egy fel mé rés elõ ze -
tes ered mé nyei. Fó rum Tár sa da lom tu do -
má nyi Szem le, 2. évf. 1. sz. 147–156. p.

2000c Ál lít ta tott ke reszt ínyi buzgóság bul. Ta -
nul má nyok a szlo vá ki ai Kis al föld szak -
rá lis kis em lé ke i rõl. Dunasz er da he ly, Li -
li  um Aurum.

2000d Újabb szem pont ok és kö ze lí té sek az
1920 utá ni ma gyar ság nép raj zi ku ta tá sá -
ban. Nép raj zi Lá tó ha tár, 9. évf. 1–2. sz.
89–95. p.

2000e A (cse h)s zlováki ai ma gyar ság ön meg ha -
tá ro zá sá nak jel kép rend sze ré hez. In BA -
LÁZS GÉZA–VOIGT VIL MOS (sz erk.):
Je les jo gok – jo gos je lek. Nyel vi jo gok –
tár sa dal mi konf lik tu sok. Bu da pest,
149–158. p.

2001a Cin toríny Maïarov v ded inách a
vidieck ych mestách Poduna jskej nížiny
(A ma gya rok te me tõi a Kis al föld észa ki
ré szé nek fal va i ban és kis vá ro sa i ban). In:

BOTÍK, JÁN (ös  sze áll.): Obyèa jové tradí cie pri
úmrtí a pochová vaní na Sloven sku so
zrete¾om na etnickú a kon fe sionál nu
mno hotvárnos�. Bratislava, Lúè, 79–90.
p.

2001b Szlo vá ki ai ma gyar nép rajz és/ vagy eu ró -
pai et no ló gia. In TÓTH KÁR OLY
(sz erk.): Ez red for du ló. A tu do mány je le -
ne és jö võ je a ki sebb ség ben élõ kö zös sé -
gek éle té ben c. kon fe ren cia elõ adá sai.
Dunasz er da he ly, Lil i um Aurum, 38–44.
p.

2001c Etno log ický výskum Maïarov na
Sloven sku. Výsled ky a per spek tívy na
prelome tisícroèi a. Etno log ické rozpra -
vy, 1. sz. 130–132. p.

2002a A szlo vá ki ai ma gya rok nép raj za. Bu -
dapest–Dunaszerdahely, Osiris–Lilium
Aurum.

2002b Dif fe ren ci ált ság és ho mo ge ni zá ló dás a
szlo vá ki ai ma gya rok 20. szá za di né pi
kul tú rá já ban. Fó rum Tár sa da lom tu do -
má nyi Szem le, 4. évf. 2. sz. 104–110. p.

2003a Národopis Maïarov na Sloven sku.
Komárno–Dunajská Streda, Fó rum
inštitút pre výskum menšín–Lilium
Aurum. /Interethnica, 5./

2003b A szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi tu do má -
nyos ság pub li ká ci ós le he tõ sé gei a rend -
szer vál tás után. In VIGA GYU -
LA–HOLLÓ SZIL VIA ANDREA–CS.
SCHWALM EDIT (sz erk.): Ván dor utak
– Mú ze u mi örök ség. Ta nul má nyok Bodó
Sán dor tisz te le té re, 60. szü le tés nap ja al -
kal má ból. Bu da pest, 603–609. p.

2003c Ar chív drob ných sakrál nych pami a tok –
Doku men tá cia drob ných sakrál nych
pami a tok vo Výskum nom cent re
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európskej etnológie v Komárne. Sloven -
ský národopis, 51. sz. 515–523. p.

2005 A szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos
könyv ki adás a rend szer vál tás tól nap ja in -
kig. In SI MON AT TI LA (sz erk.): A ha -
tá ron tú li ma gyar tu do má nyos könyv ki -
adás. Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum
Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum,
95–108. p.

LÕRINCZ JU DIT → GE RE BEN FE RENC 1993

LUK ÁCS LÁSZ LÓ

1999 Nép raj zi lá tás mód. Iro dal mi Szem le
Macek, Václav – Hrabušick ý, Aurel:
Peter Ró nai: IN MEDIAS RES. Vyda -
vate¾st vo Foto fo,  Ma dách MADI Art
Peri od i cal. No 4 (2003).

MACEK, VÁCLAV → HRABUŠICK Ý, AUREL 2001

MAJTÉNYI BA LÁZS → HA LÁSZ IVÁN 2004

MANGA JÁ NOS

1939 A vis  sza tért Fel vi dék nép raj za. In CSA -
TÁR ISTVÁN–ÖLVE DI JÁ NOS (sz erk.):
A vis  sza tért Fel vi dék adat tá ra. Bu da -
pest, 211–241. p.

Más re a li tás /Iná real i ta/ Dif fer ent Real i ty. Ka ta ló -
gus. Esz ter gom, Esz ter go mi Vármú -
zeum–SZMKT.

MÁTHÉ RÓ BERT → BOR DÁS SÁN DOR 1995

MAYER JU DIT

1989 A for dí tás iro da lom a Ma dách Könyv ki -
adó ban. Iro dal mi Szem le, 28. évf. 5. sz.
482–489. p.

MENY HÁRT JÓ ZSEF → LANSTYÁK IST VÁN 2000

MENY HÁRT JÓ ZSEF → LANSTYÁK IST VÁN 2004a

MENY HÁRT JÓ ZSEF → LANSTYÁK IST VÁN 2004b

MESEŽNIKOV, GRIG ORIJ → KOL LÁR, MI RO SLAV

1991

MESEŽNIKOV, GRIG ORIJ → KOL LÁR, MI ROSLAV

2000

MESEŽNIKOV, GRIG ORIJ → KOL LÁR, MI ROSLAV

2001a

MESEŽNIKOV, GRIG ORIJ → KOL LÁR, MI ROSLAV

2001b

MIS O VITZ TI BOR

2003 Mag yar. tam pol@ gov .hu. Ma gyar Ki -
sebb ség. Nem zet po li ti kai Szem le, 8. évf.
4. sz. (30. sz.) 56–69 p.

MOR VAY, KA ROL → PAŽIT NÝ, PETER 2004

MRUŠKOVIÈ, ŠTE FAN

1993 (ös  sze áll.) Etno muzeló gia. Te ó ria, me to -
do ló gia, prax. Mar tin, Sloven ské národ -
né mú ze um.

NAGY AT TI LA → GE RE BEN FE RENC 1993

NAGY ILO NA

1994 Kor cso port ta lál ko zó. Ada lé kok egy ant -
ro po ló gi ai elem zés hez. Gyõr, Arrabona,
31–33., 385–394. p.

1999 Eset ta nul mány az aján dé ko zás ant ro po -
ló gi á já hoz: az öt ven éve sek meg aján dé -
ko zá sa. In BE NE DEK KATALIN–
CSONKA–TAKÁCS PÉ TER (sz erk.):
Dé mo ni kus és szak rá lis vi lá gok ha tá rán.
Men ta li tás tör té ne ti ta nul má nyok Pócs
Éva 60. szü le tés nap já ra. Bu da pest,
607–616. p.

NAGY MYR TIL

2002 (sz erk.) Szlo vá ki ai ma gyar szer ve ze tek
adat tá ra. Dunasz er da he ly, Lil i um Aurum.

2005 2% Dél-Szlovákiában. Somorja–Duna -
szer dahely, Fórum Információs Köz -
pont–Lilium Aurum.

A Népezenei Adattár ismertetõ anyaga. Kéziratban a
Népzenei Adattárban, Dunaszerdahely.

NAGY MYR TIL → KUL CSÁR MÁ RIA 2001

NAGY PÉ TER, H.
2004 (sz erk.) Dis pu ták kö zött. Ta nul má nyok,

es  szék, kri ti kák a kor társ (szlo vá ki ai)
ma gyar iro da lom ról. Somorja–Duna -
szerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In -
té zet–Lilium Aurum. /Disputationes Sa -
ma riens es, 2./

2006 Paraziták. Dunaszerdahely, NAP.
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NEMESKÉRI IST VÁN → SZA BÓ AND REA 2003

NEK VA PIL, JIØÍ

2000 Lan guage man age ment in a chang ing
soci ety: Soci olin guis tic remarks from
the Czech Repub lic. In PANZ ER, B.
(sz erk.): Die sprach liche Sit u a tion in der
Slavia zehn Jahre nach der Wende.
Frank furt am Ma in, Peter Lang,
165–177. p.

NÉ METH ZOL TÁN

1999a Az el len ség mû vé sze te. In NÉ METH
ZOL TÁN: A ka pus örö me a ti zen egyes -
nél. Iro dal mi ta nul má nyok, es  szék, lá to -
má sok. Bratislava, AB-ART, 127–132.
p.

1999b A ka pus örö me a ti zen egyes nél. Iro dal mi
ta nul má nyok, es  szék, lá to má sok.
Bratislava, AB-ART, 143 p.

2000 Ol va sás ero ti ka, Es  szék, kri ti kák, ta nul -
má nyok – az él ve zet szö ve gei. Po zsony,
Kalligram.

2001 Tala m on Al fonz. Po zsony, Kalligram.
/Tegnap és Ma/

2003 Utó szó. In TÓTH LÁSZ LÓ: Át vál to zás
avagy Az „itt” és az „ot t”. Moz du la tok
egy arc kép hez a múlt szá zad ból. Ös  sze -
gyûj tött ver sek és ér tel me zé sek
1967–2003. Po zsony, Kalligram.

2004 A szét tar tás alak za tai. Be ve ze tés a „fi a -
tal iro da lom” ol va sá sá ba. Po zsony,
Kalligram.

2005a „...ön magam kü lön fé le ar ca it ne ve sí -
tem...” Be szél ge tés Csehy Zol tán nal. In
NÉ METH ZOL TÁN: A be vé gez he tet len
fel adat. Dunasz er da he ly, NAP, 175–182.
p.

2005b A be vé gez he tet len fel adat. Be ve ze tés a
„szlo vá ki ai ma gyar” iro da lom ol va sá sá -
ba. Dunasz er da he ly, NAP. /Kaleidosz -
kóp köny vek, 2./

NEUSTUP NÝ, JIØÍ V.
2002 Soci ol ingvis ti ka a jazykový man age -

men t. Soci o log ický èasopis 38. évf. 4. sz.
429–432. p.

NEVIZÁN SZKY GÁ BOR

1993 Hont me gye ré gé sze ti iro dal ma. Ko má -
rom, Du na Men ti Mú ze um.

1995 A Csal ló köz ré gé sze ti bib li og rá fi á ja. Ko -
má rom, Du na Men ti Mú ze um.

NOCIA ROVÁ, DITA

é. n. Kres�an ské inšpirá cie v ¾udovom výt -
varnom pre jave oby vate¾ov Novohradu
(Ke resz tény ins pi rá ció a nóg rá di la kos -
ság nép mû vé szet ében). In ZAJÈÍ KOVÁ,
MÁ RIA (ös  sze áll.): Kres�an ské svi atky a
tradièná ¾udová kul tú ra. Skali ca,
Záhorské mú ze um, 73–80. p.

NOVÁK VE RO NI KA

2004 A szlo vá ki ai le vél tá rak ma gyar prove -
nien ciájú fond jai és ál la gai 1918-ig és
1938-1945 kö zött. 1. köt. Bu da pest, Bu -
da pest Fõ vá ros Le vél tá ra. /A Kár pát-me -
den ce le vél tá ri for rá sai/

OLE JNÍK, MILAN → ŠUTA J, ŠTE FAN 1998

ONDRI AŠOVÁ, SIMONA → PAŽIT NÝ, PE TER 2004

OR BÁN OT TÓ

1998 Utó szó. In OR BÁN OT TÓ: Hat van év
alatt a Föld kö rül. Bu da pest, Mag ve tõ,
419–426. p.

OROSZ, LADISLAV

2005 Zákon ná úpra va postave nia národ nos t -
ných menšín a etnick ých skupín v Slo -
venskej repub like – hod note nie náme tu de
le ge fer en da. In ŠUTA J, ŠTE FAN (sz erk.):
Národ a národ nos ti na Sloven sku v trans -
for mu júcej sa spoloè nos ti – vz�ahy a kon -
flik ty. Prešov, Uni ver zum, 57–67. p.

ÖLLÖS LÁSZ LÓ

2004 A ma gyar pár tok prog ram jai. In FA ZE -
KAS JÓZSEF–HUNÈÍK PÉ TER
(sz erk.): Ma gya rok Szlo vá ki á ban (1989–
2004). Ös  sze fog la ló je len tés a rend szer -
vál tás tól az eu ró pai uni ós csat la ko zá sig.
1. kö tet. Somorja–Duna szer da hely, Fó -
rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium
Aurum, 51–77. p.

PÁLIN LÁS ZSU ZSAN NA

1997 TE LE KI MIKLÓS–VICZAY PÁL Cseh -
szlo vá ki ai Ma gyar Ta ní tók Köz pon ti
Ének ka ra 1964–1974. Bratislava, CSE -
MA DOK Köz pon ti Bi zott sá ga.

PÁLYI AND RÁS

2000 Sá tá ni di men zió és ele men tá ris élet igen -
lés. Új Szó, 53. évf. (2000. ok tó ber 25.),
246. sz. 14. p.
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PAŠIAK, JÁN → GAJ DOŠ, PETER 1995

PA TA KI GÁ BOR → AND RÁ SI GÁ BOR 1999

PAPP Z. AT TI LA → BÁR DI NÁN DOR 2003

PAŽIT NÝ, PETER

2004 KA ROL MORVAY–SIMONA OND -
RIA ŠOVÁ–JAROSLAV KLING A dé li
ré gi ók tel je sí tõ ké pes sé ge. In FA ZE KAS
JÓZSEF–HUNÈÍK PÉ TER (sz erk.):
Ma gya rok Szlo vá ki á ban (1989–2004).
Ös  sze fog la ló je len tés a rend szer vál tás tól
az eu ró pai uni ós csat la ko zá sig. 1. kö tet.
Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki -
sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum,
295–348. p.

PÉ CSI GYÖR GYI

1995 Tõ zsér Ár pád. Po zsony, Kalligram. /Teg -
nap és Ma/

PELLE ANDREA

é.n. Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedõ
és népzenei képzések Szlovákiában. Kéz -
iratban a Népzenei Adattárban, Duna -
szer dahely.

POL GÁR ANI KÓ

2002 Tá jé koz ta tó a Sam bu cus Iro da lom tu do -
má nyi Tár sa ság te vé keny sé gé rõl. In
CSAN DA GÁ BOR (sz erk.): A Szlo vá ki -
ai Ma gyar Írók Tár sa sá gá nak 2001. évi
Tá jé koz ta tó ja. Bratislava, SZMÍT.

2003 „For dít va hul ló hó”. Tõ zsér Ár pád–Vla -
di mír Holan: Éj sza ka Ham let tel. In
CSAN DA GÁ BOR (sz erk.): Somor jai
dis pu ta (1.) Somorja–Dunaszerdahely,
Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium
Aurum, 125–135. p.

2006 Ter he lés pró ba és sokk te rá pia. In H.
NAGY PÉ TER (ös  sze áll. és szerk.): Dis -
pu ták kö zött. Ta nul má nyok, es  szék, kri ti -
kák a kor társ (szlo vá ki ai) ma gyar iro da -
lom ról. Somorja–Dunaszerdahely, Fó -
rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium
Aurum, 175–180. p.

POMOGÁTS BÉ LA

1997 Ki sebb sé gi jö võ kép és nem ze ti szo li da -
ri tás. In POMOGÁTS BÉ LA: Ki sebb -
ség ben és ma gyar ság ban, Dunasz er da -
he ly, NAP.

2003 Tá mo ga tás po li ti ka és szo li da ri tás. Ma -
gyar Ki sebb ség. Nem zet po li ti kai Szem le.
8. évf. 4. sz. (30. sz.) 70–73 p.

POPÉ LY GYU LA

1982 Bar tók Bé la Dal egye sü let. Bu da pest,
Aka dé mi ai Ki adó.

PUNTIGÁN JÓ ZSEF

1995 Hon is me re ti ke rék pár tú rák 1975–1994.
Dunasz er da he ly, Lil i um Aurum.

PUSKO GÁ BOR

1999 Kul tu rá lis Ant ro po ló gi ai Mû hely. Hír ha -
rang, 10. évf. 2. sz. 25–26. p.

PUTZ ÉVA

1943 A kolonyi lag zi. Po zsony [A má so dik ki -
adás Sán dor Ele o nó ra szö veg gon do zá sá -
val és utó sza vá val 1989-ben je lent meg a
Ma dách Könyv ki adó, az Új Min de nes
Gyûj te mény Könyv tá ra so ro za tá ban].

RÁCZ I. PÉTER

2005 Tudós ismeretterjesztés. [eredeti címe:
Tudományos ismeretterjesztés] Könyv -
jel zõ, 4. évf. 8. sz 8–9. p.

RÁ KOS PÉ TER

2000 Nem ze ti jel leg a mi énk és a má so ké. Ön -
csa lás ok és elõ í té le tek mint tör té ne lem -
for má ló té nye zõk. Po zsony, Kalligram.

RÍZ ÁDÁM → HOR VÁTH TA MÁS 2005

RUSI NOVÁ, Z.
2000 (sz erk.) Dejiny sloven ského výt varného

ume nia – Ume nie 20. storoèi a. Bra ti -
slava, SNG, 638. p.

RUS NÁKOVÁ, KATARÍ NA

1997 Peter Ró nai: Videoan toló gia. Žili na,
PGU.

2001 LIN DAU ROVÁ, LENKA–HUSHEGYI
GÁ BOR Ilo na Németh–Jiøí Surùvka:
Poz vanie na návšte vu / Invi ta tion for a
Vis it. Bratislava, Sloven ská národ ná ga -
lé ria, 84 p.

SÁN TA SZI LÁRD

2002 „Mé lyebb re ne me rülj!” Kalligram, 11.
évf. 5. sz. 97. p.

2006 Áttételek. Könyvjelzõ, 5. évf. 7. sz. 7. p.
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SCHLE ICH ER LÁSZ LÓ

1990 (ös  sze áll.) Tíz éves a Bratislavai (Po zso -
nyi) Liszt Fe renc Klub. Ju bi le u mi év -
könyv. 1980–1990. Bratislava, Szlo vák
Ze nei Tár sa ság.

SI MON AT TI LA

2004 A szlo vá ki ai ma gya rok tör té ne té nek vá -
lo ga tott bib li og rá fi á ja 1990–2002. So -
morja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb -
ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum. /Mis -
cellanea Bib lio the cae Hun gar i ca, 9./

2005 (sz erk.) A ha tá ron tú li ma gyar tu do má -
nyos könyv ki adás. Somorja–Dunaszer -
dahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–
Lilium Aurum. /Nostra Tem po ra, 12./

SI MON AT TI LA → LÁSZ LÓ BÉ LA 2002

SI MON JU DIT

2006 Az in téz mény- és tá mo ga tá si rend szer
nem alap kér dés. In ter jú Géme si Fe renc -
cel, a MeH nem zet po li ti ká ért fe le lõs ál -
lam tit ká rá val. 2006.07.16.

Slovník sve tového a sloven ského výt varného ume nia
druhej polovice 20. storoèi a. Ed.: Jana 

SI MON SZA BOLCS → LANSTYÁK IST VÁN 1998

SI MON SZA BOLCS → LANSTYÁK IST VÁN 2002

SORBÁN ANGÉLA → LAMPL ZSUZSANNA

STRÁN SKÝ, ZDÌNEK

1972 Úvod do muze olo gie. Brno, FF UJEP,
116 p.

SZAR KA KRISZ TI NA → KUL CSÁR MÁ RIA 2001

SZA BÓ AND REA

1999 BAUER BÉLA–LAKI LÁSZLÓ–NE -
MESKÉRI IST VÁN Gyors je len tés. Ma -
gyar fi a ta lok a Kár pát-me den cé ben. Bu -
da pest, Nem ze ti If jú ság ku ta tó In té zet.
/Mozaik 2001/

SZA BÓ KIN GA, H.
2001 (sz erk.) Sza bó Gyu la-bre vi á ri um. Po -

zsony, Madách-Posonium.

SZA BÓ LIL LA

1999 Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé -
szek Tár sa sá ga. Bu da pest, 200–210. p.

Sprá va o 17. schôdzi Národ nej rady
Slovenskej repub liky. Bratislava, Národ -
ná rada Slovenskej repub liky. 1999.

ŠUTA J, ŠTE FAN

1998 OLE JNÍK, MILAN Slo vak report. In
KRANZ, J. (sz erk): Law and prac tice of
Cen tral Euro pean coun tries in the field
of nation al minori ties pro tec tion after
1989. Warsza wa, Cen ter for Inter nal
Rela tion s, 269–317. p.

SZABÓMI HÁ LY GI ZEL LA

1998 A nyelv hasz ná lat tör vé nyi sza bá lyo zá sa
és a szlo vá ki ai ma gyar nyelv vál to za tok
jel leg ze tes sé gei (Cseh)Szlovákiában
1918–1998 kö zött. In TÓTH LÁSZ LÓ
(sz erk.): A (cse h)s zlováki ai ma gyar mû -
ve lõ dés tör té ne te 1918–1998 I. kö tet.
Bu da pest, Ister, 132–167. p. 

1998 LANSTYÁK IST VÁN Nyel vi vál to zók
a ma gyar nyelv szlo vá ki ai vál to za ta i ban.
In SÁN DOR KLÁ RA (sz erk.): Nyel vi
vál to zó – nyel vi vál to zás. Sze ged, JGYF,
113–122. p.

1999/2002 A ma gyar nyel vi ter ve zés, nyelv mû ve lés
és anya nyelv ápo lás le he tõ sé gei Szlo vá -
ki á ban. In LANSTYÁK ISTVÁN–
SZABÓMIHÁLY GI ZEL LA: Ma gyar
nyelv ter ve zés Szlo vá ki á ban. Ta nul má -
nyok és do ku men tu mok. Po zsony, Kalli -
gram, 142–150. p.

2000 A két nyel vû is ko lai ira tok ma gyar szö ve -
gé vel és a szlo vá ki ai ma gyar ok ta tá si ter -
mi no ló gi á val kap cso la tos prob lé mák ról.
Iro dal mi Szem le, 43. évf. 5–6. sz.,
118–128. p. Új ra köz lés: LANSTYÁK
ISTVÁN–SZABÓMIHÁLY GI ZEL LA:
Ma gyar nyelv ter ve zés Szlo vá ki á ban. Ta -
nul má nyok és do ku men tu mok. Po zsony,
Kalligram, 170–181. p.

2000/2002aTör vény és gya kor lat: a szlo vá ki ai ki -
sebb sé gek nyel vi jo gai az 1999. évi ki -
sebb sé gi nyelv hasz ná la ti tör vény tük ré -
ben. In LANSTYÁK ISTVÁN–SZA -
BÓMIHÁLY GI ZEL LA: Ma gyar nyelv -
ter ve zés Szlo vá ki á ban. Ta nul má nyok és
do ku men tu mok. Po zsony, Kalligram,
48–62. p.

2000/2002b A két nyel vû is ko lai ira tok ma gyar szö -
ve gé vel és a szlo vá ki ai ma gyar ok ta tá si
ter mi no ló gi á val kap cso la tos prob lé mák -
ról. In LANSTYÁK ISTVÁN–SZA -
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BÓMIHÁLY GI ZEL LA: Ma gyar nyelv -
ter ve zés Szlo vá ki á ban. Ta nul má nyok és
do ku men tu mok. Po zsony, Kalligram,
170–181. p. 

2002a A ki sebb sé gi nyelv hasz ná la ti tör vény
gya kor la ti al kal ma zá sa és a szlo vák hi -
va ta los (jo gi-köz igaz ga tá si) szö ve gek
ma gyar ra for dí tá sá nak kér dé sei. In
LANSTYÁK IST VÁN–SI MON SZA -
BOLCS (sz erk.): Ta nul má nyok a két -
nyel  vû ség rõl. Po zsony, Kalligram, 169–
200. p.

2002b A szlo vá ki ai ki sebb sé gek nyel vi jo gai és
a ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat szín te rei, kü -
lö nös te kin tet tel a ma gyar kö zös ség re. In
LANSTYÁK ISTVÁN–SZABÓ MI -
HÁLY GI ZEL LA: Ma gyar nyelv ter ve zés
Szlo vá ki á ban. Ta nul má nyok és do ku men -
tu mok. Po zsony, Kalligram, 19–40. p.

2002c A re gi o ná lis vagy ki sebb sé gi nyel vek eu -
ró pai kar tá já nak Szlo vá kia ál tal el fo ga -
dott vál to za tá ról. In LANSTYÁK
ISTVÁN–SZABÓMIHÁLY GI ZEL LA:
Ma gyar nyelv ter ve zés Szlo vá ki á ban. Ta -
nul má nyok és do ku men tu mok. Po zsony,
Kalligram, 63–75. p.

2002d A hi va ta li két nyel vû ség meg te rem té sé -
nek nyel vi ve tü le tei. In LANSTYÁK
ISTVÁN–SZABÓMIHÁLY GI ZEL LA:
Ma gyar nyelv ter ve zés Szlo vá ki á ban. Ta -
nul má nyok és do ku men tu mok. Po zsony,
Kalligram, 182–199. p.

2003 A szlo vá ki ai ma gyar szak for dí tá sok mi -
nõ sé gé nek ja ví tá sá ról és az ob jek tív for -
dí tás kri ti ka meg te rem té sé nek fel tét ele i -
rõl. Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem -
le, 5. évf. 4. sz. 55–68. p.

2005a A szlo vá ki ai ma gyar nyelv ter ve zés kér -
dé sei. Stan dar di zá lás és ko di fi ká lás. In
VÖ RÖS FE RENC (sz erk.): Re gi o ná lis
di a lek tu sok, ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat.
Budapest–Nyitra–Somorja, Ma gyar
Nyelv tu do má nyi Társaság–Konstanstin
Egye tem Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok
Kara–Fórum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–
Li lium Aurum, 27–34. p.

2005b Nyelv mû ve lés – nyelv ter ve zés – nyel vi
me ne dzse lés. Fó rum Tár sa da lom tu do -
má nyi Szem le, 7. évf. 4. sz. 67–75. p.

2005c Az em be ri nyel vi jo gok ról. Do ku men tu -
mok és bib li og rá fi ai át te kin tés. In
LANSTYÁK ISTVÁN–VANÈONÉ
KREM MER IL DI KÓ (sz erk): Nyel vé -

szet rõl – vál to za to san. Se géd könyv az
egye te mis ták és a nyel vé szet iránt ér dek -
lõ dõk szá má ra. Dunasz er da he ly, Gram -
ma Nyel vi Iro da, 203–232. p.

2006a Lan guage Pol i cy and Lan guage Rights
in Slo va ki a. / Políti ca lingüís ti ca i drets
lingüís tics a Eslováquia. Mercator-
Ciemen, Work ing Papers 23/ Doc u ments
de tre ball 23. <http://www.ciemen.org/
mercator/Menu_nou/index.cfm?lg=gb>

2006b Lin guis tic Minori ties in Slo va kia (Elõ -
adás a Dimen sions of Lin guis tic Oth er -
ness kon fe ren ci án; Bu da pest, 2006. 10.
25., kéz irat).

SZABÓMI HÁ LY GIZELLA → LANSTYÁK IST VÁN 1998

SZABÓMI HÁ LY GIZELLA → LANSTYÁK IST VÁN

2000/2002

SZABÓMI HÁ LY GIZELLA → LANSTYÁK IST VÁN 2001

SZABÓMI HÁ LY GIZELLA → LANSTYÁK IST VÁN 2002

SZABÓMI HÁ LY GIZELLA → LANSTYÁK IST VÁN 2005

Szék he lyen kí vü li kép zé sek 2002. Szék he lyen kí vü li
kép zé sek – ma gyar or szá gi fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek a szom szé dos or szá gok ban.
HTOF mun ka kö zös sé ge. Bu da pest:
HTOF. (www. mar tonaron.hu/htof/)

SZE BERÉNYI ZOL TÁN

1980 Gyer mek- és if jú sá gi iro da lom. Brati -
slava, Sloven ské ped a gog ické nakla -
date¾st vo.

1997 Duba Gyu la. Dunasz er da he ly, NAP.
/Mûhely/

2000a Ma gyar iro da lom Szlo vá ki á ban (1945–
1999) I. Port ré es  szék. Po zsony, AB-
ART.

2000b Ozs vald Ár pád. Es  szé és val lo más.
Dunasz er da he ly, NAP. /Mûhely/

2001 Ma gyar iro da lom Szlo vá ki á ban (1945–
1999) II. Port ré es  szék. Po zsony, AB-
ART.

2004 Irodalomkritika (1945 után). In FÓNOD
ZOLTÁN (fõszerk.): A cseh/szlovákiai
ma gyar irodalom lexikona 1918–2004.
Pozsony, Madách-Posonium.

SZÉP ATTI LA → KUL CSÁR MÁ RIA 2001

296 Felhasznált irodalom



SZÍJJÁRTÓ JE NÕ

1989 Az anyai szó. Kó rus gyûj te mény. Brati -
slava, Cse ma dok Köz pon ti Bi zott sá ga.

SZIRÁK PÉ TER

1995 Gren del La jos. Po zsony, Kalligram.
/Tegnap és Ma/

2000 A region al itás és a poszt mo dern ká non a
XX. szá za di ma gyar iro da lom ban. In:
GÖRÖM BEI AND RÁS (sz erk.): Nem -
ze ti sé gi ma gyar iro dal mak az ez red vé -
gen. Deb re cen, Kos suth.

Szlo vá ki ai Ma gyar Kép zõ mû vé szek Tár sa sá ga – Má -
so dik tag sá gi ki ál lí tás. Ka ta ló gus. Ko -
má rom, SZMKT, 1995.

SZÕ KE JÓ ZSEF

[1993] VICZ IÁN JÁ NOS (sz erk.) Ki ki cso da
Kas sá tól Prá gá ig? Szek szárd, Ba bits.

SZÜCS GYÖR GY → AND RÁ SI GÁ BOR 1999

TA KÁCS AND RÁS

1989 A Cse ma dok és a cseh szlo vá ki ai ma gyar
nem ze ti sé gi nép tánc moz ga lom. In Cse -
ma dok Év könyv 1990. Bratislava, Cse -
ma dok Köz pon ti Bi zott sá ga, 20–32. p.

TE LE KI MIK LÓS → PÁ LIN KÁS ZSU ZSAN NA 1975

TEL LÉR GYU LA

1985 Mal lar mé Koc ka do bá sa. In TEL LÉR
GYU LA: Stéphane Mal lar mé: Koc ka do -
bás. Bu da pest, He li kon.

TIBÁD ZOL TÁN

2003 Gon do la tok a Bár di-ta nul mány kap csán.
Ma gyar Ki sebb ség. Nem zet po li ti kai
Szem le, 8. évf. 4. sz. (30. sz.) 74–76 .p.

TÓTH KÁR OLY

1994 Le ány vá ri éb re dés. Cik kek, es  szék, ta -
nul má nyok. Dunasz er da he ly, NAP.

2001 (sz erk.) Ez red for du ló. A tu do mány je le -
ne és jö võ je a ki sebb ség ben élõ kö zös sé -
gek éle té ben c. kon fe ren cia elõ adá sai.
Duna sz er da he ly, Lil i um Aurum. /Nostra
Tem po ra, 3./

2002 LAM PL, ZSU ZSAN NA, MÉSZÁROS -
NÉ Mo za ik 2001. Gyors je len tés – Fel vi -
dék. In SZA BÓ, ANDREA–BAUER,
BÉLA–LAKI, LÁSZLÓ–NEMES KÉ -

RI, IST VÁN: Mo za ik 2001. Gyors je len -
tés. Bu da pest, Nem ze ti If jú ság ku ta tó In -
té zet.

2005 A kul tú ra vi lá ga. A ha tá ron tú li ma gyar
kul tu rá lis in téz mény rend szer. Bu da pest,
MTA Etnikai-Nemzeti Ki sebb ség ku ta tó
In té zet. /Kisebbségi lét hely ze tek –
Interetnikus vi szo nyok – Ada tok, elem -
zé sek, ku ta tá si ered mények/

TÓTH KÁR OLY → KUL CSÁR MÁ RIA 2001

TÓTH KÁR OLY → LAMP ZSU ZSAN NA 2002

TÓTH KÁROLY → LAMP ZSU ZSAN NA 2003

TÓTH KÁR OLY → DO HÁ NYOS RÓ BERT 2004

TÓTH KÁR OLY → DO HÁ NYOS RÓ BERT 2005

TÓTH LÁSZ LÓ

1998 A ki lenc ve nes évek – ese mény tör té net
he lyett: fél han gos töp ren gé sek. In FI -
LEP TA MÁS GUSZ TÁV–TÓTH
LÁSZ LÓ (sz erk.): A (cse h)s zlováki ai
ma gyar mû ve lõ dés tör té ne te 1918–
1998. II. kö tet. Bu da pest, Ister.

2000 Köz – mû ve lõ dés – tör té net. Há rom ta -
nul mány. Bu da pest, Ister.

TÓTH LÁSZ LÓ → FILEP TA MÁS GUSZ TÁV 1995

TÓTH LÁSZ LÓ → FILEP TA MÁS GUSZ TÁV 1998

TÕ KÉS LÁSZ LÓ

2003 A bu da pes ti kor mány za tok tá mo ga tás po -
li ti ká já ról. Ma gyar Ki sebb ség. Nem zet -
po li ti kai Szem le. 8. évf. 4. sz. (30. sz.)
77–79. p.

TÖR ZSÖK ERI KA

2006 Szí nes szõt test! Mi lyen ki sebb ség po li ti -
ká ra van szük ség 2006-ban?. Bé csi Nap -
ló 2006. jú li us–au gusz tus. 

TÕ ZSÉR ÁR PÁD

1997 A „kö zött” tar to má nya i ban. Ju hász R.
Jó zsef Van még sza lá mi! cí mû köny vé -
rõl. In TÕ ZSÉR ÁR PÁD: A ho mok óra
nya ká ban. Dunasz er da he ly, NAP,
288–294 p.

1999 A kritikaírás – irodalomteremtés. Né meth
Zoltán: A kapus öröme a tizenegyesnél c.
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kritikagyûjteményérõl. Iro dal mi Szemle,
42. évf. 1–2. sz. 149–153. p.

2002 Esco r i al (Az örök avant gárd je gyé ben).
In POMOGÁTS BÉ LA (ös  sze áll.): Esco -
r i al avagy a Cs- tar tomány. Po zsony,
Madách-Posonium–Lilium Au rum,
228–252 p.

2004 Ked ves jó ma gyar ja im nak a tá vol ból
avagy: Ho gyan le het va la mi vé len ni a
nyelv ál tal. In H. NAGY PÉ TER (ös  sze -
áll. és szerk.): Dis pu ták kö zött. Ta nul má -
nyok, es  szék, kri ti kák a kor társ (szlo vá ki -
ai) ma gyar iro da lom ról. Somorja–Du -
naszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó
Intézet–Lilium Aurum, 137–148 p.

2006 A go be lin-ef fek tus és az Agossini-re jté -
ly. In ter jú. Kalligram, 15. évf. 7–8. sz.
104–111. p.

TRNAVSKÝ, VLA DI MÍR

2001 Aj opere ta žije. Hudob ný živ ot, 5. sz. 10.
p.

TU BA LA JOS → KUL CSÁR MÁ RIA 2001

VAJ DA BAR NA BÁS

2006 Mono szlóy De zsõ. Dunasz er da he ly, NAP.

VAJKAI AU RÉL

1976 ¼udová ar chi tek tú ra v obci Rud ná. In
PRAN DA, ADAM (sz erk.): Gemer.
Národopis né štúdie 2. Rimavská Sob o ta,
145–174. p.

VARGA PÉTER, L.
2006 Élõsködik. Könyvjelzõ, 5. évf. 10. sz.

12–13. p.

VAR GA SÁN DOR

1993 (sz erk.) Ma gya rok Szlo vá ki á ban. Ada -
tok, do ku men tu mok, ta nul má nyok.
Bratislava–Pozsony–Pressburg, Nem ze -
ti sé gi Do ku men tá ci ós Köz pont. /NDC
Év könyv ’93/

VAREN NES, FER NAND, DE

1998 Ki sebb sé gi jo gok a nem zet kö zi jog ban.
Fun da men tum, 2. évf. 1–2. sz. 26–39. p.

2001 A Guide to the Rights of Minori ties and
Lan guage. Colpi Paper No. 4. Bu da pest,
COLPI (www.osi.hu/colpi/files/
COLPI4.pdf)

VÉGH LÁSZ LÓ → LAMP ZSU ZSAN NA 2002

VESZTRÓCZY ÉVA

2003 A könyv il luszt rá ció a szlo vá ki ai ma gyar
könyv ki adás ban (1949–2000). Bib li o -
grá fia. In „Az el sül  lyedt je lek” I. A 20.
szá za di könyv il luszt rá ció Ma gyar or szág
ha tá ra in kí vül 1918-tól nap ja in kig. Bu -
da pest, Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar -
mû vé szek Tár sa sá ga, 200–234 p.

VICZAY PÁL

1973 Ada lé kok a cseh szlo vá ki ai ma gyar ének -
kar ok tör té ne té hez. Bratislava, Osve tový
ústav.

VICZAY PÁL → PÁ LIN KÁS ZSUZSNNA 1975

VICZ IÁN JÁ NOS → SZÕ KE JÓ ZSEF 1993

VIDA GER GELY

2003 „nem va gyok öna zonos”. (Gon do la tok a
nyolc va nas évek szlo vá ki ai ma gyar köl -
té sze té rõl). In CSAN DA GÁ BOR (ösz  -
sze áll. és szerk.): Somor jai dis pu ta (1.
Az élõ szlo vá ki ai ma gyar írás be li ség c.
szim pó zi um elõ adá sai. Somorja–Duna -
szerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó
Intézet–Lilium Aurum, 173–177 p.

2004 Az in di vi duum csa ta te rei. Tóth Lász ló
köl té sze té rõl. In H. NAGY PÉ TER (ösz  -
sze áll. és szerk.): Dis pu ták kö zött. Ta nul -
má nyok, es  szék, kri ti kák a kor tár (szlo -
vá ki ai) ma gyar iro da lom ról. Somorja–
Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta -
tó Intézet–Lilium Aurum, 201–207 p.

VID RA SZA BÓ FE RENC → GE RE BEN FE RENC 1993

VIGA GYU LA

1996 Hár mas ha tá ron. Ta nul má nyok a Bod -
rog köz vál to zó né pi kul tú rá já ról. Mis -
kolc.

1999 A ha gyo mány és vál to zás né hány kér dé -
se a ma gyar né pi kul tú rá ban. Tisicum. A
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Mú ze u -
mok Év köny ve XI. Szol nok, 59–63. p.

VITALOVÁ, ZUZANA

1993 Ka do sa Pál (1903–1983). Aki Lé vá ról
in dult. Sza bad Új ság, 1. évf. (1993.
szep tem ber 15.) 11. sz. 11. p.
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VI TÁ NYI IVÁN

1997 A ma gyar tár sa da lom kul tu rá lis ál la po -
ta. Az 1996-os or szá gos vizs gá lat zá ró je -
len té se. Bu da pest, Mae ce nas.

VOJTEK KA TA LIN

2006 Svájc ban dzsessz, Lon don ban Bach.
(Be szél ge tés Skuta Mik lós zon go ra mû -
vés  szel.) Új Szó, Szom ba ti ven dég, 59.
évf. (2006. ja nu ár 21.) 17. sz. 9. p.

Výroèné správy èin nos tí múzeí na Sloven sku za rok
1989–2005. Bratisla va SNM, 1989–2005.

WAIDACHER, FRIEDRICH

1999 Príruè ka všeobec nej muze ológie. Bra -
tislava, Sloven ské národ né múzeum–
Ná rodné múze jné cent rum, 477. p.

WLA CHOVSKÝ, KA ROL

1995 A szlo vá ki ai ma gyar iro da lom. In WLA -
CHOVSKÝ, KA ROL: Bel sõ vi lá gos ság.
Pár be széd a ma gyar iro da lom mal.
Dunasz er da he ly, NAP.

ZAHO VAY ER NÕ

1992 40 év a zon go ra mel lett. Pár kány, Kon -
takt Cent rum.

1996 Pár kány ze nei éle te 1920-tól nap ja in kig.
In HIMM LER GYÖR GY (ös  sze áll. és
szerk.): Pár ká nyi Szem le. Pár kány, Cse -
ma dok Alap szer ve ze te, 6–25 p.

ZAL ABAI ZSIG MOND

1987 Pró ba út a Par nas  szus ra. Iro dal mi Szem -
le, 30. évf. 7. sz 756–757. p.

1995 (sz erk.) Mit ér a nyel vünk, ha ma gyar? A
„táblaháború“ és a „névháború“ szlo -
vá ki ai ma gyar saj tó do ku men tu ma i ból
1990–1994. Po zsony, Kalligram.

1998 A Lá tók Tit ka. Somor ja, Méry Ratio.

ZEMAN LÁSZ LÓ

1990 A lí ra for dí tás kér dés kö ré hez iro dal -
munk ban. Iro dal mi Szem le, 33. évf. 3.
sz. 308–321. p.

ZWICKLANDRÁS → AND RÁ SI GÁ BOR 1999
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A. Nagy László: 232

Ábrahám Mariann: 118

Ady Endre: 34, 185

Ág Tibor: 145, 151, 152, 158

Ágh Lívia: 116, 122

Agócs Gergely: 156

Alabán Ferenc: 20, 65

Albert Miklós: 173

Albrecht János: 115, 116

Aldobólyi Nagy György: 119

Alföldy-Boruss Csilla: 183

András Edit: 82

Andrási Gábor: 82

Andrássy Franciska: 92

Andrássy György: 269

Andrássy Tibor: 140

Anna Daučíková → Daučíková, Anna

Antala Éva: 188

Antala Zsuzsanna: 189

Apor Vilmos: 204

Arany János: 191

Archleb Levicky Dániel: 41

Ardamica Zorán: 26, 31, 58, 66, 251

Árpádházi Szent Erzsébet: 204

Arthur Schnitzler → Schnitzler, Arthur

Attila: 93

Audry Flack → Flack, Audry

B. Jernudd → Jernudd, B.

B. Kovács István: 47, 138, 170, 176

B. Nádor Orsolya: 58

Baán József: 121

Bábi Tibor: 23

Baffi Dávid: 69, 71, 85, 86

Baffy Lajos: 175

Bahorec Ági: 103

Balaskó Jenő: 21

Balassi Bálint: 137, 139

Balázs Béla: 184

Balázs F. Attila: 13, 25, 30

Balázs István: 90, 91

Balázsy Géza: 47

Balla József: 179

Balla Kálmán: 26, 231, 232

Balog István: 91

Bán Zoltán András: 44

Bandor Éva: 96, 97, 98, 99

Barak László: 24, 25, 47, 120

Baranyai Alajos: 187

Bárczi Zsófia: 28, 42, 58

Barnes, Djuna: 44

Baróti István: 202

Baróti Szabó Dávid: 93, 178

Barta Gyula: 91

Bartalomeo Ferrando → Ferrando, Bartalomeo

Bartók Béla: 105, 106, 116, 117, 120, 122, 179

Bartókné Pásztory Ditta: 116

Bartoš Andrea: 85, 86

Bartusz György: 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82,

86, 88, 89, 90, 91, 94

Bartusz Gyula: 71, 137

Batta György: 47

Battyány László: 204

Beckett, Samuel: 46

Beke László: 71

Beke Sándor: 96, 97, 98, 99, 100

Beke Zsolt: 12, 14, 20, 27, 34, 58, 65

Belán Ernő: 174

Belás, Ladislav: 205

Beňačková, Marta: 116

Bencze Attila: 198

Benedek Miklós: 98

Benkő Géza: 98

Benyovszky Krisztián: 12, 14, 28, 38, 40, 58, 60, 61

Bereck József: 48

Beregszászi István: 175

Berkesi Sándor: 173, 181

Bettes István: 25, 30, 45, 168

Beuys, Joseph: 29

Bibó István: 185

Bíró A. Zoltán: 235

Blahút, Ivan: 98

Blonk, Japp: 81

SZEMÉLYNÉVMUTATÓ



Blüh Irén: 69

Bob Grumman → Grumann, Bob

Bocsárszky Attila: 96, 97

Bocskai István: 175

Bodnár Gyula: 66

Bodolay Géza: 97

Bodonyi András: 152

Bodorová, Oľga: 140

Bogoly János: 185

Bohár András: 21, 22, 25, 64

Bohumil Hrabal → Hrabal, Bohumil

Boldoghy Olivér: 96, 98, 99

Bolemant László: 34

Bondy, Egon: 45

Bor József: 98

Boráros Henrik: 85, 87

Boráros Imre: 96

Borbély Szilárd: 31

Boris Groys → Groys, Boris

Boris Strečanský → Strečanský, Boris

Boťanská, Eva: 139

Brandon, Thomas: 119

Brányik Sándor: 181

Brenner János: 204

Broch, Hermann: 44

Brogyányi Judit: 44

Brogyányi Kálmán: 70

Bromová, Veronika: 85

Brozman, Dušan: 88

Bujdosó Alpár: 21

Cantsin, Monty 81

Capek Wolfgang: 202

Carver, Raymond: 44

Cérna Géza: 50

Chardin, Pierre Tielhard: 78

Coles, Katherine: 46

Comenius: 178

Cristina Della Giustina → Guistina, Cristina Della

Cummings, E. E.: 46

Czagány Erzsébet: 43

Czagány Zsuzsanna: 116

Czajlik József: 96, 97, 98, 99, 100

Czernin, Franz Josef: 46

Czeslaw Milosz → Milosz, Czeszlaw

Czidra László: 116

Czinke Zsolt: 164

Czuczor Gergely: 139

Csáder Judit: 69,  

Csák István: 103

Csáky Károly: 140

Csáky Pál: 238, 269

Csanda Gábor: 27

Csehi Ágota: 122

Csehy Zoltán: 12, 14, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

44, 45, 58, 61, 62, 72

Csekes Béla: 175

Cselényi László: 21, 22, 23, 28, 60, 64, 66

Cséplő Ferenc: 48

Cseres, Jozef: 87, 88

Csiba Péter: 116,  

Csicsay Alajos: 49

Csík György: 187

Csillag András: 71, 85, 87

Csóka Ferenc: 49

Csokonai Vitéz Mihály: 175

Csoma László: 166, 173

Csonthó Géza: 175

Csontos Vilmos: 187

Csontváry Kosztka Tivadar: 73, 86

Csordák Lajos: 73

Csudai Iván: 69, 86, 88

Csuka, Liliane: 88

Csukás Zsigmond: 175

Csurka István: 100

Csütörtöky József: 136

Dan Perjovschi → Perjovchi, Dan

Danter Izabella: 137, 139, 140

Daučíková, Anna: 81, 88

David T. Doris → Doris, David T.

De Varennes, Fernand: 270

Deleuze, Gilles: 75

Delia, Michael: 88

Demes Tiborné: 165

Dénes Sándor: 137

Denisa Lehocká → Lehocká, Denisa

Deréky Pál: 21, 29

Dévai Nagy Kamilla: 177

Dezsényi Péter: 96, 97

Dinnyés József: 183

Djuna Barnes → Barnes, Djuna

Dobi Géza: 119, 121

Dobos Éva: 44
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Dolán György: 85, 86, 90, 91

Dolník Erzsébet: 238

Dominik Tatarka → Tatarka, Dominik

Doris, T. David: 44

Dósa Zsuzsa: 96, 97, 98, 99, 100

Dömötör Ede: 145

Dráfi Mátyás: 98

Duane Hanson → Hanson, Duane

Duba Gyula: 50
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Durych, Jaroslav: 44

Dušan Brozman → Brozman, Dušan

Dusza István: 64, 101
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Franz Josef Czernin → Czernin, Franz Josef
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Guistina, Cristina Della: 81

Gulyás Lajos: 177, 179, 187

Gustáv Malý → Malý, Gustáv

Guttfreund, Otto: 74

Gwerk Ödön: 69

Gyepes Aranka: 198

Gyóni Géza: 185

Gyökeres György: 145

Gyönyör József: 145

Györffy Miklós: 44

György András: 169

György Norbert: 36, 38, 42

Győry Attila: 38, 41

Győry Dezső: 145

Gyurgyík László: 264

Gyurkovics Mihály: 97

Gyüre Lajos: 47

Gyüre Zoltán: 164

H. Nagy Péter: 12, 14, 28, 58, 61, 62, 65

Hajas Tibor: 21

Hajtman Béla: 41

Halász-Hradil Elemér: 73

Haltenberger Ince: 145

Hamar István: 179

Hamvas Béla: 45

Hana Rousová → Rousová, Hana

Hanson, Duane: 80

Haraszti Ágnes: 34

Haraszti Mária: 31, 51

Haris Éva: 34

Harmat Artúr: 106

Harmos Károly: 137

Harold Pinter → Pinter, Harold

Havasi József: 122

Háy Gyula: 100

Heaney, Seamus: 46

Hegedűs Lóránt: 180, 191

Hégli Dusan: 153

Hégli Marianna: 154

Hegyi Lóránd: 76, 83

Helena Lehotská → Lehotská, Helena

Heltai Pál: 275, 276

Herberto Padilla → Padilla, Herberto

Herdics György: 194, 195, 198

Hermann Broch → Broch, Hermann

Hizsnyai Tóth Ildikó: 44

Hizsnyai Zoltán: 13, 18, 26, 27, 28, 31, 34, 46, 66,

89

Hlavajová, Mária: 88

Hložník: 90

Hodossy Gyula: 13, 27, 231

Holan, Vladimír: 45

Holocsy István: 98

Holocsy Krisztina: 98

Holub, Miroslav: 45, 46

Honti György: 99

Honty Tibor: 69

Horkay Andor: 177

Horváth Jenő: 119

Horváth, Ödön: 46

Hrabal, Bohumil: 44

Hubik István: 44

Hulkó Márta: 116, 122

Hunter, Rody: 81

Huszár László: 158

Huszár Tibor: 69

Igo Aladár: 175, 177

Ilse Kilic → Kilic, Ilse

Illyés Gyula: 100

Imre herceg: 93

Ingeborg Teuffenbach → Teuffenbach, Ingeborg

Iski Ibolya: 169

Ivan Blahút → Blahút, Ivan

Izsó Miklós: 92, 175

J. V. Neustupný → Neustupný, J. V.

Jáchym Topol → Topol, Jáchym

Jakab István: 261

Jakoby Gyula: 69, 73, 74, 94

Ján Kulich → Kulich, Ján

Ján Ondruš → Ondruš, Ján

Ján Zrzavý → Zrzavý, Ján

Jana Geržová → Geržová, Jana

Jana Oravcová → Oravcová, Jana

Jana Želibská → Želibská, Jana

Janics Kálmán: 145

Janiga József: 72, 73, 91

Japp Blonk → Blonk, Japp

Jarábik Gabriella: 137

Jaroslav Durych → Durych, Jaroslav

Jaroslav Seifert → Seifert, Jaroslav

Jaszusch Antal: 74, 77

Jedlik Ányos: 93

Jelinek, Elfride: 46

Jernudd, B.: 263

Jiří Sehnal → Sehnal, Jiří

Jiří Sopko → Sopko, Jiří

Jiří Valoch → Valoch, Jiří

John Rose → Rose, John

Jókai Mór: 98, 175
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Jókainé Kiss Éva: 178

Joseph Beuys → Beuys, Joseph

Jost, Karin: 81

Jozef Cseres → Cseres, Jozef

Jozef Kremlička → Kremlička, Jozef

Józsa Mónika: 108, 121

József Attila: 30

Judák, Viliam: 205

Juhász Eszter: 154

Juhász Katalin: 30, 31, 32, 34, 46

Juhász R. József: 18, 26, 28, 29, 71, 76, 80, 81, 87

Juhász Sándor: 154

Jurkovič, Miloš: 120

Kadosa Pál: 117, 118

Kafka, Franz: 73, 75

Kalita Gábor: 91

Kállai Ernő: 69

Kálmán C. György: 62

Kálmán Imre: 119

Kamil Zbruž → Zbruž, Kamil

Kapisztrán Szent János: 204

Karaffa János: 202

Karin Jost → Jost, Karin

Karol Pichler → Pichler, Karol

Károli Gáspár: 189

Károly, IV. 204

Kárpáti Péter: 97

Kassai Csongor: 96, 97, 100

Kassák Lajos: 28, 71, 73, 94

Kaszap István: 204

Katarína Rusnáková → Rusnáková, Katarína

Katherine Coles → Coles, Katherine

Katona Mihály: 175

Kazinczy Ferenc: 93

Kecskés Marika: 99

Kékesi Zoltán: 29

Kelemen László: 95

Kemenes Géfin László: 21

Kemény István: 31

Keserű József: 12, 38, 58

Kilényi Dávid: 95

Kilic, Ilse: 46

Kil-young Yoo → Yoo, Kil-young

Kisch, Egon Erwin: 73

Kis-Csáji Julianna: 167

Kiss Csaba: 87

Kiss Péntek József: 99, 103

Kiss Szilvia: 96

Kiss, Suzanne: 87

Klapka György: 92

Klára Víteková → Víteková, Klára

Klein Otto: 122

Kligl Sándor: 205

Kobzos Kiss Tamás: 183

Kocur László: 25, 58, 64

Kocsis Zoltán: 88

Kodály Zoltán: 106, 114, 139

Kokolia, Vladimír: 88

Kokoschka, Oskar: 73

Kolár Péter: 96

Koller Gyula, Mons: 195

Koncz Károly György: 180

Koncsol László: 11, 13, 23, 44, 64, 145, 146, 167,

168, 174, 176, 179, 181, 188

Konkoly László: 153

Konwicki, Tadeusz: 44, 45

Kopasz Viktor: 69

Kopócs Tibor: 91

Kopp, J. Regula: 81

Korenci, Stefan: 97

Korniss Dezső: 86

Korpás Éva: 156

Kós Károly: 94

Kossuth Lajos: 137

Kosziba Klaudia: 91

Kovács András Ferenc: 19, 20, 25, 30, 33

Kovács Eszter: 139

Kovács Ildikó: 96, 98, 99

Kovács István: 81

Kovács Kálmán: 121

Kovács Lajos: 122

Kovács Magda: 47, 51

Kovács Sándor Iván: 178

Kováts József: 187, 188

Kováts Miklós: 95

Kozsár Zsuzsanna: 47, 52

Könyves István: 179

Köpeczi Haller Balázs: 175

Kőrizs Imre: 45

Körner Gábor: 44

Kőszegi Finta László: 53

Köteles László: 230

Kőváry Albert: 179

Kövesdi Károly: 23, 47, 52

Krausz Tivadar: 26

Kremlička, Jozef: 74

Krivosik István: 145

Krón Jenő: 73, 74

Kubička Kucsera Klára: 91

Kudlák Lajos: 69, 74

Kukorelly Endre: 19, 30

Kulcsár Ferenc: 24, 29, 47

Kulcsár Szabó Ernő: 30

Kulich, Ján: 93

Kupec Andrea: 153

Kupec Mihály: 153
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Kúr Géza: 179

L. Juhász Ilona: 141, 177

L. Varga Péter: 62

Laczkóné Erdélyi Margit: 65

Ladik Katalin: 21

Ladislav Belás → Belás, Ladislav

Lakatos Krisztina: 137

Lakatos Róbert: 156

László Henrietta: 139

Lechner Ödön: 94

Lehár Ferenc: 106, 118, 119

Lehocká, Denisa: 88

Lehotská, Helena: 136

Lena Rothstein → Rothstein, Lena

Lénár Károly: 205

Lévai Attila: 164, 167

Lia Perjovschi → Perjovchi, Lia

Liliane Csuka → Csuka, Liliane

Lipcsey György: 90, 91

Liszka József: 127, 136, 138, 140, 141, 145

Liz Lochhead → Lochhead, Liz

Lochhead, Liz: 46

Lois Tundravoice → Tundravoice, Lois

Lois Viktor → Viktor, Lois

Lóska Lajos: 71

Ľubomír Feldek → Feldek, Ľubomír

Lucskay Róbert: 100

Ľudo Fulla → Fulla, Ľudo

Ľudovít Popluhár → Popluhár, Ľudovít

Ludvík Vaculík → Vaculík, Ludvík

Lukács Zsolt: 91

Lukin László: 106

Luzsica Lajos: 71

M. Csepécz Szilvia: 27, 48

Mácza Mihály: 137

Macsovszky Péter: 31, 46

Madách Imre: 138

Mag Gyula: 91, 93

Mainer, Martin: 88

Major Ferenc: 148

Major Tamás: 99

Mallarmé: 22

Malý, Gustáv: 69

Manga János: 137

Márai Sándor: 93, 100

Marcel Duchamp → Duchamp, Marcel

Marczell Mihály: 204

Márfi Gyula: 206

Mária Hlavajová → Hlavajová, Mária

Marilyn Monroe → Monroe, Marilyn

Markus Eichenberger → Eichenberger, Markus

Marta Beňačková → Beňačková, Marta

Martin György: 152

Martin Mainer → Mainer, Martin

Martina Pachmanová → Pachmanová, Martina

Márton Áron: 204

Máté János: 179

Máté László: 47

Mathis, Muda: 81

Matkovič, Slavko: 81

Matuštík Kyra: 91

Mátyás király: 93

Mátyás Lajos: 187

Max Oppenheimer → Oppenheimer, Max

Mayer Judit: 43, 44

Mečiar, Vladimír: 227

Mécs László: 23, 199

Mede Gabi: 103

Mednyánszky László: 73

Méhesné Horkay Katalin: 154

Mekis D. János: 22

Méryné Tóth Margit: 152

Mészáros András: 20, 65

Mészáros László: 127

Mészáros Ottó: 29, 76, 81

Mészáros Péter: 137

Mészöly Miklós: 60

Michael Delia → Delia, Michael

Michael Greguss → Greguss Mihály

Michal Murin → Murin, Michal

Miklós László: 103

Mikó Jenő: 166, 174, 190

Miko, František: 65

Mikola Anikó: 198

Mikuláš, Galanda → Galanda, Mikuláš

Milan Telecký → Telecký, Milan

Milen Marcell: 180

Miloš Jurkovič → Jurkovič, Miloš

Miloš Urban → Urban, Miloš

Miloš Vojtěchovský → Vojtěchovský, Miloš

Milosz, Czeszlaw: 44

Mindszenty József: 204, 205

Miquele Montanaro → Montanaro, Miquele

Miroslav Holub → Holub, Miroslav

Mizser Attila: 27, 31, 32, 33, 34

Mokos Attila: 96, 98

Molnár Árpád: 173

Molnár János: 163

Molnár Sándor: 162

Molnárné Pelle Beáta: 180

Monoszlóy Dezső: 14, 23, 46, 64

Monroe, Marilyn: 80

Montanaro, Miquele: 116

Monty Cantsin → Cantsin, Monty

Mórocz Ildikó: 165

Móry-Szakmáry Magda: 120
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Moyzes Ilona: 47

Muda Mathis → Mathis, Muda

Murin, Michal: 81, 88

N. Tóth Anikó: 42, 54, 55, 56, 58, 60, 61

Nádas Péter: 26

Nagy György: 175

Nagy István: 182

Nagy János: 91, 93, 137, 176, 178

Nagy József: 91

Nagy Pál: 21, 29

Nagy Zoltán: 91

Nagymegyeri Besnyei György: 175

Nehézy Károly: 178

Nemes Endre: 69

Németh Dénes: 156

Németh Ildikó: 153

Németh Ilona: 69, 71, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89,

90, 91, 98, 137

Németh Imre: 115, 116, 119

Németh István László (Németh-Šamorínsky): 120

Németh Mátyás: 116

Németh Szilvia: 84

Németh Zoltán: 12, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30,

31, 32, 33, 36, 38, 40, 46, 58, 59, 62, 64, 70, 71,

72, 73

Néray Katalin: 71, 82

Neustupný, J. V.:  262, 263, 264

Nevizánszky Gábor: 130

Nicolás Guillén → Guillén, Nicolás

Nóta János: 44

Nováková, Petra: 88

Nyíressy Tichy Kálmán: 69

Oľga Bodorová → Bodorová, Oľga

Ollé Erik: 100

Olsvai Imre: 152

Ondruš, Ján: 45

Oppenheimer, Max: 73

Oravcová, Jana: 88

Oravecz Imre: 19, 27, 32

Orbán János Dénes: 31, 33, 34

Orbán Ottó: 19, 21, 43

Orémus Zoltán: 164

Orosch János: 198

Oskar Elschek → Elschek, Oskar

Oskar Kokoschka → Kokoschka, Oskar

Otto Guttfreund → Guttfreund, Otto

Ouředník, Patrik: 44

Ödön von Horváth → Horváth, Ödön

Öllős Edit: 30, 34

Öllős László: 266

Pablo Urbányi → Urbányi, Pablo

Pachmanová, Martina: 73, 74, 83, 94

Padilla, Herberto: 46

Pál Ildikó: 71, 85, 86, 87

Palcsó Attila: 187

Pálinkás Tibor: 139

Pályi András: 44, 45

Pándy Bertalan: 168

Panyi Zoltán: 103

Papp László: 116, 121, 122

Papp Tibor: 21, 27, 29

Parti Nagy Lajos: 19, 28, 30, 63

Pásztó András: 96

Patrik Ouředník → Ouředník, Patrik

Pázmány Péter: 200, 204

Pécsi Györgyi: 19, 21, 64

Pécsi L. Dániel: 176, 180, 188

Pedro Tamen → Tamen, Pedro

Peer Krisztián: 33

Peéry Rezső: 63

Pénzes Tímea: 30, 32, 46

Peres Imre: 163, 174, 179

Peres Imréné: 185

Perjovchi, Dan: 81

Perjovchi, Lia: 81

Peter Šulej → Šulej, Peter

Petneházy Ferenc: 145

Petőcz András: 29

Petőfi Sándor: 92

Petra Nováková → Nováková, Petra

Petrécs Anna: 96

Petri György: 19, 24, 27

Petrik Szilárd: 96, 97, 99

Pichler, Karol: 90

Pierre Tielhard de Chardin → Chardin, Pierre

Tielhard

Pilinszky: 27, 30, 32

Pinczés István: 99

Pinter, Harold: 46

Póda Erzsébet: 53

Pogány Gábor: 71, 72

Pokstaller István: 140

Polgár Anikó: 14, 20, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 43, 44,

61, 65

Poór József: 53

Poós Zoltán: 33

Popluhár, Ľudovít: 139

Pölhös Margaréta: 139

Prandl Sándor: 145

Prikler László: 145

Prohászka Ottokár: 204, 205

Puntigán József: 168, 185

Puntigán Tünde: 168

Puskás István: 181

Quittner János: 152

Rácz I. Péter: 62
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Rácz Noémi: 91

Rácz Olivér: 54

Rácz Tibor: 121

Rácz Zoltán: 169

Radnai Béla: 92

Rajter Lajos: 106, 120

Rákóczi Ferenc, II.: 180, 185, 204

Rákos Péter: 59, 64

Rancsó Dezső: 96, 100

Ravasz József: 27, 54

Raymond Carver → Carver, Raymond

Regula J. Kopp → Kopp, J. Regula

Reichental Ferenc: 69, 71

Reményik Sándor: 185

Robbins, Tom: 44

Rody Hunter → Hunter, Rody

Romhányi József: 25

Rónai Péter: 69, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 87,

89, 90, 91

Rose, John: 88

Rothstein, Lena: 88

Rousová, Hana: 73, 74

Rudnay Gyula: 71

Rudolf Fila → Fila, Rudolf

Rusinová, Zora: 83

Rusnáková, Katarína: 79, 83

Salamon Suba László: 97

Salkaházi Sára: 204

Samuel Beckett → Beckett, Samuel

Sánta Szilárd: 20, 28, 32

Sapszon Ferenc: 112

Sárai Gábor: 116

Sárközi Erika Zsuzsanna: 183

Sárosi Bálint: 152

Schiele, Egon: 73

Schiller Géza: 74

Schleicher László: 106, 120

Schmidt, Uwe-Martin: 170

Schnitzler, Arthur: 44

Scitovszky János: 115

Seamus Heaney → Heaney, Seamus

Sedivi László: 179

Šefčík, Viktor: 172

Sehnal, Jiří: 116

Seifert, Jaroslav: 46

Seiji Shimoda → Shimoda, Seiji

Sellei Zoltán: 183

Shimoda, Seiji: 81

Sík Sándor: 106

Šille Erik: 69, 85, 86

Simon Attila: 81

Simon M. Veronika: 203

Sipos Győző: 145

Skronka Tibor: 96, 98

Škuta Miklós: 121

Slanička-Škuta Eleonóra: 121, 122

Slavko Matkovič → Matkovič, Slavko

Somogyi Alfréd: 167, 168, 178, 187, 189

Somogyi Tibor: 145

Soóky László: 18, 47, 54

Sopko, Jiří: 88

Soros György: 243

Sotkovszky Lajos: 182

Spiró György: 44

Stefan Korenci → Korenci, Stefan

Štefunkóné Szabó Erzsébet: 90

Strba Katalin: 148

Strba Sándor: 148

Strečanský, Boris: 247

Stubendek Katalin: 98, 99, 100

Stubendek László: 115

Sturm László: 36

Šulej, Peter: 46

Suzanne Kiss → Kiss, Suzanne

Süll Kinga: 165, 181, 182, 183, 184

Süllné Édes Mária: 186

Süllné Rácz Kinga: 173

Szabó András: 183

Szabó Anett: 198

Szabó Csilla: 103

Szabó Gábor: 156

Szabó Gyula: 50, 71, 74

Szabó Ilona: 118

Szabó Imre: 106, 121, 173, 202

Szabó István, ifj.: 93

Szabó Iván: 148

Szabó Kinga: 137

Szabó Lilla: 71

Szabó Ottó: 91, 137

Szabó Rezső: 145, 179

Szabó Szilárd: 87, 153

Szabó Zsuzsanna: 116

Szabóné Kozár Éva: 173

Szakál Gábor: 122

Szakál László: 198

Szalai László: 90

Szalatnai Rezső: 145

Szaszák Malvin: 187

Szászi Zoltán: 30, 31

Szeberényi Zoltán: 13, 23, 25, 30, 47, 66

Széchényi Ferenc: 93

Szegedi Zita: 198

Székely János: 97, 206

Székely László: 172

Szeles Annamária: 34

Szemző Tibor: 81, 88
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Szénássy Zoltán: 178

Szenczi Molnár Albert: 175, 176

Szenes Iván: 119

Szent István: 93

Szent László: 93

Szentpétery Ádám: 69, 85, 86, 90

Szepes Hédi: 71

Szepsi Laczkó Máté: 175

Szergej Ejzenstein → Ejzenstein, Szergej

Szigeti László: 60, 185

Szíj Rezső: 178

Szíjjártó Jenő: 105, 120

Sziklay Ferenc: 70

Szilva József: 91

Szirák Péter: 22, 37, 64

Szirmai Albert: 119

Szirtes János: 88

Szkukálek Lajos: 91

Szlama László: 154

Szobel Géza: 69, 71

Szokolay Balázs: 118

Szolnoki Tibor: 118

Szombathy Bálint: 29, 81

Szőke József: 47, 54, 58

Szűcs Enikő: 30, 31, 32, 85, 87

Szűcs Jenő: 90

Szvatko Pál: 63

Szvorák Katalin: 156, 183

Szvorák Zsuzsa: 103

Tadeusz Konwicki → Konwicki, Tadeusz

Takács Adám: 156

Takács András: 152

Takács Zoltán: 163, 165

Talamon Alfonz: 36, 37, 38, 40, 41, 60, 62, 63, 64

Tallós Prohászka István: 71

Tamen, Pedro: 46

Tánczos Tibor: 187

Tandori Dezső: 19, 21, 23, 29, 44

Tarczy Lajos: 176

Tatai Erzsébet: 71, 82

Tatarka, Dominik: 44

Téglás Attila: 71, 85

Telecký, Milan: 120

Teleki Pál: 205

Telihay Péter: 99, 100

Térey János: 31, 33

Teuffenbach, Ingeborg: 46

Thain János: 138

Thomas Brandon → Brandon, Thomas

Tichy Kálmán: 138

Tihanyi József (Jozef): 90

Tilkovszky Béla: 69

Tímár Katalin: 71, 82

Tóbiás Szidi: 100

Tolcsvay László: 119

Tolnai Ottó: 21

Tolvaj Bertalan: 57

Tom Robbins → Robbins, Tom

Tompa Mihály: 175, 179, 187

Topol, Jáchym: 44, 46

Tóth Árpád: 112

Tóth Elemér: 47

Tóth Gábor: 103

Tóth Károly: 232

Tóth Krisztina: 31

Tóth László: 11, 12, 19, 23, 24, 26, 29, 45, 47, 63, 66

Tóth Miklós: 99

Tóth Sándor: 140

Tóth Tibor: 96, 97, 98, 99

Tőkéczki László, dr.: 165

Tőkés László: 180

Tököly Gábor: 138

Török Ferenc: 121, 122

Török József: 206

Tőzsér Árpád: 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29,

31, 32, 34, 43, 44, 45, 59, 61, 62, 64, 145

Tundravoice, Lois: 88

Turczel Lajos: 63, 145

Turczi Árpád: 22

Ulman István: 175

Ungváry Ferenc: 145

Urban, Miloš: 44

Urbányi, Pablo: 44

Uwe-Martin Schmidt → Schmidt, Uwe-Martin

Ürge Tamás: 198

Vaculík, Ludvík: 44

Vajda Barnabás: 23, 60, 64

Vajkai Miklós: 47, 145

Valoch, Jiří: 85

Vályi József: 179

Varga Attila: 139

Varga Béla: 164

Varga Emese: 99, 100

Varga Emőke: 69, 82, 84, 85

Varga Imre: 18, 24, 47, 56, 168

Varga Kornélia: 154

Varga Lídia: 140

Varga Norbert: 154

Varga Sándor: 145

Varga Szilvia: 96, 98, 100

Varga Tibor: 98

Vargyas Lajos: 152

Varró Dániel: 31

Várszegi Asztrik: 205

Vásárhelyi Z. Emil: 70

Vass Lajos: 112
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Végel László: 21

Végh László: 58

Végh Zsoldos Péter: 46

Verebes István: 97, 99, 100

Veronika Bromová → Bromová, Veronika

Vida Gergely: 20, 24, 26, 27, 34

Vidnyánszky Attila: 97, 100

Viktor Šefčík → Šefčík, Viktor

Viktor, Lois: 88

Viliam Judák → Judák, Viliam

Vitalová, Zuzana: 117

Víteková, Klára: 202

Vladimír Kokolia → Kokolia, Vladimír

Vladimír Mečiar → Mečiar, Vladimír

Vladimír Wagner → Wagner, Vladimír

Vladimjr Holan → Holan, Vladimír

Vojtěchovský, Miloš: 88

Vojtek Katalin: 122

Vörös István: 45

Wagner, Vladimír: 69

Weiner Imre: 69

Wolfgang Capek → Capek Wolfgang

Yoo, Kil-young: 81

Z. Németh István: 31, 32, 47

Zahovay Ernő: 118, 120

Zalaba Zsuzsa: 30, 34

Zalabai Zsigmond: 18, 26, 27, 63, 64, 65, 70, 145,

231

Zalán Tibor: 23, 29

Závada Pál: 36

Zbruž, Kamil: 46

Zeman László: 44, 61, 65

Zoller Mihály: 238

Zora Rusinová → Rusinová, Zora

Zrzavý, Jan: 74

Zuzana Vitalová → Vitalová, Zuzana

Zwickl András: 82

Zs Nagy Lajos: 23

Zsákovics László: 119, 120

Zsapka Attila: 182, 203

Zsapka Dagmár: 121

Zsapka József: 121

Želibská, Jana: 88
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1. Nonprofit Központ → Első Szlovák Nonprofit

Szolgáltató Központ

AB-ART: 15, 16, 21, 44, 131, 250

Adományozók Fóruma (Fórum Donorov): 227

Ágacska Gyermektáncegyüttes: 154

Alacskai Református Egyházközség: 180

Alistáli Református Egyházi Alapiskola: 181, 185,

186

Alistáli Református Egyházközség: 167, 172, 190

Állami Faluszínház: 95

Alsóbodoki Női Éneklőcsoport: 155

Amadea Női Kamarakórus (a MAI mellett) (Ér sek -

újvár): 111

Anton Bernolák Könyvtár: 144

Apácaszakállasi Református Egyházközség Soi

Légó Ifjúsági Csoportja: 182, 186, 190

Apácaszakállasi Református Egyházközség: 167

Apáczai Közalapítvány: 248, 252, 253, 257, 258

Apró Bodrogközi Gyermektáncegyüttes: 155

Apró Kincső Utánpótlás: 154

Apropó: 102

Arany János Közalapítvány: 248

Art MA Galéria: 90

Árvácska Gyermektáncegyüttes: 155

Árvácska Tehetséggondozó Társulás: 250

Árvalányhaj Éneklőcsoport: 156

ASPEKT: 81

At Home Gallery: 78, 85, 87, 88

At Home Művészetek Háza → At Home Gallery

Bányászati Múzeum: 138, 139, 141

Barátság Vegyeskar (Dióspatony): 111

Bárdos Lajos Vegyeskar (Nagymegyer): 111

Bárdos Lajos Zenei Hetek és Ifjúság Nevelési

Alapítvány: 114

Bárka (Simonyi énekkar): 181

Bárka Keresztyén Énekkar (Nagymegyer): 182, 201

Bárka Színpad: 103

Barsi Könyvtár: 144

Barsi Múzeum: 131, 138, 139

Barsi Református Egyházmegye: 186

Bartók 32 Galéria: 82

Bartók Béla Dalegyesület: 105

Bartók Béla u. MTNY AI gyk. (Nagymegyer): 110

Bartók Béla Vegyeskar (Dunaszerdahely): 111

Bartók Béla Vegyeskar (Nagymegyer): 201

Béke Ének- és Zenekar: 201

Béke u. MTNY AI és VMK Gyermekkara (Komá -

rom): 109

Béke u. MTNY AI Kicsinyek Kórusa (Komárom):

109

Bél Mátyás Egyetem: 136

Berkő Berzéte-Kőrösi Népdalkör: 155, 182

Berzétei Református Egyházközség: 184

Betlehem Missziós Központ: 169, 170, 171, 186

Bibliotéka Kaláka: 144, 148

Bibliotheca Hungarica: 128, 144, 145, 146, 147

Big Man Band: 125

Bodrogkőváraljai Református Egyházközség: 189

Bodrogközi Ökumenikus Ifjúsági Egyesület: 185

Bódvavölgyi Református Ifjúsági Szervezet: 185

Boglárka Gyermektáncegyüttes: 155

Borostyán → Borostyán Együttes

Borostyán Együttes: 203

Bosch+Bosch: 80

Botorkáló Gyermektáncegyüttes: 155

Brämer-kúria Galériája: 90

Budapesti Állami Operaház: 122

Búzavirág Női Daloskör: 156

Búzavirág Vegyes Éneklőcsoport: 156

Calvin János Teológiai Akadémia (CJTA): 148, 162,

163, 164, 168, 169, 176, 182, 184, 187, 189, 193,

252

Calvin József Teológiai Intézet: 163

CBC: 228, 242

Charles Stewart Mott Foundation: 225, 227, 242,

245, 254

Cimbora Férfi Daloskör: 155

Civil Társadalomért Alap → Civil Társadalomért

Alapítvány

Civil Társadalomért Alapítvány (Foundation for a

Civil Society, FCS): 225, 227, 242

Civitas Alapítvány: 243
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CNN: 215

Cocordia Vegyes Kórus → Concordia Vegyeskar 

Comenius Egyetem: 120, 122, 127, 136, 193, 194

Comorra Kamarazenekar: 122

Concordia → Concordia Vegyeskar

Concordia Vegyeskar: 108, 111, 114, 201

Corda Fratrum: 201

Cry Baby: 125

Czuczor Gergely MTNY AI Gyermekkara

(Érsekújvár): 109

Csábi Szeder Fábián Dalegylet → Csábi Szeder

Fábián Énekkar

Csábi Szeder Fábián Énekkar: 112, 113

Csak Van: 125

Családi Könyvklub: 16

Csalló Táncegyüttes: 154

Csallóközi Dal- és Táncegyüttes: 154

Csallóközi Ifjú Tájképfestők Társasága (CSITT): 87

Csallóközi Könyvtár: 144

Csallóközi Múzeum: 130, 137, 138, 139, 141

Csalogány – Széchényi István MTNY AI és Óvoda

gyk. (Felsőszeli): 109

Csámborgó → Csámborgó Zenekar

Csámborgó Zenekar: 156, 183

Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége: 236

Csehszlovák Ifjúsági Szövetség: 119

Csehszlovákiai Magyar Cserkészszövetség: 233,

236

Csehszlovákiai Magyar Dalszövetség: 107

Csehszlovákiai Magyar Ifjúsági Szövetség (CSISZ):

230

Csehszlovákiai Magyar Irodalom és Könyvbarátok

Társasága: 16

Csehszlovákiai Magyar Írók Társasága (CSMÍT):

12, 236

Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek

Szövetsége: 236

Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő

Bizottsága: 231

Csehszlovákiai Magyar Központi Könyvtár és

Levéltár: 236

Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság: 128, 130,

236

Csehszlovákiai Magyar Nőszövetség: 230

Csehszlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége:

233, 236

Csehszlovákiai Magyar Tanítók Énekkara

(CSMTKÉ): 105, 112, 113, 120

Csehszlovákiai Magyar Tudományos Társaság: 128,

236

Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és

Művészeti Társaság (Masaryk Akadémia): 127

Csehszlovákiai Magyar Újságírók Társulása: 236

Csehszlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága →
Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága

Csehszlovákiai Magyarok Anyanyelvi Társasága:

128

Csehszlovákiai Magyarok Fóruma: 232

Csemadok (Szlovákiai Magyar Társadalmi és

Közművelődési Szövetség): 13, 105, 106, 107,

108, 114, 116, 119, 127, 128, 131, 145, 146, 149,

150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 178,

180, 187, 188, 202, 205, 224, 230, 231, 232, 233,

236, 237, 238, 239, 241, 242, 258, 260

Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya:

128,131, 152, 156, 159, 250

Csemadok Galántai Területi Választmánya: 114

Csemadok Nógrádi Területi Választmánya: 251, 253

Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya: 251

Csemadok Tornaljai Alapszervezete Vegyeskara:

112

Csemadok Ung-Vidéki Területi Választmánya: 251

Csengettyű – Márai Sándor MTNY AI és

Gimnázium gyk. (Kassa): 109

Csermely Kórus (Kassa): 111

Csiholók Zenekar: 156

Csitári Menyecskekórus: 156

Danubius Rádió: 213, 215

Debreceni Református Kollégium Kántusa: 183

Demokráciáért és Nyitott Társadalomért Polgári

Társulás: 233

Demokratikus Kezdeményezés: 232

Devětsil (mozgalom): 74

Diakóniai Központ: 171

Dióhéj Citerazenekar: 156

Discovery: 215

D-Rím Színpad: 103

Dudvág Könyvtár: 144

Duna Menti Múzeum: 130, 136, 140, 141, 178

Duna Múzeum (Esztergom): 88

Duna TV: 198, 209, 210, 211, 213

Dunaág Néptáncegyüttes: 154

Dunamocsi Református Egyházközség: 182

Dunaszerdahelyi Református Egyházközség: 167,

186

Dysentery: 125

ÉBEN HAÉZER Alap: 246

Efix: 125

Egyesült Protestáns Gimnázium: 162, 168, 170, 179

Együttélés Politikai Mozgalom: 145, 232, 236, 237,

238

Ekopolis Alapítvány: 247

Ellenszélben: 182

Első Szlovák Nonprofit Szolgáltató Központ: 229

Emlékezés 1944–2004 Közhasznú Alapítvány: 181

Enciklopédia Kiadó: 89
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Eötvös József  Népfőiskola: 166

Eötvös u. MTNY AI Kicsinyek Kórusa (Komárom):

109

Eötvös u. MTNY AI Nagyok Kórusa (Komárom):

109

Érsekújvári Gimnázium Magyar Tagozatának

Énekkara: 113

Érsekújvári Honismereti Múzeum → Thain János

Múzeum

Érsekújvári Járási Múzeum: 130

Értelmiségi Fórum: 238

És Színpad: 103

Esztergomi Hittudományi Főiskola: 206

Etnológiai Központ: 128, 129, 131, 170

Euroakadémia Nemberuházási Alap: 252

Európa Tanács: 266, 268, 269, 270

Evangélikus Egyházzenei Főiskola: 165

Expired Passport: 125

Eye Beyond Sight: 125

Factorial-X: 125

Farewell: 125

FCS → Civil Társadalomért Alapítvány

FECSKE: 200

Fehér Akác Asszonykórus: 156

Felső-Bodrogköz és Ung-vidék Múzeuma: 138

Felvidéki Rockszínpad: 203

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium: 180

Fészek Galéria: 76

Fiatal Írók Alkotótábora (FÍAK): 13

Fiatal Reformátusok Szövetsége (FIRESZ): 166,

171, 173, 177, 184, 185, 186

Fiatal Reformátusok Szövetségének Éneklőcsoport-

ja (FIRESZ): 108, 111, 113, 181

Figur Banda: 156

FIT: 77

FMK → Független Magyar Kezdeményezés

Fókusz → Novus Ortus

Fórum Alapítvány: 233, 238

Fórum Információs Központ: 227, 229, 233, 239,

246, 247, 253, 254

Fórum Intézet → Fórum Kisebbségkutató Intézet

Fórum Kisebbségkutató Intézet: 13, 15, 58, 128,

129, 131, 141, 144, 147, 168, 213, 227, 230, 231,

233, 234, 239, 242, 253, 254

Fórum Régiófejlesztési Központ: 239

Fórum Társadalomtudományi Intézet → Fórum

Kisebbségkutató Intézet

Foundation for a Civil Society → Civil

Társadalomért Alapítvány

Franz Schubert Gyermekkar – Zselízi MTNY AI

gyk.:  110

Franz Schubert Vegyeskar (Zselíz): 112

Fun Rádió: 215

FUNDAMENT Polgári Szervezet: 239, 246

Fundament Polgári Társulás → FUNDAMENT

Polgári Szervezet

Funky Monkey: 125

Független Magyar Kezdeményezés (FMK): 226,

232

Füleki Városi Múzeum: 138, 139

Füleki Városi Művelődési Központ: 154

Gabriel Polgári Társulás: 194, 197, 200, 202, 203,

205

Galántai Honismereti Múzeum: 138, 140, 141, 250

Galántai Kodály Zoltán Daloskör: 121

Garammenti Népi Együttes: 154

Gaudium: 115, 119

German Marshall Alap → German Marshall Fund of

the Unites States (GMF)

German Marshall Fund of the Unites States (GMF):

225, 227, 242, 245, 254

Ghymes: 119, 122, 156

Gímesi AI gyermekkara: 109

Gímesi Hagyományőrző Csoport: 155

Gimis Vokál: 110, 113

Gimisz → Gimisz Színpad – Komáromi

Gimnazisták Színjátszó Csoportja

Gimisz Színpad – Komáromi Gimnazisták

Színjátszó Csoportja: 103

Glória Kiadó: 195, 202

Goudimel: 181

Gömörhorkai Református Egyházközség: 188

Gömöri Ifjúsági Társaság: 239

Gömöri Könyvtár: 144

Gömöri Múzeum: 141

Gömör-Kishonti Múzeum: 138, 139, 140

Gömör-Kishonti Múzeumegyesület: 132

Görög Katolikus Egyház Bodrogszerdahelyi

Egyházközség: 253

Gramma Nyelvi Iroda: 129, 131, 250, 268, 273

Groove Machine: 125

Gyermekeinkért Iskolánkért Polgári Társulás: 253

Gyermekevangelizációs Közösség: 171

Gyurcsó István Alapítvány: 15,  131

Hágai Királyi Konzervatórium: 121

Hagyomány Alap: 151, 152, 154, 157, 159, 250

Hajós Néptáncegyüttes: 154

Háló: 199, 204

Harmadik Szektor Grémiuma: 226, 228

Hárskúti Férfi Népdalkör: 156

Határon Túli Magyarok Hivatala: 146

HEKS: 172

Hetényi Református Keresztyén Egyházközség: 167

Híd → Híd Vegyeskar

Híd Vegyeskar: 108, 112, 201

Hittudományi Főiskola: 194
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Homo Dramaticus Színkör: 103

Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria (Ipolyság):

138, 139

Honvéd Művészegyüttes: 156

Ichthüsz: 182

Iciri-piciri Gyermek Néptáncegyüttes: 154

Ifjú Szivek Féli Gyermektáncegyüttese: 155

Ifjú Szivek Magyar Dal- és Táncegyüttes → Ifjú

Szivek Művészegyüttes

Ifjú Szivek Magyar Táncegyüttes → Ifjú Szivek

Művészegyüttes

Ifjú Szivek Művészegyüttes: 119, 120, 121, 151,

152, 153, 154, 156, 157, 160, 201, 250

Iglice Gyermektáncegyüttes: 155

Igricek – Bartók Béla MTNY AI gyk.: 109

IKSZ: 96

Ilosvay Selymes Péter Néptáncegyüttes: 153, 160

Illyés Közalapítvány (IKA): 67, 241, 248, 249, 257,

258

Ímelyi Református Egyházközség: 177

Inštitút pre verejné otázky (IVO): 227

Integrita Kiadó: 49

IPARI Alap: 246

Ipari Középiskola Komárom: 252

Iparisták Baráti Köre: 252

Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság: 251

Ipolynyéki Vegyeskar: 111

Ipolyság Város Vegyeskara → Ipolysági Musica

Aurea Énekegyüttes

Ipolysági Musica Aurea Énekegyüttes: 113

Iródia: 80, 231

Jakoby Gyula Galéria: 87

Jázmin Nőikar: 112

Jó Pásztor Háza: 171

Jó Pásztor Társulás: 200

Jó Pásztor Társulat → Jó Pásztor Társulás 

Jókai Alapítvány: 250

Jókai Színház → Komáromi Jókai Színház

JÖNVUKK: 125

Jövő 2000 Alapítvány: 254

Jubilate – Érsekújvári Magyar Tannyelvű

Gimnázium Kamarakórusa: 113

Jubilate Deo: 183

Juventus rádió: 215

K2IC – Kassák Intermediális Központ: 81

K-49 Gallery: 87

Kalász: 192

Kalligram Kiadó → Kalligram Könyv- és Lapkiadó

Kalligram Könyv- és Lapkiadó: 14, 15, 16, 37, 44,

45, 128, 131, 146, 168, 238, 250

Kalot: 192

Kamocsai Református Egyházközség: 181, 188

Káosz: 103

Kármán József Színház: 103

Kármán Színkör → Kármán József Színház: 103

Károli Gáspár Református Egyetem nagykőrösi

Tanítóképző Főiskolai Kara: 179

Kárpátok Alapítvány: 225, 227, 228

Kassai Állami Színház: 122

Kassai Magyar Református Keresztyén

Egyházközség: 166

Kassai Magyar Tannyelvű Gimnázium Leánykara →
Márai Sándor Magyar Tannyelvű Gimnázium

Leánykara

Kassai Magyar Tannyelvű Középfokú Ipariskola és

Kereskedelmi Akadémia mellett működő Szülők

Szövetsége: 253

Kassai Református Keresztyén Egyházközség: 166

Kassai Thália Színház: 96, 98, 99, 100, 166, 250

Katechetikai Szeminárium: 162, 163, 164, 165

Katedra Alapítvány: 234, 239, 246, 252

Katedra Társaság: 234

Katolikus Egyetem: 193, 194

Kék Duna Rádió: 215

Kék Duna Vegyeskar: 111

Kékkői Múzeum: 139

Kelepelők Gyermektáncegyüttes: 155

Kelet-Kassai Református Egyházmegye Ifjúsági

Missziós Bizottsága: 186

Kelet-szlovákiai Galéria → Jakoby Gyula Galéria

Kelet-Szlovákiai Múzeum: 138, 139

Kenderes Néptáncegyüttes: 154

Képzőművészeti Főiskola: 78, 84, 86

Képzőművészeti Kar: 79

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége – Szlovákiai

Magyar Pax Romana: 199

Keresztény Ifjúsági Közösség (KIK): 195, 199, 203,

204, 205

Keresztül-Kasul: 125

Kezek: 182

Kézfogás Közalapítvány. 240

KF (Budapest): 87

KGSZT: 103

Kicsi Hang: 203

Kincső Ifjúsági Néptáncegyüttes: 154

Kincső Néptáncegyüttes: 154

Királyhágómelléki Református Egyházkerület: 169

Királyhelmeci Regionális Fejlesztési Ügynökség

(KFRÜ): 253

Kis Csali Gyermektáncegyüttes: 155

Kis Duna Vegyeskar (Pozsonyeperjes): 112

Kis Ilosvai Gyermektáncegyüttes: 155

Kis Malmos Gyermektáncegyüttes: 155

Kis Mátyus Gyermektáncegyüttes: 155

Kisbarkó Népdalkör: 155

Kisbojtár Gyermek Néptáncegyüttes: 154

314 Intézménymutató



Kis-Dunaág Vegyeskar (Vásárút): 112

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár: 146

Kisgéresi Női Éneklőcsoport: 156

Kistiglinc Gyermektáncegyüttes: 155

Klapka György Múzeum: 137

Kodály Zoltán Daloskör: 108, 111, 11, 201

Kodály Zoltán MTNY AI énekkara

(Dunaszerdahely): 109

Kodály Zoltán MTNY AI Gyermekkórusa (Galánta):

109

Kodály Zoltán MTNY Gimnázium Leánykara

(Galánta): 110

Kolonyi Gyöngykoszoró: 155

Komáromi Jókai Színház: 98, 100, 120, 121

Komáromi Magyar Színjátszó Társaság: 95

Komáromi Művelődési Központ: 102, 154

Komáromi Protestáns Nőegylet: 190

Komáromi Református Egyházmegye: 190

Komáromi Zsidó Hitközség: 251, 253

Komenský utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola

Madrigaleszk gyermekkara (Dunaszerdahely) →
Madrigaleszk Leánykar

Konstantin Egyetem: 108, 112, 114, 121, 122, 136,

181, 194

Kortárs Magyar Galéria: 90

Kortárs Művészeti Múzeum – Ludwig Múzeum

Budapest: 82

Korzár: 203

Kossuth Rádió: 209, 213

Kökörcsin Gyermektáncegyüttes: 155

Könyvszakmai Szövetség: 250

Közép-Európai Alapítvány: 246

Középfokú Magán Szaktanintézet: 252

Krakatit: 125

KT Könyv- és Lapkiadó: 15, 146, 250

Kultsár István Könyvtár: 137

Kultúra Könyvesbolt: 16, 169

Kulturális Antropológiai Műhely: 129

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Mo.): 172

Kunstmuseum: 82

Kútyika Női Éneklőcsoport: 156

Künstlerhaus Bethanien: 82

Laudate: 181

Lavazza: 13

Le Musée d’Art Moderne: 83

Lédeci Vegyeskórus: 156

Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium:

186

Lévai Református Egyházközség: 162

Lilium Aurum: 15, 58, 131, 146, 168, 250

Lilla Galéria: 91

LIMES Galéria: 78, 90

Liszt Ferenc Klub: 106

Liszt Ferenc Társaság: 106

Liszt Ferenc Zenei Egyetem: 120

Liszt Klub: 106

Lónyay Gábor Művelődési Egyesület (Lónyay

Gábor Egyesület): 174, 191

Lórántffy Zsuzsanna Egyesület: 251

Losonci Pedagógiai és Szociális Középiskola: 108

Losonci Református Egyházközség: 187

Löffler Béla Múzeum: 85, 87

Lux aeterna: 182,  

M. Hrebenda Könyvtár: 144

Madách  Kiadó → Madách Könyv- és Lapkiadó

Madách Egyesület: 14

Madách Könyv- és Lapkiadó: 15, 37, 43, 58, 128,

130, 131, 146

Madách-Posonium Könyvkiadó: 15, 16, 168, 169,

250

Madrigaleszk – a MTNY Gimnázium és a MAI

leánykara (Dunaszerdahely): 110

Madrigaleszk – MAI kórusa (Dunaszerdahely): 109

Madrigaleszk Leánykar: 113

Magnificat – Fegyverneki Ferenc Egyházi AI és

Nyolcéves Gimnázium gyk. (Ipolyság): 109, 113

Magyar Diákszövetség: 232

Magyar Főiskolások Művészetegyüttese → Ifjú

Szivek Művészetegyüttes

Magyar Házak: 106

Magyar Írószövetség: 13

Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDM):

237, 238

Magyar Koalíció Pártja (MKP): 157, 181, 237, 238,

241, 265, 266

Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége: 155

Magyar Köztársaság Kulturális Intézete:13, 88

Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség

Minisztériuma: 139, 147

Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma: 129, 130,

136, 137, 138

Magyar Népfőiskolai Collégium: 165

Magyar PEN Klub Pozsony: 232

Magyar Polgári Párt (MPP): 232

Magyar Polgári Párt: 145

Magyar Püspöki Kar: 206

Magyar Református Egyház: 187, 190

Magyar Táncművészeti Főiskola: 159

Magyar Tannyelvű Alapiskola Szülői

Munkaközössége (Rimaszombat): 253

Magyar Tannyelvű Gimnázium Vegyeskara

(Ipolyság). 113

Magyar Tannyelvű Középfokú Szakmunkásképző

Magániskola: 252

Magyar Tannyelvű Magán Kereskedelmi Akadémia:

252
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Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola (Gúta):

253

Magyar Tannyelvű magángimnázium (Galánta): 253

Magyar Területi Színház (MATESZ): 95

Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató

Intézete: 233

Magyar Tudományos Akadémia: 129, 152

Magyar Vasárnap Kiadó: 197

MAI Kamarakórusa: 110

Mánes: 76

Márai Sándor Alapítvány: 226, 233, 238, 239, 242

Márai Sándor Magyar Tannyelvű Gimnázium

Leánykara: 110, 113

Mária Légió: 199

Marianum Egyházi AI Gyermekkara (Komárom):

109,  113

Marianum Egyházi AI Kicsinyek Kórusa

(Komárom): 109, 113, 193

Marianum Ének-Zenei Magyar Tannyelvű Egyházi

Alapiskola → Marianum Egyházi AI

Gyermekkara

Markíza televízió: 211, 213, 215

Martin György Néptáncszövetség: 153

Matica slovenská: 225, 230

Mátyusföldi Muzeológiai Társaság: 141

Mécs – a Duna u. MTNY AI és Gimnázium gyk.

(Pozsony). 110, 113

Mécs László Alapítvány: 233

Mécs László Társulás: 254

Melódia Nőikar: 111

Mentálisan Sérülteket Segítők Egyesülete: 245

Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport:

128, 129, 131

Méry Ratio Kiadó: 15, 16, 131, 169, 250

Meseszínház – Divadlo Rozprávok: 251

Mezei Virágok: 156

Mikszáth Kálmán Emlékház: 138

MiNapunk: 125

Moderna Museet: 76, 82

Mono Tone: 125

Mosrtifer: 125

MOTT Alapítvány → Charles Stewart Mott

Foundation

Mott Foundation → Charles Stewart Mott

Foundation

Moyzes Vonósnégyes (Mucha Vonósnégyes): 122

MTNY AI Gyermekkara (Léva): 110

MTNY AI gyermekkara (Nyárasd): 110

MTNY Gimnázium Jubilate kamarakórusa

(Érsekújvár): 110

MTNY Gimnázium kara (Ipolyság): 110

MTV 1: 209, 210,211, 213

MTV 2: 209, 210, 211, 213

Munka u. Alapiskola (Komárom): 154

Munka u. MTNY AI Nagyok Kórusa (Komárom):

109, 113

Museum Modernen Kunst Stiftung Ludwig (Modern

Művészeti Múzeum – Ludwig Stiftung, Bécs):

76, 82, 83

Music TV: 215

Musica Aurea Énekegyüttes (Ipolyság): 111

Műcsarnok (Budapest): 76

Műegyetem Művészeti Kara (Kassa): 86

Műszaki Múzeum: 136

Művelődési Intézet: 151

Művészeti Akadémia (Besztercebánya): 79, 90

Művészeti Alapiskola (Somorja): 115

Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS-OSF): 225,

226, 227, 242, 243, 245

Nadácia pre deti Slovenska (NDS): 225, 244, 245

Nadácia pre podporu občianskych aktivít (NPOA):

247

Nádas Gyermektáncegyüttes: 155

Nádas Néptánccsoport: 154

Nádor utcai Galéria: 91

Nádszegi Női Kórus: 111

Nagykapos és Vidéke Társulás: 253

Nagykaposi Regionális Vállalkozásfejlesztési

Szövetség: 253

Nagykéri Vegyes és Női Éneklőcsoport: 155

Nagykőrösi Református Tanítóképző Főiskola: 183

Nagymegyeri Művészeti Alapiskola Kamarakórusa:

113, 114

Nagymegyeri Református Egyházközség: 178

Nagymegyeri Városi Önkormányzat: 205

Nagyszombati Egyetem: 79

Nap Kiadó: 15, 16, 44, 45, 131

Napsugár Női Éneklőcsoport: 156

Nautilus: 125

Nemeshodosi Református Egyházközség: 167

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA): 248, 250

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: 67

Népes: 153

Népművelési Intézet: 105, 119

Népzenei Adattár: 151, 152

Neukirchener Mission: 170, 188

Nógrádi Könyvtár: 144

Nógrádi Múzeum és Galéria: 138, 139

Novus Ortus: 102, 103

NPOA: 225, 242, 243

Nyári Szabadtéri Táncszínház Alap: 158, 251

Nyitott Társadalomért Alapítvány (OSF) → Nadácia

otvorenej spoločnosti (NOS-OSF) 

Nyitra Megyei Önkormányzat: 136

Nyitrai Egyetemisták Kínjátszó Köre (NYEKK):

103
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Nyitrai Kerületi Hivatal: 136

Nyitrai Konstantin Egyetem Magyar Kórusa: 112,

113, 114

Nyitrai Református Egyházközség: 181, 188

Óbudai Társaskör: 82

OGO Alapítvány: 162

Open Society Fund (OSF) → Nadácia otvorenej

spoločnosti (NOS-OSF) 

Open Society Institute: 244, 245

Orange: 230

ORF1: 215

ORF2: 215

Orpheusz Kiadó: 45

Országos Liszt Ferenc Társaság: 106

Országos Széchényi Könyvtár: 146

OSI → Open Society Institute

Osiris Kiadó: 278

OTP: 240

Örömteli Apródok: 201

Pacsirta Vegyes Éneklőcsoport: 156

Padányi Népdalkör: 155

Palatinus Polgári Társulás: 251

Palmen Galerie: 78

Párkányi MTNY AI Énekkara: 110

Párkányi Művelődési Központ: 154

Párkányi Városi Múzeum: 138, 139

Parlamenti Közgyűlés: 270

Patria Rádió: 122, 124, 156, 157, 158, 169, 197, 198,

210, 211, 213, 214, 215, 272

Pax Romana: 200

Pázmaneum Polgári Társulás: 197, 200, 204, 205,

206 

Pázmány Péter Alapítvány: 258

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 194, 206

PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia):

227

Pedagógiai és Szociális Akadémia Leánykara

(Losonc): 110

Pedagógiai Kar (Nyitra): 79

Pedagógusok Fóruma: 232

Péderi Menyecskekórus majd Vegyeskar: 155

Pegazus: 13

Pelsőci Művelődési Központ Gyermekkórusa: 110,

113

Pelsőci Női Kórus: 112

Peredi Nőikar: 112, 113

Péterfali Menyecskekórus: 156

Petőfi Rádió: 209

PHARE: 258

Phoenix: 125

Pihegő Gyermek Néptáncegyüttes: 154, 160

Pijamas Bananas: 125

Pimpimpálé Gyermektáncegyüttes: 155

Pintér Béla és a Csemeték: 182

Pitypang – MTNY AI gyk.: 110

Pitypang Gyermektáncegyüttes: 155

Plasy-i Metamédia Központ: 88

Plectrum: 15, 251

Pódium Társaság: 103

Pogrányi Női Éneklőcsoport: 156

Polgári Magyarországért Alapítvány: 205

Polifón Polgári Egyesület: 253

Poloska: 103

Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház: 13

Post Coitum: 125

Pozsonyi Casino: 106

Pozsonyi Magyar Ferencesek Közössége: 203

Pozsonyi Református Egyházmegye: 167, 185

Pozsonyi Városi Galéria: 79

Presbiteri Szövetség: 173

Pro Arte Danubii Polgári Társulás: 251

Pro Christo: 164, 182

Pro Gaudio Társulás: 246

PRO HELVETIA: 88

Pro Kultúra – Füleki férfikórus: 111, 112

Pro Patria Közhasznú Szervezet: 251

PRO RATIO Alapítvány: 246

Pro Slovakia Alap: 172

Ráday Kollégium: 187

Rádió Express: 215

Raf-II: 125

Ragyolci Nőikar: 113

Rákóczi Szövetség: 189

Rakonca Gyermek Néptáncegyüttes: 154

Református Pedagógusok Munkaközössége: 162

Református Tanulmányi Központ: 171, 188, 190

Református Teológiai Szeminárium: 187

Református Tudományos Gyűjtemények: 175

RÉV zenekar: 156

Révkomáromi Református Egyházközség: 167

Ritual: 125

RL FC Mefibóset: 184

RMDSZ: 231

Rockefeller Brothers Fund: 245

Rock-Stone: 125

Roma Polgári Társulás: 188

Római Katolikus Egyház: 205

Rómeó Vérzik: 124

Rovás Városi Galéria: 91

ROVÁS-ÚJ ÉRTÉREND: 91

RoxxTedy: 125

Rozmaring Vegyeskar: 111

Rozmaringsarj Gyermektáncegyüttes: 155

Rozsnyói Református Egyházi Alapiskola: 184

RTL Klub: 211, 213, 215

Sad Monday: 125
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SAIA: 227

Salve Regina: 201

Samaria: 113, 201

Sambucus Irodalomtudományi Társaság (SIT): 14,

15

Santa Mária: 201

Sarló mozgalom: 127

Sasakawa Peace Foundation (SPF): 225, 227, 253

Schola Mariana Kicsik Énekkara → Marianum

Egyházi AI Kicsinyek Kórusa (Komárom)

Schola Mariana nagyok Kórusa → Marianum

Egyházi AI Gyermekkara

Segélyalap: 172

Selye Egyetem: 103, 267

Selye Egyetemi Színpad: 103

Selye János Egyetem könyvtára: 144

Selye János Egyetem: 131, 148, 162, 163, 164, 165,

169, 193

Selye János Egyetemért Alapítvány: 148, 253

Selye János Gimnázium kórusa (Komárom): 113

Selye János Kollégium: 239, 243, 251, 252, 253

Šimečka Alapítvány: 227

SIT: 14

SKAfander: 125

Slágerrádió: 213, 215

SNEH: 88

Soi Légó Ifjúsági Csoport → Apácaszakállasi

Református Egyházközség Soi Légó Ifjúsági

Csoportja

Somorjai Református Egyházközség: 175

Somorjai Városi Honismereti Ház: 138, 140

Soros Alapítvány: 258

Soros Kortárs Művészeti Alapítvány (SCCA): 82,

83, 88

Speculum: 122

Stilla Pectus – női kar: 112, 114

Studio erté: 76, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 231

Stúdió Galéria: 82

Szakrális Kisemlék Archívum: 129

Százdi Citerazenekar: 156

Szeder Fábián Dalegylet: 111

Szent Adalbert Társulat: 195

Szent György Cserkészcsapat: 188

Szent György kórus: 201

Szent Korona Kórus: 108, 111, 113, 201

Szepsi Asszonykórus: 155

Szesztai Női Éneklőcsoport: 155

Szinnyei József Könyvtár: 144

SZK Nemzetiségi Tanács: 145

Szlovák Filharmónia: 120

Szlovák Irodalmi Alap: 14, 44

Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma: 203

Szlovák Köztársaság Kommunista Pártja: (SZLKP):

72

Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma: 135,

136, 137, 138, 153, 247, 248

Szlovák Mezőgazdasági Múzeum: 136

Szlovák Múzeumi Szövetség: 135

Szlovák Nemzeti Galéria (SZNG): 76, 77, 87, 89

Szlovák Nemzeti Múzeum: 130, 136, 137, 138, 139,

140

Szlovák Nemzeti Párt: 266

Szlovák Nemzeti Színház Operatársulata: 121, 122

Szlovák Nemzeti Tanács: 134

Szlovák Pedagógia Könyvkiadó: 15

Szlovák Rádió: 120, 124, 210, 272

Szlovák Takarékpénztár: 79

Szlovák Televízió: 169, 198, 209, 210, 211

Szlovák Testvéri Börtöntársaság: 188

Szlovák Tudományos Akadémia: 127, 136

Szlovákai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa:

105, 112

Szlovákiai Akadémia és Információs Ügynökség

(SAIA-SCTS): 226

Szlovákiai Írószervezetek Társulása: 14

Szlovákiai Magyar Anyanyelvi Társaság: 129

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCSSZ):

188, 200, 246

Szlovákiai Magyar Folklórszövetség: 151, 154, 157,

158, 159, 239

Szlovákiai Magyar Hitoktatási Központ: 194, 203,

206

Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT): 12, 13,

14

Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportja: 231

Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete: 146,

147

Szlovákiai Magyar Kultúra Dokumentációs

Központja: 137, 140

Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma: 13, 90, 129,

130, 136, 137, 138

Szlovákiai Magyar Múzeumi Kollégium: 141

Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság: 129, 130, 239

Szlovákiai Magyar Papok Társulata – Glória: 195

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Fóruma: 234

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége: 105,

234, 239, 252

Szlovákiai Magyar Professzorok Klubja: 239

Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület:

173

Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége: 246

Szlovákiai Magyar Tanítók Országos Énekkara: 107

Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége: 240

Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága

(SZMZT): 105, 106, 107, 112, 116, 117, 118
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Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete: 106, 125

Szlovákiai Múzeumok Szövetsége: 140

Szlovákiai Népművészeti Központ: 150

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

(SZRKE): 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,

168, 169, 170, 172, 176, 179, 180, 181, 187, 188,

190, 191, 192

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Tudományos Gyűjteményei: 138, 170

Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete:

173

Szlovákiai Református Lelkészegyesület: 166

SZMKT: 91

Szőttes Kamara Néptáncegyüttes: 153, 156, 158,

160

Szüllő Géza Polgári Kör → Szüllő Géza Polgári

Társulás

Szüllő Géza Polgári Társulás: 93, 180, 253

Szülők és Iskolabarátok Szövetsége: 252

TA 3: 211, 213, 214

Tábita Jótékonysági Alap: 190

Táborkereszt: 200

Tabulatúra: 183

Talentum Kiadó: 53

Tallós Éneklőcsoport: 156

Tapolcsányi Honismereti Múzeum: 139

Tavasz Női Kórus (Budapest): 183

Teátrum: 103

Teleki Alapítvány: 172

Teleki Intézet: 146

Télizöld Női Éneklőcsoport: 155

Teológiai Szeminárium: 163

Terra Könyvkiadó: 15

Thain János Múzeum: 136, 137, 138, 139, 140, 141

Thália Színpad: 95, 96

Tisza Népdalkör: 156

Tókrös zenekar: 156

Tompa Mihály Könyvesbolt: 169

Tompa Mihály Református Gimnázium (Rimaszom -

bat): 162, 180, 186, 187, 189

Totus Tuus: 201

Trafó Galéria: 82

Trrr…: 125

Trust for Civil Society in Central and Eastern Euro -

pe: 245

Trust Slovakia: 242

TV 2: 211, 213, 215

Tvrdohlaví: 76, 81

Új Barkóca Gyermektáncegyüttes: 155

Új Gömör Néptánccsoport: 154

Új Kézfogás Közalapítvány: 248, 258

Új Nemzedék Néptáncegyüttes: 154

Under My Inside: 125

Ungi Református Egyházmegye: 162

USAID: 225, 227

Vág Menti Galéria (PGU) (Vág Menti Művészeti

Galéria): 76, 79, 82, 83

Vágfarkasdi Református Egyházközség: 172

Vámbéry Irodalmi Kávéház: 13, 169, 202

Vámbéry Polgári Társulás: 250

Városi Művelődési Központ (Komárom): 250

Varsányi Zenekar: 156

Vasvirág Gyermektáncegyüttes: 155

Velencei Bizottság: 270

Veni: 122

Visegrádi Alap: 228, 242

Voces Selyzienses kamarakórus: 112

Vox Camerata Kamarakórus: 111

Vox Columbellae: 201

Vzdelávacia nadácia Jána Husa: 245

Waterfall: 125

Westminster Alapítvány: 254

Westminster Foundation for Democracy (WFD) →
Westminster Alapítvány

Why Not?: 125

X Iparista Kisszínpad: 103

Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár: 147

Zempléni Múzeum: 139

Zene- és Drámaművészeti Főiskola: 118, 120, 121,

202

Zenei Központ: 118

Zeneművészeti Egyetem: 186

Zobor Hangja Vegyeskórus: 111

Zoboralja Nőikar: 112, 113

Zoboraljai Vállalkozói Magán-Szakközépiskola:

253

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE): 190

Zsákszínház: 103

Zsinat: 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 180

Zsíp: 175

Zsírkutya Csoport: 103

ZstudioR: 121
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Aachen (Németország): 76

Abara (Oborín): 177

Abaújrákos (Rákoš) 170

Ács: 189

Ágcsernyő (Čierna): 182

Alistál (Dolný Štál): 141, 162, 165, 167, 169, 172,

178, 181, 183, 185, 186, 189, 190, 204

Alsóbodok (Dolné Obdokovce): 155, 253

Alsófalu (Polina): 174

Alsókálosa:(Nižná Kaloša) 188

Alsószeli (Dolné Saliby): 145

Alsószőllős (Vinodol): 183

Alsósztregova:(Dolná Strehova) 138

Andód (Andovce): 204

Apácaszakállas (Opatovský Sokolec): 155, 167, 178,

186, 187, 190

Bacsfa (Báč): 203, 204

Baka (Baka): 204

Balatonfüred (Magyarország): 183

Balatonfűzfő (Magyarország): 165

Balatonszárszó (Magyarország): 165

Balogivány (Ivanice): 181

Barslédec (Ladice): 141

Barsvárad (Tekovský Hrádok): 141, 170

Bártfa (Bardejov): 77, 122

Bátorkeszi (Bátorové Kosihy): 183, 185, 187, 188

Bécs (Wien – Ausztria): 74, 76, 82, 83, 122, 202

Béke (Mierovo): 155, 156

Beretke (Bretka): 174

Berkő: 191

Berlin (Németország): 76, 82

Berzéte (Brzotín): 155, 172, 183, 184, 246

Besztercebánya (Banská Bystrica): 79, 90, 114, 136,

193, 246

Bodak (Bodíky): 198

Bodrogkőváralja: 189

Bodrogszentes (Svätuše): 184

Bodrogszerdahely (Streda nad Bodvou): 92, 253

Boldogfa (Boldog) (Matka Bozí): 141

Boldogújfalu: 180

Borsi (Borša): 180

Borzova (Silická Brezova): 172

Bögellő (Boheľov): 163, 170, 176, 177

Bős (Gabčíkovo): 111, 141

Brassó (Brasov – Románia): 189

Bréma (Németország): 116

Brünn (Brno – Csehország): 79, 84, 116, 207

Búcs (Búč): 93, 175, 178, 189

Budamér (Budimír): 177

Budapest (Magyarország): 12, 53, 67, 69, 71, 76, 77,

78, 79, 80, 82, 83, 87, 89, 106, 112, 117, 120,

122, 153, 156, 159, 163, 172, 179, 180, 183, 187,

190, 194, 202, 204, 206, 232, 236, 244

Budmerice: 14

Bussa (Bušince): 141

Buzita (Buzica): 155

Cigléd: 204

Compostella (Spanyolország): 205

Czenstochowa: 205

Csáb (Čebovce): 110, 111, 113

Csákvár (Magyarország): 166

Csallóközaranyos (Zlatná na Ostrove): 189

Csallóközkürt (Ohrady): 199, 204

Csallóköznádasd (Trstená na Ostrove): 198, 203

Csécs (Čečejovce): 171, 172

Csehimindszent: 204

Csicser (Čičarovce): 168, 189

Csicsó (Čičov): 141, 145, 167, 177, 179, 184, 189

Csilizpatas (Pataš): 184

Csitár (Dolné Štitáre): 156

Deáki (Diakovce): 180, 203

Debrecen (Magyarország): 128, 146, 163, 173, 183,

184

Dél-Komárom (Magyarország): 182

Deregnyő (Drahňov): 166, 171, 173, 174, 176, 177,

178, 188, 190, 191

Dióspatony (Orechová Potôň): 111, 186, 198

Diószeg (Sládkovičovo): 156, 194

Dobóruszka (Ruská): 184

Dunamocs (Moča): 137, 141, 182

Dunaradvány (Radvaň nad Dunajom): 178

Dunaszerdahely (Dunajská Streda): 13, 25, 45, 58,

83, 84, 89, 102, 103, 109, 110, 111, 113, 114,

115, 118, 121, 129, 130, 137, 138, 139, 141, 143,
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144, 146, 147, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 167,

169, 170, 176, 184, 186, 193, 198, 199, 201, 202,

203, 204, 205, 245, 246, 250, 252, 273, 274

Eger (Magyarország): 128, 193

Egyházfa (Kostolná pri Dunaji): 201

Egyházgelle (Holice): 198, 199, 202, 203, 206

Ekecs (Okoč): 188

Ekel (Okoličná na Ostrove): 178

Eperjes (Prešov): 107, 193

Érsekkéty (Keť): 156, 162, 173, 184

Érsekújvár (Nové Zámky): 13, 16, 73, 76, 79, 85, 87,

88, 94, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 118, 119,

121, 122, 130, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141,

144, 146, 147, 148, 201, 203, 231

Esslingen (Németország): 76

Esztergom (Magyarország): 88, 115, 205, 206

Farnad (Farná): 154, 155

Fatima (Portugália): 205

Fél (Tomášov): 155, 199, 201

Felbár (Horný Bar): 204

Feled (Jesenské): 118, 155

Felsőkirályi (Horná Kráľová): 198,  

Felsőrás (Rašice): 189

Felsőszecse (Horná Seč): 173

Felsőszeli (Horné Saliby): 109, 111, 138, 145, 155

Felsővály (Vyšné Valice): 172

Fülek (Fiľakovo): 100, 102, 103, 110, 111, 118, 138,

139, 144, 154, 156, 157, 170, 199, 203, 246

Füss (Trávnik): 137, 167

Gadóc (Hadovce): 186

Galánta (Galanta): 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114,

118, 121, 122, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147,

181, 198, 201, 203, 250, 253

Garamsalló (Šalov): 175

Garamszentgyörgy (Jur nad Hronom): 141

Garbócbogdány (Bohdanovce): 183

Gesztete (Hostice): 155

Gice (Hucín): 173, 179

Gímes (Jelenec): 109, 114, 155

Gombaszög (Gombasek): 150, 157, 158, 159, 185,

186

Gömörhorka (Gemerská Horká): 181, 183, 189

Gömörnánás (Nováčany): 179

Gömörpéterfala (Petrovce): 156

Gömörszkáros: 175, 181

Graz (Ausztria): 186

Gúta (Kolárovo): 118, 144, 193, 252, 253

Győr (Magyarország): 88, 146, 173, 184, 194, 205

Hága: 121

Halásztelek: 186

Halle: 165

Hanva (Chanava): 171, 174, 175, 177, 179, 181,

183, 187, 189

Harmónia (Harmónia): 185

Hárskút (Lipovník): 156

Hetény (Chotín): 91, 93, 141, 167, 176, 182, 187, 190

Hidaskürt (Mostová): 252

Homonna (Humenné): 136

Hubó (Hubovo): 172, 177

Igló (Spišská Nová Ves): 73

Ímely (Imeľ): 177

Ipolybalog (Balog nad Ipľom): 108, 110, 111, 113,

201

Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie): 193

Ipolynyék (Vinica): 93, 111, 205

Ipolypásztó (Pastovce): 174

Ipolyság (Šahy): 108, 109, 110, 111, 113, 116, 118,

138, 139, 144, 147, 193, 198, 205

Ipolyszalka (Salka): 198

Izsa (Iža): 137

Izsap (Ižop): 187, 188

Jablonca (Silická Jablonica): 173

Jánok (Janík): 156

Jászó (Jasov): 185

Jóka (Jelka): 139, 155, 165, 169, 170, 171, 175, 186

Kalondán: 141

Kálosa (Káloša): 177, 180, 189

Kalotaszeg (Románia): 183

Kamocsa (Komoča): 174, 177, 181, 186, 188

Kaposkelecsény (Kapušianske Kľačany): 166

Kaposvár (Románia): 146, 186

Karcag (Magyarország): 180

Karlovy Vary (Csehország): 189

Karlsruhe: 76

Kassa (Košice): 16, 65, 70, 73, 77, 78, 85, 86, 87, 93,

95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 107, 109, 110, 111,

113, 118, 122, 128, 135, 136, 138, 139, 146, 147,

154, 155, 156, 159, 162, 164, 166, 172, 175, 182,

183, 185, 186, 189, 193, 246, 250, 252, 253

Kazincbarcika-felső: 179

Kecskemét (Magyarország): 95, 205

Kékkő (Modrý Kameň): 118

Kelenye (Kleňany): 193

Kéménd (Kamenín): 141, 155

Keszegfalu (Kameničná): 137

Királyfiakarcsa (Kráľovičové Kračany): 141

Királyhágómellék: 169

Királyhelmec (Kráľovský Chlmec): 16, 93, 103,

118, 138, 144, 147, 155, 156, 184, 198, 199, 248,

251, 253

Kisbári (Malá Bara): 172

Kisgéres (Malý Horeš): 155, 156

Kiskövesd (Malý Kamenec): 186

Kisölved (Malé Ludince): 178

Kisráska (Malé Raškovce): 141

Kistapolcsán (Topoľčianky): 204
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Kistárkány (Malé Trakany): 184

Kisudvarnok (Malé Dvorníky): 203

Kisújfalu (Nová Vieska): 177, 178, 179, 187

Kisvárda: 99

Klatovy: 78

Kolon (Kolíňany): 110, 111, 114, 141, 155

Kolozsnéma (Klížská Nemá): 167, 172, 189

Kolozsvár (Cluj – Románia): 88, 184

Komárom (Komárno): 16, 76, 78, 86, 91, 92, 93, 95,

96, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109,

111, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 128,

129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141,

143, 144, 146, 147, 154, 156, 157, 158, 159, 162,

163, 164, 165, 167, 169, 170, 174, 175, 176, 178,

179, 182, 183, 184, 186, 189, 190, 193, 201, 202,

203, 204, 246, 248, 250, 251, 252, 253, 273

Komáromszentpéter (Svätý Peter): 177, 180, 204

Komját (Komjatice): 175

Körmend (Magyarország): 153, 204

Krakkó (Lengyelország): 45

Krems (Ausztia): 76

Kulcsod (Klučovec): 182, 185

Ladmóc (Ladmovce): 182, 184

Lakszakállas (Sokolce): 172

Lédec (Ladice): 156

Lelesz (Leles): 184

Lénártfalva (Lenartovce): 177

Léva (Levice): 103, 107, 110, 117, 131, 133, 138,

139, 144, 150, 154, 157, 162, 166, 183, 186, 191,

194, 238

Levél: 179

London (Nagy-Britannia): 71, 85

Losonc (Lučenec): 15, 91, 95, 100, 103, 107, 108,

110, 116, 133, 138, 139, 144, 146, 147, 154, 155,

156, 157, 163, 168, 173, 181, 182, 187, 188, 203,

251, 253

Lőcse (Levoča): 122, 204

Lukanyénye (Nenice): 198

Lurd (Franciaország): 205

Luzern: 82

Mad (Mad): 178

Madar (Modrany): 173, 179

Magyarbőd (Bidovce): 177, 179

Malá Hradná (Kisradna): 205

Marcelháza (Marcelová): 178, 179

Máriabesenyő: 205

Márianosztra (Magyarország): 205

Máriavölgy (Marianka): 204

Máriazell (Ausztria): 205

Martos (Martovce): 157, 162, 179, 181, 186

Mátyóc (Maťovské Vojkovce): 141

Medjugorje: 205

Medveshidegkút (Studená): 141

Megyercs (Čalovec): 180, 182

Miskolc (Magyarország): 78, 169, 180, 189

Mohi: (Mochovce) 138

München (Németország): 76, 78

Nádszeg (Trstice): 111, 194, 204

Nagybalog (Veľký Blh): 175, 181

Nagycétény (Veľký Cetín): 156

Nagyfödémes (Veľké Úľany): 139, 141, 158

Nagyida (Veľká Ida): 153, 155

Nagykálna: 170

Nagykanizsa (Magyarország): 88

Nagykapos (Veľké Kapušany): 16, 93, 114, 118,

144, 177, 182, 251, 253

Nagykér (Veľký Kýr): 155, 204

Nagykőrös: 179, 183

Nagykürtös (Veľký Krtíš): 133

Nagymácséd (Veľká Mača): 141

Nagymaros (Magyarország): 204

Nagymegyer (Veľký Meder): 72, 73, 93, 103, 107,

109, 110, 111, 113, 114, 118, 141, 175, 178, 182,

188, 199, 201, 204, 205

Nagymihály (Michalovce): 139, 170

Nagyölved (Veľké Ludince): 154, 188

Nagyőr (Strážky): 73

Nagyráska (Veľké Raškovce): 177

Nagysalló (Tekovské Lužany): 186

Nagyszelmenc (Veľké Slemence): 184

Nagyszombat (Trnava): 79

Nagytárkány (Veľké Trakany): 93, 156

Nagytoronya (Veľká Tŕňa): 172

Nána (Nána): 141

Naszvad (Nesvady): 156

Negyed (Neded): 173

Négyfalu: 189

Nemeshodos (Vydrany): 167

Nemesradnót (Radnovce): 174

New York (USA): 243, 244

Nyárasd (Topoľníky): 110

Nyékvárkony (Vrakúň): 93, 141, 181, 198, 199, 203

Nyitra (Nitra): 13, 78, 87, 99, 103, 110, 112, 113,

114, 118, 121, 122, 136, 179, 181, 183, 188, 193,

194, 205, 246

Nyitrabajna (Bojná): 106

Nyitrageszte (Hosťová): 155

Ógyalla (Hurbanovo): 118, 144

Osztrava (Ostrava – Csehország): 207

Óvár: 193

Ózd (Magyarország): 180

Őrbottyán: 178

Örös (Strážne): 182

Örsújfalu (Nová Stráž): 103, 204

Padány (Padáň): 155, 163, 174, 189

Palást (Pláštovce): 141, 188, 189, 193, 205
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Pannonhalma (Magyarország): 205

Pápa (Magyarország): 187

Párizs (Franciaország): 73, 121

Párkány (Štúrovo): 87, 88, 110, 112, 114, 118, 120,

138, 139, 141, 144, 154, 158, 193, 199, 205, 253

Pat (Patince): 90

Pécs (Magyarország): 99

Péder (Peder): 155

Pelsőc (Plešivec): 110, 112, 113, 114, 118, 182

Perbenyik (Pribeník): 173, 182, 185

Perbete (Pribeta): 174

Pered (Tešedíkovo): 110, 112, 113

Petőszinye(Svinica): 170

Plasy (Csehország): 88

Pográny (Pohranice): 156

Pozsony (Bratislava): 13, 16, 39, 41, 45, 58, 69, 76,

77, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 95, 96, 98,

99, 103, 105, 106, 107, 110, 113, 115, 116, 118,

120, 121, 122, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 137,

138, 139, 140, 141, 152, 153, 159, 163, 165, 167,

176, 182, 184, 190, 193, 194, 199, 201, 203, 204,

205, 220, 227, 228, 231, 232, 244, 246, 250

Pozsonyeperjes (Jahodná): 112, 185

Prága (Praha – Csehország): 71, 73, 74, 75, 76, 78,

81, 83, 89, 122, 163, 167, 207, 232 

Radnót (Radnovce): 180, 188

Ragyolc (Radzovce): 110, 112, 113

Rakottyás (Rakytník): 176

Réte (Reca): 163

Rimaszécs (Rimavská Seč): 181

Rimaszombat (Rimavská Sobota): 13, 16, 73, 92,

108, 116, 118, 133, 135, 138, 139, 140, 141, 144,

146, 147, 154, 155, 162, 168, 169, 170, 175, 176,

179, 180, 182, 183, 186, 187, 189, 246, 253

Róma (Olaszország): 204, 205

Rózsahegy (Ružomberok): 193, 194

Rozsnyó (Rožňava): 16, 85, 91, 92, 107, 118, 138,

139, 141, 144, 147, 157, 162, 169, 173, 176, 184,

185, 188, 190, 251

Rzeszow: 78

Saint Eteienne: 83

Sao Paulo: 89

Sárospatak (Magyarország): 163

Sasvár (Šaštín): 204

Sátoraljaújhely (Magyarország): 184

Scheffield: 76

Simonyi (Šimonovce): 180, 181

Sókszelőce (Selice): 187

Somodi (Drienovec): 185

Somorja (Šamorín): 14, 49, 58, 78, 85, 87, 88, 93,

108, 110, 112, 114, 115, 118, 128, 138, 140, 141,

144, 147, 154, 155, 169, 182, 199, 201, 202, 203,

205, 246, 250, 253

Sopron (Magyarország): 106, 187

Sovinec: 77

Stockholm (Svédország): 76, 82

Szabadka: 80, 88

Szádalmás (Jablonov nad Turňou): 183

Szádelő (Zádiel): 183

Szalánc (Slanec): 177

Szalka (Salka): 141, 251

Szap (Sap): 175

Százd (Sazdice): 156

Szeged (Magyarország): 88, 205

Szenc (Senec): 103, 144, 176, 199, 201, 236

Szentes (Svätuš): 182

Szentkút: 205

Szentmária (Svätá Mária): 170

Szepesváralja (Spišské Podhradie): 193

Szepsi (Moldava nad Bodvou): 91, 118, 141, 144,

147, 155, 173, 175, 177, 201

Szeszta (Cestice): 155

Szímő (Zemné): 204

Szina (Seňa): 155

Szinyér (Svinice): 170

Szklabonya (Sklabiná): 138

Szlovákgyarmat: 198

Szombathely (Magyarország): 204

Szőgyén (Svodín): 136, 141, 155

Szürnyeg (Sirník): 165

Taksony (Matúškovo): 138, 203

Tallós (Tomášikovo): 198, 204

Tamási (Tomašovce): 138

Tany (Tôň): 187

Tapolcsány (Topolčany): 139

Tarcavajkóc (Vajkovce): 183

Tardoskedd (Tvrdošovce): 156

Telekfalva (Románia): 189

Tiszacsernyő (Čierna nad Tisou): 92, 170, 182

Tornagörgő (Hrhov): 156, 183

Tornalja (Tornaľa): 16, 110, 112, 118, 129, 144, 147,

157

Tőketerebes (Trebišov): 77, 136, 138

Třebíč: 136

Udvard (Dvory nad Žitavou): 146

Újvidék (Szerbia): 80

Vác (Magyarország): 193

Vadovice: 205

Vágfarkasd (Vlčany): 138, 172, 174

Vághosszúfalu (Dlhá nad Váhom): 204

Vágkirályfa (Kráľová nad Váhom): 138

Vágsellye (Šaľa): 118, 133, 232, 265

Vaján (Vojany): 162

Vajka (Vojka): 205

Varsó (Lengyelország): 245

Vásárút (Trhová Hradská): 110, 112, 204
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Velence (Olaszország): 89, 270

Veskóc (Veškovce): 172, 174

Veszprém (Magyarország): 205, 206

Vígtelek: 172

Woudenberg (Hollandia): 183, 189

Zádorfalva: 182

Zalaba (Zalaba): 180, 186, 187

Zemplén (Zemplín): 177, 187

Zürich (Svájc): 190

Zsámbék (Magyarország): 103

Zseliz (Želiezovce): 107, 110, 112, 118, 144, 150,

154, 157, 158, 199, 201, 204, 206

Zsére (Žirany): 110, 112, 113, 114, 141

Zsigárd (Žiharec): 175, 187

Zsíp (Žíp): 177

Zsitvabesenyő (Bešeňov): 156, 204

Zsolna (Žilina): 76, 77, 78, 79, 82, 83

Zsór (Žiar): 174
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A. Kis Bé la (1964)

te o ló gus, szer kesz tő (Alistál)

Csan da Gá bor (1963)

iro da lom kri ti kus, szer kesz tő (Po zsony)

Dan ter Iza bel la (1955)

nép rajz ku ta tó, mu ze o ló gus (Mátyusföldi Mu -

ze o ló giai Tár sa ság, Bol dog fa)

Dö mö tör Var ga Eme se (1977)

szín há zi dra ma turg (Ko má ro mi Jó kai Szín ház,

Ko má rom)

Duka-Zólyomi Eme se (1944)

muzikoló gus, ze nei könyv tá ros (Po zsony)

Dusík Ani kó (1963)

iro da lom tör té nész, tan szék ve ze tő (Comenius

Egye tem, Po zsony)

H. Nagy Pé ter (1967)

iro da lom tör té nész, kri ti kus, szer kesz tő (Ér sek -

új vár)

Hizs nyan Gé za (1956)

or vos, szín há zi író, szí ni kri ti kus (Ri ma szom -

bat) 

Hush e gyi Gá bor (1959)

esz té ta (Szlo vák Nem ze ti Mú ze um – A Szlo vá -

ki ai Ma gyar Kul tú ra Mú ze u ma, Po zsony)

Kocur Lász ló (1977)

iro da lom tör té nész, kri ti kus, szer kesz tő (Ko má -

rom)

Lisz ka Jó zsef (1956)

et no ló gus (Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet Et -

no ló gi ai Köz pont ja, Ko má rom)

Lampl Zsu zsan na (1959)

szo ci o ló gus (Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet,

Somor ja)

Nagy Myr til (1970)

tré ner, kon zul táns (Fó rum In for má ci ós Köz -

pont, Somor ja)

Novák Ve ro ni ka (1954)

le vél tá ros (Po zso nyi Ál la mi Le vél tár Vágsel lyei

Fi ók le vél tá ra, Vágsel lye)

Pol gár Ani kó (1975)

iro da lom tör té nész, köl tő, mű for dí tó (Kons tan -

tin Egye tem, Nyi tra)

Pu ha Jó zsef (1974)

új ság író, szer kesz tő (Pat ria Rá dió, Po zsony)

Szabómi há ly Gi zel la (1956)

nyel vész (Gramma Nyel vi Iro da, Dunasz er da -

he ly)

Tóth Kár oly (1959)

iro da lom tör té nész (Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In -

té zet, Somor ja)

Végh Lász ló (1949)

szo ci o ló gus (Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet –

Bib lio the ca Hun gar i ca, Somor ja)

Zsi dó Já nos (1954)

es pe res plé bá nos (Fél)
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