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„azemberéleteregényénekkompozíciójátcsakkésőnismerifel.”
(Peéry Rezső)
„életemmindenkésőbbimegpróbáltatása,szenvedéseés
megrázkódtatásaebbőlaháromadatbólkövetkezett:
Pozsonyban születtem,magyarnak születtem,ésolyanpolgári
családból születtem,melyahumanitásésszabadelvűségiránti
tiszteletettermészetemmétette.”
(Peéry Rezső)

pozsonyban,magyarnak,polgáricsaládból
Száz éve, 1910. március 27-én született írónk publicisztikai munkáiból, emlékező
esszéiből egy végérvényesen elveszett világ, egy visszahozhatatlanul eltűnt város és
egy elveszni látszó személyiségeszmény, erősen háttérbe szoruló értékszemlélet
rekonstruálható, egészen a finom részletekig. egy személyre szabott, külön bejáratú
mítoszrészévéavatjapeéryakétvilágháborúköztipozsonyt,akárcsakmáraikassát,
krúdy a Felvidéket, és annyi más miliőt, Faulkner az amerikai délt, s még hosszan
sorolhatnánkamagyarésvilágirodalmipéldákat.peérymártizennyolcéveskorikéziratosnaplójábancsodálattaladózikproustíróimódszerének,aki„kilencvenoldaltíraz
emlékezésnek és a képzettársításnak [kiemelés tőlem – T. L.]bonyolultésszövevényes
folyamatáról,melyetegyínyenelolvadó,teábamártottsüteményidézfel”.1 pozsonynak
ez a mítoszképző szerepe peéry életében mindvégig megmaradt. írásaiban jelképpé
nemesedikagyermekkoraegyrészénekszínteretadóbódéFerencútilegendáscsaládiházis:avilágellentétes,vagylegalábbisegymástóltávolesőpontjai,pólusai–természetéscivilizáció,polgáriasultvárosilétformaésfalusijelleg,korszerűésanakro-
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keywords: Hungarians in czechoslovakia 1918–1927. bratislava between the two world wars. Scouting,
scoutmovement.Hungarianscoutsinczechoslovakiabetweenthetwowars.christianyouthmovements.
minorityliteratureandjournalism.
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nisztikus,búcsúzásésérkezés,valóságoséstranszcendens,atársadalmiranglétrán
egymástólvastagfalakkalelválasztottosztályokésrétegekképviselői–simulnak,ez
utóbbiak a maguk felekezeti és etnikai-nemzetiségi tarkaságában egymáshoz peéry
gyermek-éskiskamaszkoránakebódéFerencútkörnyéki,két-háromutcávalbehatárolhatóuniverzumában.
írónkönképének,azonosságtudatánakkövetkezősarkalatospontjátamagyarsága,
a magyar nyelv és kultúra reá gyakorolt személyiség- és identitásképző hatása adja.
pedigjellegzetesközép-európaiéletút,sorsazövé;peéryapaiágoncsupánmásodik
generációsmagyarvolt:miutánanagyapjamég nemtudottmagyarul,amagyarnyelv
éskultúraanémetnekszületettsamagyartkomáromiközépiskolaitársaitóltanulgató
édesapja–akésőbbközmegbecsülésnekörvendőpozsonyiszülészorvosésvárosszépítő,nemzetközihírűrózsanemesítőésfotográfusuradalmikovács-ivadék–választása
volt.(olyannyira,hogyamikoregyalkalommal,mégaz1880-asévekben,aprólicistaként magához hívatta szigorú tekintetű, német gimnáziumi igazgatója, michaelis
vilmos,ésanémetszármazásáraésanyanyelvérefigyelmeztette,sennekmegfelelő
magatartásraintetteőt,akülsőráhatásnakezazerélyesszándékacsakméginkább
megerősítettebenneanyelv-éskultúraváltáserőteljesszándékát.)2 írónkstuttgartisírjánafeliratmagyarul,peéryRezsőként,snemaRudolfnémetesalakváltozatbanőrzi
anevét(beteljesítvearokonsorsúnagypéldaképnek,máraiSándornakazemigránssorssalkapcsolatosbaljóslatújövendölését:„acsákánykoppanéslehullnevedrőlaz
ékezet”3 –ékezethibásan:Rezsöként).atörténetfolytatása(befejezése?),hogyírónk
családja a németországban élő, 1952-ben Sopronban még magyarnak született, de
tudtommal nyelvünket már nem beszélő fiában visszatért a németséghez, a német
nyelvbe,kultúrába,ígyaz,hogypeéryaszemélyessorsát,emberi-íróimagatartásátolyannyiraelhatárolómódonmagyarnakszületett,acsaládtörténetmindösszekét-három
nemzedéknyi,ámannálfontosabbésjellemzőbbkitérőjevoltcsupán.deanyaiágona
magyarmellettaszlovákelemisjelenvoltebbenajellegzetesenközép-európaisorsképletben,saz,hogyígycsaládjábanháromféle–német,magyarésszlovák–nemzetielemkeveredett,továbbáháromféletársadalmiosztály–anincstelencselédségés
munkásság,ahirtelenfelemelkedőésugyanilyenhirtelenlecsúszóúri-dzsentriközéposztály,valamintajómódbanélőműveltésatársadalmiéletbenközhasznúszerepet
betöltő polgárság – tapasztalati világa adódott össze, szintén a személyes sors és
magánmitológiaegyik,magatartásformát,világszemléletetadópillérénekszámított.
ezutóbbi–polgáriszármazása,polgárvolta,apolgársághozvalótartozása,polgáriélet-ésértékszemlélete–egybenmagánmitológiájánakharmadiktartópillére,jóllehet ő maga – édesapja uradalmikovács-ivadék, édesanyja nemesszármazék lévén –
polgárnakiscsupánmásodikgenerációsvolt.
mindehhez,aszármazásésacsaládikörnyezetmelletthozzávehetjükméganagy
hírű pozsonyi evangélikus líceumot, mint neveltetésének, világképe kialakulásának,
szocializációjánaklegfontosabb,életeszmény-formálóterepét,amelyhezazemberi-társadalmi és természeti környezet harmóniájára épülő cserkészélet ugyancsak egész
életreelegendőélményeket,tapasztalatokat,fogódzókatadott.acserkészéletafizikai
erőnlétetfejlesztőéletmódonkívülegyfelőlazintenzívközösségiéletélményétjelentetteazidőbenafiatalokszámára,fokozatosanelmélyítvetársadalom-ésközösségismeretüket,amelyekmelléavárosipolgárivadéklimbachercsemete–peéry–számáraatermészetsemmimáshoznemfoghatóélményétistársította.azőtermészetfelfogása–márkoragyermek-,majdserdülőkorábanis–szintepanteisztikushúrokatzen-
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getmeg,azembertermészetbőlvétetettségétéstermészetbevetettségétagondviselés legnagyobb ajándékaként fogta föl, az Isten-természet a harmónia legmagasabb
fokátjelentetteszámára.Természetélményésszellemiébredésegybefonódásaatermészetésemberiszellemegybetartozásánaktudatát,hitéterősítettebenne,amiolykor a legnagyobb megrázkódtatások és lelki traumák esetében is a menekülés útját
nyitottamegelőtte,smindenesetbenatermészethezfordulvalelkivigaszért,aföldi
nyomorúságokközülvalahányszoratermészetésakozmoszvégtelenjévelvalótranszcendenskapcsolatmutattamegszámáraakiutat.

azelsőgyermekkoritraumák,eszmélések
Háborús évek
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magát,későbbi,posztkamaszkorinaplójában,visszatekintve,olyan,erősakaratú,öntudatos fellépésű emberkének állítja be, akinek már ötéves korában is „határozott és
keményvéleménye”voltmindenkiről,mitöbb,aztvalljabüszkénmagáról,hogy„már
ötéves koromban volt »énkém«”.4 első gyermekkori élményeit a pozsonyi bábaképző
Intézetnek„apálffy-kertvénvadgesztenyefáiranéző,komolyképű,puritán,nagyépületéből” származtatja, ahol édesapja orvosként, anyai nagyanyja pedig „főmadámként”,azazelsőműtősnővérkéntdolgozott,melynek„óriásifolyosóiról,fanyarkarbolszagáról, nagy csendjéről és tisztaságáról” még élete vége felé is érzékletes elevenséggelír.5 aháború,bármilyfurcsánhangzikis,négyéveskorátólnekiis„természetes
ésmegszokottvilága”volt,lévénhogyédesapjakatonaorvosiszolgálatotisteljesített.
peéry, visszaemlékezése szerint, szinte minden szabad idejét a pozsonyi katonakórházban, lábadozó fiatal katonák között töltötte, s bár a front még igen messze volt
tőlük,márekkorvalamifélelmetesbizonytalanságtöltötteelőtaztilletően,hogy„valamitörténnifogvelünk”,shamarosan„avárosbaiseljönaháború”.6 deelkísériédesapjátakisbió–akithaláláigígybecézmajd„aminisztertőlazutcalányig”mindenki7 –
vidékibetegeihez,akülönbözőpozsonykörnyékikastélyokbaéskúriákbais,mertezekreahelyekreszinténgyakranhívtáklimbacherdoktort,akibárláthatóbüszkeséggel
mutattabekisfiát„ápoltésszépasszonyoknakésmerev,komorarcúférfiaknak”,akiknektársaságábanazonbankorántsemérezteolyanjólmagát,mintugyanezenkúriák
„ízesszavú,jóhumorúéskedvesmosolyúuraságikocsisai”,lovászlegényei,intézőicsaládtagjaikörében.8 ámfelejthetetlenélményemaradtazis,amiazismeretlen,baljós
jövőtőlvaló,máremlítettfélelméterősítettebenne,melyremárafelnőttekis„komor
szívvelkészülődtek”,amikoregyjegesdecemberireggelen,a„bizonytalankörnyékre”
hivatkozva, s biztonságuk érdekében, fegyveres kísérettel jelent meg náluk az egyik
gazda.9 Safenyegetőjelekegyreszaporodtak,alakosságellátásaegyrejobbanakadozott, „a komisz széntől füstöt köhögtek a kályhák”, gyengébb lett a gázvilágítás,
kisebbeklettekazsemlyék,smegesett,hogytejhíjánvízzelkészültkonyhájukbana
kakaó,vagyishiábaszületetttehetőscsaládba,rájukisegyrenagyobbsúllyalnehezedettakiszolgáltatottságésafélelemlégköre,azaz,állapítjamegpeéryéletevégefelé:
„nemvoltkülönösenjókisfiúnaklenniezekbenazesztendőkben.”10
otthonában könyvek veszik körül, természettudományos érdeklődésű édesapja –
akinekdolgozószobájában„életeutolsóórájáig”ottálltamikroszkóp–Fridtjof nansen,
Roaldamundsen,SirernestShackleton,RobertFalconScott,illetvewilhelmbölsche,
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RaoulFrancéműveittartottaállandóankezeügyében,dea„botanizálóGoethe”isviszszatérőolvasmányánakszámított,spersze,mindenekelőtt,SemmelweisIgnácvoltgyakoripéldája,míghumánérdeklődésű,irodalombarátédesanyja–akiférjeszüleikedvéért németül tanult – „háromemeletes könyvespolcán” a hálószobában ady endre,
kaffka margit, Gárdonyi Géza, babits mihály, móricz Zsigmond, karinthy Frigyes,
kosztolányidezső,móraFerenc,TömörkényIstván,HerczegFerenc,azőtotthonukban
ismeglátogatóvárnaiZseni,másfelőlellenkey,GustaveFlaubert,Guydemaupassant,
émileZola,HenrikIbsen,augustStrindbergműveifeszítettektömöttsorokban.vagyis
ezzel,írjamagárólkésőbbavisszaemlékezőpeéry,„advavoltakneveltetésemlegfontosabbelemei[…]anélkül,hogyfogalmamlettvolnaakonzervatívésakorszerűértékelés,ízléskettősségéről”.11 mindemellettlimbacherék–márcsaktársadalmistátusuknálésrangjuknálfogvais–élénktársaságiéletetiséltek.egymástértéknáluka
látogatók, vendégek, s ők is gyakran megfordultak másoknál, amikor is a felnőttek
közöttérdekesbeszélgetések,olykorlázasviták,eszmecserékfolytak,amelyekneka
limbachergyerekekisakaratlantanúi,részeseilettek.agyermekpeérymáréletelegkorábbiszakaszaibanolyanmű-ésszakszavakkalismerkedettcsaládikörnyezetének
köszönhetően, mint „küret”, „méhen kívüli terhesség” egyfelől, „szociális gondozás”,
„anya- és csecsemővédelem”, „feminizmus” másfelől. életre szóló nyomot hagyott
emlékezetébenédesapjaésaszomszédjukbanlakójelesirodalomtörténész,filozófus,
pedagógiaiíró,teológus,tanár,SzelényiÖdöncsaknematettlegességigfajuló,könyvet,
dísztárgyat, alabástrom oszlopocskákkal díszített nehéz órát nem kímélő, 1918. őszi
vitája nemzeti katasztrófáról, országárulásról és -vesztésről, arról, hogy Tisza Istváné
vagy károlyi mihályé volt-e a helyes(ebb) út (ebből is láthatóan az egyikük, Szelényi,
szenvedélyes Tisza-párti volt, míg a másikuk, jászi oszkár feltétlen híveként, ha „félszívvel”is,dekárolyitvédte),mireamegszeppentlimbachercsemeteGusztibarátjával,arovartankésőbbihírestudósával,aki,mintlátnifogjuk,néhányhétmúlva,élete
egymásikmegrázógyermekkoriélményénekisrészeselesz,sietveelkotródotttovább
szerkesztenikettőjükkézírásosújságját,aTuristáklapját,melynek„egyetlenkomoly
előfizetője”peérynagyanyjavolt.12
aháborúsesztendők–sazazokmúlásával„szaporodógond,szegénységésnyomorúság” – édesanyját is fokozott társadalmi tevékenységre sarkallták: „szervezett,
gyűlésrejárt,vitatkozott,segített,agitált,gyűjtöttvárosszerte”,bekapcsolódottafeminista mozgalomba, valamint „az akkoriban kiépülő társadalomgondozó szervezetek
munkájába”, szívén viselte az anya- és csecsemővédelem ügyét, „ápolt, előkelő és
komolyvendégek”jöttekhozzábudapestről,köztükolyan,amagukkorábanországosan ismert személyiségek, mint bédi-Schwimmer Róza, Spádi adél, madzsar józsef,
vagyamáremlítettvárnaiZseni(melyvendégjárástlimbacherdoktor,műveltésagilis
feleségemunkájánakelismerésétlátvabenne,egyfelőlelégedetten,afeminizmussal
szembeniellenszenvemiattviszontnemkisfenntartássalszemlélte).13 anyjáhozkötődikpeéryelső,srögvestmeghatározótalálkozása adyendrévelis.lakásuknagyszobájábanüldögéltekugyanisegyzimankóstéliestén,asztalukatafehérbóbitásszobalánymármegterítetteuzsonnához,előttükpedigazérdekesÚjságlegfrissebbszáma,
amikor édesanyja könnyes szemmel megkérdezte kisfiától, hogy tegyen-e egy csepp
vajat a háborús körülmények miatt vízzel készült kakaójába, aztán az előttük fekvő
képeslap„barnatónusúgyászkeretescímképére”mutatott,ésmegsimogattafiacskája
arcát: „ezt neked is tudnod kell már, kisfiam. meghalt ady endre, a költő.” később
peéry innen, s a szülei gondjaival való e találkozásaitól számította búcsúját „a gyer-
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A 19. század vége: a főhatalomváltás
a19.század–mintannyiakébanközép-európában–alimbachercsaládéletében(is)
az első világháború befejeztével, az osztrák–magyar monarchia, illetve a történeti
magyarországszétbomlásával,a(zúj)csehszlovákállammegalakulásávalésmár1918.
december6–8-ánmeginduló,területszerzőhódításaivalértvéget.amiezutánjött,ellentmondott minden korábbi személyes s történeti tapasztalatnak, és a világ egy egészen
más,azaddigiaktólteljesmértékbenelütőszemléletétkényszerítetteráamagyarságra,
melynek életében új időszámítás kezdődött. kimondatlanul is ezt látszik igazolni a
pozsony-kutató peter Salner szlovák történész – saját szakterületére vonatkoztatott –
összegzéseis,akiszerintnemcsakazemberektöbbségeszámára,hanemáltalábanis,
azosztrák–magyarmonarchiaszétesése–egyújállamszületésemellett–mindenekelőttaztjelentette,hogyamúltrészévéváltminden,amiévszázadokonkeresztülalakítottaavárosjellegét,sőt„azaddigipressburgvagypozsonyméganevétiselvesztette”.20
esetünkbenhelyénvalónaklátjukafiatalabbmagyartörténésznemzedékegyikígéretének,kollaiIstvánnakamegállapítását,melyszerintTrianonalapvetőenazta„nemzetiidentitásképzésnek”isegyikfontoselemétjelentő„történelmiteret”bontottameg,
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mekkori tudatlanságtól és tájékozatlanságtól”.14 S élete végén is jelképes értelmet
tulajdonítottannak,hogynegyedikeselemistakéntszülőhazájaföldrajzávaléppazidőbenkezdettismerkedni,amikorkimondtákfeletteahalálosítéletet,amipedigtudatát
illeti,aztannakhalálávaltartja„egykorúnak”.15
legelsőeszméléseinek,benyomásainakforrásvidékeakonventésakisfaludyutca,
valamint a Szárazvám és a Häfner út környéke is. az evangélikus elemiben – „dex
bácsi”–dexFerencvoltazosztályfőnöke.Felejthetetlennapokattöltbarátaivaladunai
uszodában, a vár alatti természetes strandon – „pozsonyban kicsit úgy születik az
ember,hogymegmártjákadunában”16 –,amivelnemcsakönismeretüketerősítették,
amiknemcsakerőpróbákravoltakjók,snemiscsakalustaelnyúlásokat,azédessemmittevésihletettóráitjelentettékszámukra,hanemírónknakatermészettel,azegyik
őselemmel:avízzelvalóújbóliegyesülésaktusát,egy,valamifélevegetatívlétállapot
éteriönfeledtségébevalóemelkedésboldogságátisjelképeztékegészéleténát,sszinte az örömódák emelkedettségével szólt, ha erről, ezekről az élményekről írt.17 de
emlékirataibanapeérynélmindösszeegyévvelfiatalabbkovácsendreisa„nagyfürdéseket”emelikiagyermekkorábólapöcsniben,azoroszváriduna-ágban,atélikikötőben,perszeacsónakázások,aligeticsavargások,akörnyezőhegyekbeligyümölcslopásokmellett,sazokatadíszleteket,melyeketazóvárosbiztosítottgyermekkorához:
a korzót, a kávéméréseket, a várlépcsőt, a „Hainburg felé eltűnő bécsi villamost”, a
dómot, artur eugen dobos ventúr utcai pékműhelyét, wedler híres mákos patkóit, a
mayercukrászdát(Széchenyiannakidején„innenlesteaszemköztiablakbanSeilern
crescentiajárását-kelését”),18 sannyimindenmást.jóllehetmás-mástársadalmiosztályból érkeztek – kovács a bizonytalan sorsú, nincstelen munkásrétegből, a
limbacher fiú a polgári jólét biztonságából –, így helyenként a nézőpontjuk is eltérő
lehetett, pozsonnyal kapcsolatban mindketten ugyanazokat a gyermekkori képeket,
emlékeketraktároztákelmagukban,ugyanaztalevegőtszívtákmagukbamindaketten(mellesleg,nemmindentanulságnélküliérdekességkénttegyükhozzá,hogygyárai,üzemeiserőteljesiparaellenérepozsonyaz1920-asévekbenavilághatodiklegtisztábblevegőjűvárosavolt!).19
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melyaddigarégimagyarország„mindennapiéleténekakeretétadta”,samely„addig
valóságoséskézzelfoghatóvolt”.21 az1918végétőlmeginduló,messzemenőenagreszszívésbékeszerződésekáltalmégnemszentesítettcsehszlovákterületfoglalásoknyománazújállamhozkerülőmagyarság–ésperszenémetség–végzetestragédiaként
éltemegazújhelyzetet,melyrenemcsakhogyfelkészülvenemlehetett,hanemamelyetmindenjózanérvnekésemberi–denemtörténelmi!–logikánakellentmondónak
látott.akkorugyanismársenkinemtartottaelvitathatónakaszlovákságnakazáltala
– túlnyomó többségben – lakott területeken való önrendelkezési, sőt államalapítási
jogát,melyeketatörténetimagyarországészaki,aszlovák–magyaretnikaiésnyelvhatár fölötti részein (még) az 1861-es turócszentmártoni Memorandum is „különösebb
nehézségeknélkül”kijelölhetőnektartott,22 ámaztmársokanmélyenigazságtalannak,
összeesküvésnek, merényletnek érezték, hogy az új határok kijelölésében az etnikai
szempontokmellett,sőt,bizonyosértelembenazokellenébena„stratégiaiésgazdaságiszempontok”ismódfölöttérvényesültek,melyekszerepétmértékadószlováktörténészek–példáulĽubomírlipták–iselismerték.23
az említett felkészületlenségről írt jankovics marcell Húsz esztendő Pozsonyban
címűemlékiratanyitófejezetébenis(A vég kezdete):„…mennyimindentnemtudtunk,
éstudatlanságunkbanfelkészületlenekvoltunk–lelkileg is.”24 alelkekenúrrálevőáltalánosbizonytalansággalkapcsolatbanpedigmegjegyzi:„valaminekvégevolt,desenki
nemtudta,mikezdődik.”25
azelsőcseh(szlovák)légiók1919.január1-jénszálltákmegpozsonyt,majdjanuár
6-án Samuel Zoch csehszlovák kormánybiztos átvette a várost jankó Zoltán főispán
kormánymegbízottól, és kijelentette, hogy a település neve ezentúl bratislava (bár
ekkormégawilsonovo–wilson-város–semkerültleanapirendről),ahivatalosnyelv
pedigaszlováklesz.Február4-tőlpedig–ünnepélyeskülsőségekmellett–Szlovákia
Teljhatalmú minisztériuma is Zsolnáról pozsonyba települt át.26 az őslakosság – írja
ezekrőlanapokrólemlékiratábankovácsendre–„komorannézte”ezta„tányérsapkáslegionáriusoksegédletévelmegvalósuló»honfoglalást«”.27 alegionáriusok,illetveaz
új államhatalom bevonulását a kilencéves limbacher fiú már személyes emlékként
rögzítette: „1919 egyik január eleji napján mint kilencéves kisfiú a pozsonyi
Szentháromság-templom előtt álltam apám kezébe kapaszkodva, s úgy bámultam a
piac térről felfelé vonuló, eddig soha nem látott fegyveres csapatok hosszú-hosszú
menetét.azolaszalpesivadászokvadonatújegyenruhájában,sötétkéktányérsapkával
ésfácántollasszürkesüvegbenvonultakbeöszvérekvontattagépfegyveresosztagok
kíséretébenacsehszlováklégiókpozsonyba.”28 ezzelsígykerültFelvidék–lakóitudta
éshozzájárulásanélkül–„márólholnapraegyalakulóújállamhatáraiközé”,ésígy
kezdődött meg az a „gigantikus művelet”, amely a történeti ország szlovákok lakta
északiterületeit„egytekintélyesterjedelműésmélységűmagyaretnikaisávvalegyetembenkihasítottamagyarországterületéből,államjogilagésténylegesenacseh-és
morva-medencéhezcsatolta”.29
azimpériumváltáseseményei,látjuk,aszóbanforgócsaládkiskamasz,nyolc-kilenc
évescsemetéjét–későbbiírónkat–márközvetlenülérintették,samaguklegdurvább
valóságában beleszóltak életébe. meghatározó élménye volt, melyet még csaknem
négyévtizeddelkésőbbisnagybeleélésselemlegetettA pozsonyi Duna-parton… című
emlékezésében, amikor 1919. február 12-én, délután öt órakor, egy – a Szociáldemokratapártáltalszervezett–népgyűlésrőlhazafelébaktatva,aSzéleslépcsőnhirtelen sortüzet adott le rá – a polgárgyerekek akkori öltözködési szokása szerint kék
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szalagosmatrózsapkában,aranygomboskabátbanláthatjukekkoramajdaniírót–és
tizenháromévesbarátjára,SzelényiGusztiraegyolaszegyenruháscsehszlováklegionáriusosztag.30 életüketmindösszeannakköszönhették,hogyidőbensikerültalépcső
magasmellvédjealábukniuk.apozsonyinemszlovákajkúőslakosokgyászosnapja
voltez.közvetlenülazírónkáltalleírtesetelőttcsehlegionáriusokösszetűzéstprovokáltak a város, illetve a Felvidék megszállása, valamint a Szlovákiai Teljhatalmú
minisztériumpozsonybavaló,február4-ibevonulásaellendélutánháromórárameghirdetetttiltakozónépgyűlésrésztvevőivel–írónkittszinténjelenvolt–,stöbbszöris
a fegyvertelen tömeg közé lőttek. az incidensnek hét halálos áldozata (peéry, élete
végén,egyhelyütttizenháromhalottatemlít–tévesen31)éshuszonháromsebesültje
volt(alegtöbbjüketahátukon,tehátmenekülésközbenértealövés).ahalálosáldozatokat–albrechtkárolyhuszonegyéveshazabocsátotttengerészt,Heringes[másutt:
Haringás] Ferenc harminchét éves szabómestert, kovács György huszonnyolc éves
hadirokkantat, kubesch vilmos tizenhét éves fémipari szakiskolai tanulót, lunzer
Gusztávtizenkilencévesgyárimunkást,SoósFerencnéharminchétévesháztartásbelit,valamintZáborszkyGyulaharminckétéveshivatalnokot–február16-ántemettékel
több ezer gyászoló jelenlétében, amely napon Hubert károly tizennégy éves polgári
iskolaitanulóvalisvégzettegycsehlegionáriusfegyvere.32 (peéry,márhatvanadikéletévén túl, egyik emlékezésében arról ír, hogy az áldozatok egyike – „fehér szakállas,
öregzsidóember”–buktábanmagávalrántottaőt.33)
ezzelakiskamaszpeéry„politikaifelvilágosítása”óhatatlanulmegtörtént.aszülői
házban egyértelműen és egyöntetűen megszállásnak tekintették a cseh területfoglalást és a város legionáriusok általi elözönlését, s az események német származású
édesapjátméghajlíthatatlanabbátettékévekkelkorábbanönkéntvállaltmagyarságábans„nemzetiségidolgokban”egyaránt.a„szabadelvűpolgárságegyikismert”képviselőjeként természetesen nem lett nacionalista továbbra sem, de családja minden
tagjaszámára„magyarnaklenniésmaradniaváltozóviszonyokközepette”,természetesnektűnt–„másmagatartásragondolnisemtudtunk”,összegzikésőbbpeéry–,s
„a megszállók barbárok voltak” a szemükben, akik „összetörték a jogrend és a
méltányosságtörvénytábláit”.34
dr.limbacherRezső,azismertpozsonyiorvosháza–peéryneveltetésénekelsődlegesszíntere–tehátegyfelőlamásnemzetűekésnemzetiségűekirántitolerancia,
másfelőlviszontamásokkáráraésönösérdekekbőltörténőerőszakosnemzetiérdekérvényesítés elleni határozott állásfoglalás szentélyének, bástyájának bizonyult. ez
összefüggésben itt kell szólnunk a család egyik rokonáról, a peéry gyermekkorából
megőrzöttsokszínű,elevenpanoptikumbatartozódr.mészárosIstvánnyitraibírósági
tanácselnökről, peéry anyai nagyanyja bátyjáról is. már puszta megjelenésével, fellépésévelisa19–20.századfordulójának,azimpériumváltáskörüliesztendőkvilágának
egyik figurája volt „fekete szalonkabátjában, csíkos nadrágjában” ez a „piros arcú,
borotváltfejű,délcegöregúr”,aki–emlékezikrápeéry–„apámatrendszerint»lieber
Schwagernek« szólítja, szüleimmel magyarul, nagyanyámmal szlovákul beszél, de a
magyarmondatotnémetülkezdivagyzárja,aszlovákbamagyarszótkever,ahogyanazt
azegykorinyitraiemberszerettevolttenni”.Időnkéntimegjelenésemindighozottnémi
feszültséget limbacherék pozsonyi házába, ugyanis valahány alkalommal szükségét
éreztehevesmagyarázkodásbakezdeniaztilletően,hogyazállamfordulatutánmilyen
történelmi – és nem utolsósorban személyes – megfontolásból cserélte föl magyar
nemzetiségét szlovákra. azzal persze a limbacher családban is mindenki tisztában
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volt, hogy azokkal a „kemény, kegyetlen törvényekkel”, melyekkel az államfordulat
„beköszöntött”amagyarországtólelcsatoltterületekmagyarlakóiszámára,mindenki
úgyvédekezett,ahogytudott,svégülismindenkicsakmagánaktartozottelszámolássalérte.35 mészárosdoktortörténeténekazonbanazadnémipikantériát,sőtabszurd
színezetet,hogyamikornéhányesztendővelkorábban,amillenniumiévekbenszíntisztaszlovákvidéken,alsókubinbankapotthivatalt,díszmagyarbanintetteahelybelieket
arravonatkozóan,hogy„nemkívántöbbtótszóthallani”,1919utánmármint„megbízhatóésjelescsehszlováktisztviselőkorholtaésbíráltaa»magyarok«nacionalizmusát”(gyermekeit,mellesleg,annakidején,arisztidésIldikónévrekeresztelte).az1930asévekbenpedig–nyitrán–annakaküldöttségnekvolthangosszószólója,melyaz
ottanikatolikuspüspököterélyesfellépésresürgetteannakérdekében,hogytiltsabe
azistentiszteletinyelvkéntakörnyékenmégmindighasználatosmagyart.ahatvanas
éveibenaRequiem egy országrészért emlékezéseit,esszéitírópeéryszelídmalíciával
azégiekhatáskörébeutaljaacsaládjukbanazemberiésnemzetiségiköpönyegforgatásjelképévélettnyitrairokonukmegítélését:„azénszegénynagybátyámazótalegfeljebb valamely égi bíróság előtt ad számot arról, miért érezte kihívásnak kukučín
mártonnyelvét1900tájánalsókubinban,smiértkívántamegvonniadinnyétárusító
gerencséri paraszttól és a múlt árnyai nyomát kereső nyitrai nyugdíjas anyótól azt a
lehetőséget,hogymagyaruldicsérhesseazuratanyitraiváralatt?”36

bódéFerencút
alegendáshírű,bódé–másutt:bode–Ferencút(ma:Gorazdovaulica)17.számalatti családi házat peéry édesapja 1920 nyarán vette kraitz béla virágkereskedő egyik
rokonától.azeredetilegittelterülőszőlőskertekhelyén,a20.századelsőmásfélévtizedébenkialakítottvillasornévadója,bódéFerenc(1828–1900)egyikevoltazoknaka
köztiszteletbenállópozsonyiemberbarátpolgároknak,akika19.századmásodikfelébenrendkívülsokattettekszülővárosukemberiléptékeinek,arculatánakmegtartásáért;magabódé–avárositanácstagjakéntis–különbözőjótékonyságiegyletekszervezésévelírtabemagátakoronázóvárosaranykönyvébe.37 akárazéletünketerre-arra
terelő játékos véletlenek megnyilvánulásának, vagy valamely misztikus sorsszerűség
jelképének is tekinthetjük, hogy limbacher doktor, a lelkes és tevékeny városszépítő
szülészorvoséppebbenabódérólelnevezettutcábantaláltamagaéscsaládjaszámárakényelmes,meghittotthontnyújtó,megvételrealkalmasházat.(azutcaaszláv
írásbeliség megteremtőinek számító, a 9. századi morva Fejedelemségben, illetve
pannóniábanistevékenykedőcirillésmetódkövetőjekéntsaszlávnyelvűliturgiahívekéntismertGorazdrólkaptaaz1945-tőlhasználatosmainevét.)
aHegyi-liget(ma:Horskýpark)oldalán,amélyúttal(ma:Hlbokácesta,illetveaHegyiligetfölöttirésze,ahuszitavezérésprédikátorutánmanagyprokopút)párhuzamosan
futó,alamacsiútba(ma,ezarésze:brnianskácesta)beleszaladó,akkormég„rosszul
kövezett és gyéren világított” bódé Ferenc út utolsó háza volt limbacheréké: „zömök,
oldalttornyos”öregépület,melyetpeéryék„némiszépítéssel”ugyanvillánakneveztek,
valójábannemvoltmásegynagyobbacska,ám„igénytelencsaládiháznál”.38 aházfazsindellyelvédett,északnyugatioldalánlevőszobácskaablakaamorvamezőrenézett,jelezve,hogyotthonukazetnikaihatárvonalánépült,s„akisszobábólnyílókilátásaporta
Hungaricalátványavolt[…]oda,aholaszlávtérségésősotthonkezdődött”.39
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Szelíd,mondhatnibukolikusképtárulpeéryemlékezéseibőlalimbacher-portakörnyékét kilenc évtized távolából vizslató szem elé. a város és a falu ölelkezett össze
akkoribanmégabódéFerencutcában,melynek–sakörnyékbeliutcáknak–kertes
családiházaiazidőtájtszerény-szorgospozsonyiközéppolgáricsaládoknakadtakotthont. peéry időskori (1974-es) visszaemlékezésében megelevenednek az 1920-as
évekbenittlakók:Tóthantal,a„nyájasarcú,szabályosbajuszú,kövéradótanácsadó”,
Toman úr, a „szürke szemű, ráncos arcú, kertje alján épült kasok körül serénykedő
méhész”, maza jános, az agglegény földmérő. mintha egy impresszionista festmény,
egy cézanne- vagy egy Szinyei merse-kép elevenedne meg peéry maza úrról rajzolt
portréjában, akit írónk tolla nyomán „példás rendben tartott, kavicsos utacskákkal
szimmetrikusan behálózott kertjének egy fehér asztala mellett sárgásfehér, likacsos
szalmakalappal lilaszín, húsos arca felett, szabályosan rezgő fejjel” látunk magunk
előttmagányosanborozgatni.demegismerhetjükugyaninnena„gidaarcú,vérszegény,
hajlottanjárófeketeruhásözvegyasszonyt:Teszáknét,ésfiát,marcit;azutcaelejierkélyes villában lakó, Trockijra hasonlító, „piros arcú, kecskeszakállas, cvikkeres” cseh
vasutast, aki „barátságos öntudattal pislogott a világba” és hangos „nazdar!”-ral
köszöntöttmindenkit;apeéryékházávalszembeniportán,egy„göcsörtösakácfasorral”övezett„komiszulkövesút”végénlevőtanyájánidősédesanyjávalés„tépettruhájú, kócos”, öreg béresével együtt lakó, „árnyékos szemű, sasorrú, napbarnított arcú,
szófukar” niklas urat, aki „kigombolt, kockás ingében, fehéreres bőrkabátjában, bricseszébenésmagas,bőrlábszárvédőjében”atejethordjanekik;segypillanatraelénk
villanazazállandóan„dühtőltajtékzófeketekuvasz”őrizte,„mindigtártablakredőnyű,
hosszú,fehér,földszintesházbanlakó”két–egyidősebbésegyfiatalabb–gyászruhásnőis,akikminthavalamilyennagytitkotrejtegettekvolnaszívükmélyén,melyet
azonban az utca lakói közül senki nem ismert.40 erről a vidékről valók a gyermekkor
nemfelejthetőpanoptikumánaktovábbiregényesalakjaiis:ajóidőbentavasztólőszig
amélyútonmindendélbenvégigsétáló,csontgombosbotjátmagaelőttlógázóvakúriember„halványbarnaruhában,vajszínűmellényben,sárgafélcipőben,finomhajtású
puhakalapban”;amélyútikápolnamerevenbicegő,magátsokgalléros,pecsétes,feketeköpönyegbenvonszoló,rokkantlábú,ortopédcipőssekrestyése,akikülönösenagyerekekkelszembenbizalmatlan.anyomoréksekrestyéstolykor„ráncosarcú,viseltes,
szürke kendőbe bugyolált, gyulladt szemű” anyja kíséri „köhögve, sóhajtozva, dohogva”,és„szipogva,sírvapanaszoljakeservétamélyútibokroknakésfáknak”.micsoda
társadalmimikroklímamárezis–jegyezhetjükmeg–,egyetlenesszécskekétésfél
oldaláratömörítve,shogyaképteljesebblegyen,írónkazállamfordulatutánaszülővárosába betelepedett cseh vasutas mellé, szinte észrevétlenül, odakanyarintja az
őslakosoknacionáléjátis,megjegyezvén,hogy„avakúriembermagyar,asekrestyés
némettájszólásátcsakidősebbbennszülöttérti”,saztánavalóságterhestársadalomrajzot egyetlen tollvonással a kozmikusba, a transzcendensbe futtatja ki: „…az öregasszonyétalighanemcsakabokrokésafák.”41 dehogyaképmégteljesebblegyen,
szólnikellahetentetöbbalkalommalisapozsonyipiacokra„fityegőcsizmávalvállukon,hátukonpúposodó,kékkendősbatyukkal,mezítláb”errefeléigyekvőlamacsiszlovák parasztasszonyokról és -menyecskékről,42 továbbá a francia származású osztrák
Saint-Genoisbáróróléscsaládjáról,valamintudvartartásáról,akikúgyéltekhegyi-ligeti kastélyukban (ma egyetemi diákszálló van ezen a területen), „mintha a monarchia
hajótörésénekvalamelyépenmaradtrobinsoniszigetén”várnákaszabadulást.43
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avilágellentétes,vagylegalábbisegymástóltávolesőpontjai,pólusai–természet
éscivilizáció,polgáriasultvárosilétformaésfalusijelleg,korszerűésanakronisztikus,
búcsúzásésérkezés,valóságoséstranszcendens,atársadalmiranglétránegymástól
vastag falakkal elválasztott osztályok és rétegek képviselői – simulnak egymáshoz
peéry Rezső gyermek- és kiskamaszkorának e bódé Ferenc út környéki, két-három
utcával behatárolható univerzumában, ami olyan ingergazdag környezetet jelentett a
limbachercsemeteszámára,melyvilágszemléletének,eszme-ésértékrendszerének
kialakulásáraalapvetőbefolyássalvolt,skésőbbiéleténekszintevalamennyidöntése,
elemzőésértékelőgesztusaközvetlenülisvisszavezethetőagyermekkornakehheza
világteljességétmagábanfoglalóédenéhez.
azutcanevezetességeodaköltözésükutáncsakhamarlimbacherék„tágas,pompás,többrétegűkertjelett”,melyveteményesrészre,gyümölcsösreésdíszkertretagolódott.amiazonbanaleginkábbkiérdemelteafigyelmet:azösszhatásvolt.„atujasor
hatalmasglédája–emlékezettvisszagyermekkoravarázslatoskertélményéreamár
nagybetegpeéry,háromévvelahalálaelőtt–,aterebélyes,méltóságosezüstfenyők,a
bukszussalkerítetttörpe-ésmagasrózsa-csoportok,asötétzöld,gondosanöntözöttés
rövidre nyírt pázsit a díszkertben, égővörös, vajsárga, halványpiros és fehér kúszórózsákvadzuhatagaabejáratipergolasorban,akoratavasszallilásfehérenhabzómagnóliák,akesernyés-édesenillatozó,tömöttfürtűorgonákfehérésvilágoslilafüzérei,az
oldalsóházfalatelborítótearózsa,avadszőlőindákkal,-levelekkel,-kacsokkalbefuttatottlugas,atörpe,kúszóőszibarack-éstélikörtefákpárhuzamosanfutóéskarosgyertyatartókkéntfelvezetett,keménylevelűlombrácsozatánakfalaiaközömbösarrajárót
is szemlélődésre késztetik. Gyümölcsvirágzáskor a hátsó kertet a cseresznye, alma,
barack,körte,szilvaésringlóhófehér,fehéresrózsaszínvirágainakóriásbokrailepik
el,mintnyáronafutó-éskúszórózsáközöne.későtavasztólkésőősziganövényialakzatok,formák,színekésillatokdúsjelenléteéstüntetése”jellemeztekertjüket,44 melynek–sittenirosariuma–kialakításáhozlimbacherdoktor1933-bankapottösztönzést, amikor megismerhette chotek mária Henrietta grófnő világhírű alsókorompai
rózsakertjét. „az ott látottak benyomása alatt a magam kisebb terjedelmű kertemet
[sic!]alakítottamátrózsakertté,aholelsősorbanakúszórózsákváltozatosszépségeit
igyekeztem érvényre juttatni”45 – írja később erről a rózsákról szóló könyvében a
„pozsonyiGülbaba”,46 limbacherdoktor,aki,később,aligetirózsakertmegalkotásával„hervadhatatlanrózsacsokrotnyújtottátavárosnak”.47
a bódé Ferenc utat a város felől az óvárost a Főpályaudvarral összekapcsoló
Stefánia útról (ma: Štefánikova ulica) – a peéry idejében még a pozsonyi születésű
aradivértanúról,aulichlajosrólelnevezett,későbbpavolkrižko(1841–1902)levéltáros, történész nevére átkeresztelt utcácskán végighaladva – a mély úton, ebben „a
sziklákközérobbantott,abruzzóihangulatúvájatban”lehetettmegközelíteni.amélyút
avároslegrégebbi,s–mindanégyévszakban–legfestőibbrészeiközétartozik.első
említése1493-bólszármazik,avárositanács1529-benmárjavíttatta.jelentőségétaz
adta,hogyavárostezazútkötötteösszelamaccsal,sezvezetetttovább,morvaország
felé.ajohannandreasbaumlerpozsonyibotanikusrólelnevezettutca(ma:nekrasova
ulica,nyekraszovutca),amélyútfolytatása(ma:nagyprokoputca)sabódéFerencút
általhatároltkisterecskén,peéryékutcájánaktorkolatánálállottamélyútikápolna,
melyet azonban az első Szlovák köztársaság idején az ennek helyén épült Havasboldogasszonytemplomakedvéértleromboltak.Innen„két-háromszázméternyikaptató”vezetamár1493-banisemlítettkőbányahelyén,hívőpozsonyikatolikusasszonyok
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azevangélikuslíceum
peéryéletevégéigbüszkevoltprotestánsneveltetésére,melynekalapjaitaszülőiházbankapta,samelyaztánapozsonyievangélikuslíceumtörténelmilégkörű,évszázadoklevegőjétőrzőfalaiközöttteljesedettki.amagakésőbbinevelői-pedagógusi-iskolaszervezői és -irányítói gyakorlatában is mindvégig meggyőződéssel érvényesítette a
protestáns szellemet és nevelői gyakorlatot: az iskolát sohasem „rideg pedagógiai
nagyüzemnek”,tanítványaitsohasemmegszelídítendő-betörendőegyedeknektekintette, akiket a szigorúan vett tananyag és a szűkre szabott s rigorózus didaktikai célok
prokrusztész-ágyába kellene kényszerítenie az iskolának. ellenkezőleg: az iskolának
kellalehetőlegsokrétűbbsegítségetnyújtaniatudásuk,személyiségükkiteljesedéséhez.Iskolafelfogásaszerint–amelyettermészetesenerősenbefolyásoltaksajátlicista
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által1892-benkialakítottlourdes-iSzűzmáriabarlangjába.peéryt–protestánskisfiúként – mélyen elbűvölte a hely misztikuma, s életre szólóan megigézte „a vakítóan
fehérmárványfelület,atérmélysége,agyertyarácsokfénye,afőoltárborostyánzuhataga”, mely együttesen „színpadias, egyben áhítatra késztető látványt” nyújtott.48
valamivelfeljebbpedig,aFőpályaudvarfölöttdomborulókálvária-hegytitokzatosbirodalma hívogatta megújuló kalandokra a gyermek, illetve kiskamasz peéryt, ahová az
utcájukvégimélyútikápolnátólkanyargottfölazút.olyanlehetettamindenmögött
kihívótitkottudógyermek,majdaromantikusihletettségébenlobogókamaszszámáraeza„növényiburjánzásával”iscsábítóvidék,mintegyelvarázsolttáj,minthavalamelyizgalmasregényszínhelyei,lapjaielevenedtekvolnamegelőtte.Sokvolterrefelé
–az1920-asévekelején–amagányos,elhagyott,enyészetnekindultház:„azárt,vasrácsoskapu,avadulburjánzónövényzettelbetemetettkerítés”,agazzalbenőtttelek,
melyeket a természet már kezdett visszavenni a civilizációtól (talán az államfordulat
utánazújországbólkiutasított,illetveelmenekültmagyarokvoltakazegykorigazdáik),
smelyeknekmáranevükisaköltészetrégióiközelébevonzottaacsapongóképzeletet(Testory-ház,csokoládé-kert).49 abódéFerencútegybenújpajtásokatisadottneki,
amikor ő maga is az utca „alkalmilag összeverődő gyerekcsoportjának tagja” lett.
közülükéletevégefeléisnosztalgikusan–ésnemkisbűntudattal–idézimegHeim
médi,mindszentybabaésatöbbiekmellettakékszemű,szelídTeszákmarci„hegyes,
fehérarcátésegyresoványabbalakját”,akivalamilyensemmiség,megjegyzésresem
méltóostobaságmiattegyszerösszeveszettatöbbiekkel,sattólkezdve,„valamelyérthetetlengyermekirátartiságkövetkeztében,közönytszínlelve,köszönésnélkül”mentekelegymásmellett.peérynemmúlóbűntudataugyanebbőlarátartiságbólfakad,
amiértősemvoltképesáttörni„azostobaválaszfalat”kettőjükközött.Teszákmarci
ugyanis hetedikes gimnazista korában tüdőbajban meghalt, s peéry még élete alkonyánisrészesnekéreztemagátapusztulásában,ésazesetetgyermekkoraolyansérülésekéntértékelte,melynagymértékbenhozzájárult„érzelmialkata”kialakulásához.50
ahogyagyermekkorára,annakszínhelyeire,kereteire,lényegeséslényegtelenmozzanataira,villanásairaemlékezőpeérytolvassuk,minduntalanegyregény–egygyermekkor,egyeszmélésregényéneka–lapjaitlátjukmegelevenednimagunkelőtt.peéry
írásaibantöbbszörisfelbukkanaz„életmintregény”motívuma(lásdpéldáultanulmányunkegyikmottóját),melybenvégsősoronjellegzeteskompozícióskeretben,illetve
szerkezeti rendben illeszkednek egymáshoz annak történései, szereplői, helyszínei,
konkrétésmetafizikusvonatkozásai.
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éveiis–preceptorokésnövendékeikviszonyábannemelsősorbanazalá-sfölérendeltségen alapuló tanár-diák kapcsolat érvényesült, hanem mindenekelőtt „társas
lények,emberek”voltak.egykoriiskoláját,almamaterétazértlátjaegészéletreszóló
példának, mert az a szó legtágabb értelmében – s egyfajta „protestáns individualizmus”szellemében–„nevelniakart,felelősségreszoktatni,szerepetadni,öntevékenységreserkenteni”.51 (bizonnyalinnen,sajátiskolájánakmindennapipedagógiaigyakorlatából eredeztethető az iskolai önképzőköri munka fontosságával kapcsolatos, már
egészenkoraimeggyőződése–látnifogjuk,különböződiáklapokban,mártizenöt-tizenhatéveskorában,magaiseltökéltencikkezettazönképzőkörökmellett.52)vagyisaz
iskola,„furfangosmellékintézményeiben,köreiben,vállalkozásaiban”,növendékeinek
mindenféle és -fajta egyéni ambíció és hajlam kiéléséhez tág teret biztosított, „ki
madarattömöttki,kiahíreséremgyűjteménybendolgozott[mindkettő édesapja példája – T. L. megj.],[kinek]könyvtáros,bálrendező,líraiköltőcsetlő-botlóhajlamaitéppúgyápolták,mintaszervezőét,jogászétvagysportemberét”.aziskolatehát,melyépp
elehetőségekmegteremtéserévénváltnélkülözhetetlennéésfontossáadiákszámárais,elsősorbanemberimagatartásratanít.Sabélmátyásszellemétmagábanhordó
pozsonyievangélikuslíceum,mintilyen,apozsonyipolgárság,polgárlét,polgárimagatartásbölcsőjeisvoltegyúttal,aholalatinszöveget„a17.századvégénegyformánfordíthattákmagyarra,németrevagyszlovákra,[s]aprotestánsmagyarnemesicsaládok
sarjait, a justhokat, podmaniczkyeket, jeszenákokat, Szemeréket, pulszkyakat,
Rádayakataziskolaugyanazonszigorralnevelte,mintamagazdagszerbésrománifjakat,akiknemzetikultúrájukattalánittápoltákelőször,vagykollártéspalackýt.[…]a
közöshit,aközöspolgáriésembereszménykörülnőnekfeléskülönülnekittelakultúrák. […] a kultúrák párhuzamos kinyílásának olyan káprázatos folyamata megy itt
végbe, amit már nem lehet csak egy nép és kultúra szempontjából szemlélni […],
hanemcsakisazalmamaterszempontjából,melyitt,Kelet-Európa nyugatán [kiemelés
tőlem – T. L. megj.]egyformántudottcsíráztatnimagyar,szlávésnémetszót”.53
amikorpeéryRezsőtízéveskorábanavédcölöpútievangélikuslíceumdiákjalett–
ekkoribanolvastaA Pál utcai fiúkat54 –,nemegyszerűenegyoktatásiintézménynövendékeineksorábalépett,hanem–éselsősorban–édesapjaegykoriiskolájánakkapuját lépte át, aki később, a líceum intézeti orvosaként és egészségtan-oktatójaként is
sokáigműködöttmégitt.55 Tanáraiközültöbbenmégtanítottákazédesapját,másodikoskorábanmagyartanára,albertjózsef–akiegybenazosztályfőnökeisvolt–példáulazővalamikori,Az erdei lakról,Tompamihályversérőlszólófogalmazványátolvastafelazosztályukelőttmintadolgozatként,segyáltalán,mindenütt,mondhatni,aző
szelleméveltalálkozott.amiakárnyomasztóanishathatottvolnaagyermekpeéryre,s
azédesapjávalvalóörökösösszevetés,illetveazédesapjaiskolaiszellemeellenilázadásraissarkallhattavolnaőt.Szerencséreazonbanegyelőremégéppazellenkezője
történt – még ha peéry tizennyolc–huszonkét éves kori, a családjával való időleges
szembefordulásábaakárezisbelejátszhatott–,skésőbb,márfelnőttkorában,„nemzedékektalálkozóhelyének”neveziaziskolát,melyannakélményétadtamegszámára, hogy „a fiakban az apák álltak helyt újból”.56 a helytállás e belső késztetése – s
korántsemkényszere–annakgyermekifelérzésébőlfakadtbenne,amitulajdonképpen későbbi döntései, cselekedetei, fellépései mozgatórugója volt egész életében,
vagyishogyigazábólacsaládjatekintélyefüggtőle.
egyidejűlegiskolájaazújországkeretekközékerültvárosában–apozsonyimagyar
középiskolák közül – a magyar nyelvű oktatás utolsó bástyáját is jelentette, hiszen a
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berendezkedőcsehszlovákhatalomideiglenesérvénnyel–egészen1923-ig–egyedülitt
engedélyezte„hiánytalanulamagyaroktatást”a„tanintézetvalamennyiévfolyamában”.57
jellemzőaziskolajóhírnevéreésismertségére,továbbápozsonykorabelinemzetiségi
összetételéresnyelvi-kulturálisvonzáskörére,hogyamikorvégérvényeseneldőlt,hogyaz
1923–1924-estanévvelállamikezelésbekerülésreálgimnáziummáalakulát,aziskolába ötszázharminchatan iratkoztak be a magyar és háromszázkilencen a német osztályokba.58 peérykésőbbaváltásegyiklényegeseleméneka„csehszlovákegység”gondolatánakelőtérbekerüléséttartja,melybizonyosmértékbenaziskolájukbaniselőtérbe
került,annálisinkább,mivela„csehszlovákfogalompárdivergálójegyeit”„gyermekfővel,
tanulatlanuléstapasztalatlanul”mégalighaláthattákát.demárakkorisfeltűntneki,
hogyacsehszlovákhimnusz,amelyetkötelezőenmegkelletttanulniukésénekelniükkellett,minthanemteljesenfeleltvolnamegemezegységelméletnek,mivelaz„acsehésa
szlováknemzetidalvolt,amiakételemönállóságátéreztetteazegységben”,smindszövegükben,minddallamukbanélesenelütöttekegymástól.Smígalágyandallamoselső
rész csehország szépségeit dicséri, és a cseh föld, a cseh haza szeretetéről áradozik,
addigapattogó,dinamikus,szlovákszövegűmásodikrész„aszlováktestvéreket”veszélyeztető„ellenségpusztulásánakfenyegetőlátomásátidézi”,amikicsitelisbizonytalanítottaőt,hiszen„nemvoltkellemesarraeszmélni,hogyazellenség,amelynekpusztulásátjósoljaadal–mivoltunk”.59
Színes,elevenképetfestemlékiratábanaziskoláról–ugyancsakkiemelveannak
jelentőségét–kovácsendreis,aki,ellentétbenírónkkal,azalsórétegekközül,nincstelenmunkásgyermekkéntkerültalíceumba,semiattkezdetbenigencsakidegennek
éreztemagáta„jólfésültúrigyerekek”között.őiskiemelteazonbanazönművelésnek
aztaszabadságát,melyetaziskolabiztosítottnövendékeiszámára,illetveaztatevékenyönképzőkörimunkát,amelyaziskolafalaiközöttfolyt,samelyarraislehetőséget
adottszámukra,hogy(irodalom)tanáraikaranyjánosért,vörösmartymihályértvalólelkesedésével szembeállíthassák a maguk ady-rajongását, kassák-imádatát – ebben
különösen az ifjú peéry Rezső járt élen, aki többek között, tizenhét évesen, az Egy
ember élete címűkassák-regénynekislelkespropagátoravolt.60 mindemellettkovács
aztisaziskolaérdeménektudjabe,hogy„korrektülfogalmazóértelmiségieketnevelt”,
amimár„egymagábanishallatlanulnagyérdemabbanavegyesnyelvűvárosban,ahol
olysokancsúfítottákelamagyarnyelvet”.61 aziskolatanárikarajobbáranagytudású,
olykorszélesebbkörbenisaktív,savárosiközéletbenmegbecsülttekintélyekbőltevődött össze, akiknek keze közül – a maguk konzervatív ízlése és szellemisége, illetve
erkölcsiéspedagógiaielveiellenéreis–általábankiválóképességű,amagukszakterületénavilágszámospontjánérvényesülő,skorukkallépésttartanitudó,széleslátókörű,magasáltalánosműveltséggelbíróemberekkerültekki,amimagábanisatanárokjómunkájátdicséri.emellettkovácsaziskolademokratikusszellemétiskiemeli,
azt, hogy mindenki szabadon kiteljesíthette képességeit,62 ami egybevág peéry véleményévelis.érdekesviszont,hogybárírónktöbbhelyüttisnagymegbecsülésselnyilatkozott volt iskolájáról és tanárairól, név szerint csak ritka esetben tért ki rájuk.63
dinamikus, sodró lendületű, expresszív mondatokkal megnyilvánuló iskolai (élet)kép
peéryTizennyolc évesek című,1928-ból,valószínűlegazévelsőnegyedéből,aközvetlenülazérettségijeelőttiidőszakbólvalókisprózakísérlete,melygyorsvonású,ámrendkívül finom jellemrajzokban jelenítette meg osztálytársait, a köztük és tanáraik közt
értelemszerűen meglevő feszültségeket, ellentéteket, s karinthyn iskolázott paródiakéntisfelfoghatókrendkívültalálótananyagjellemzései(„mondatok,zajok:»Te,ugye,
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hogyaTimárvirgilrokonaahalálfiainak?«…»barátaim,Strindbergazíró!olvassátokel
a’vörösszobát’!«...»anőketilletőenénugyanazonazálláspontonvagyok.«…»mereskovszki…atörténelmiéleslátás…zsenicentrizmus…atömegekcsakarravalók,hogy
egynagyembertdobjanakkimagukból…«Raccsolóhang,azsentrié:–Róthmisi,ma
estenáladleszakártya.”)64
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akamaszévekSturmunddrangja
azállamfordulatotfelnőttfejjelmegélőnemzedékekre„érthetetlenelemicsapásként”
hatottakafőhatalomváltássalegyüttjáróváltozások.afeladatadottvolt–bársenki
számáranemvoltkönnyű:frissibenlettkisebbségimagyarkéntmeglelnikinek-kineka
maga helyét „az új hazában, amely a nemzetiségeket idegen testként kezelte”, ami
óhatatlanulmagávalvontaamagyarkisebbségszinteazonnalmegkezdődöttzsugorodásátis.65 peéryéknemzedéke,tehátaz1910körül,esetlegazévtizedderekánszületetteké,vagyisazoké,akikméggyermekfejjelér/ltékmegazállamfordulatot,sszocializálódásukat túlnyomó részt már az új csehszlovák köztársaság megváltozott társadalmi-politikai-gazdasági-nemzetiségi-emberiviszonyaihatároztákmeg,anagyrahivatottság önérzetével s az apák történelmi bűneivel való látványos szembefordulással
indult.66 peéry,akikésőbbnemegyhelytanemzetiségikérdésmegoldásánakképtelenségével magyarázta a történelmi magyarország bukását,67 s ezért elsősorban az
előttükjárónemzedékeket–apáiknemzedékeit–tettefelelőssé,egytizenhét-tizennyolcéveskori,elbírálásraFábryZoltánnakküldött,akutatókrészérőlmindezideig
észrevétlenülmaradtírásábananemzedékesapáiknemzedékeközöttiszembenállás
okakéntazelőttükjáróknakaháborúkitörésébenviseltfelelősségétjelölimeg(„megfeledkeztetekfigyelniminket[…]akikakatasztrófaroppantkaoszában[sic!]cseperedtünkfel,akiketegészéletünkredeterminálaz,hogyezerkilencszáztizennégyéstizennyolc között telt el gyermekségünk, mint a növényt, mely árnyékban fejlődött”).68
emlékiratábanaveleegykorúkovácsendre–akitőlfejezetcímünketisvettük69 –szinténnemkertelt,amikorkijelentette,hogy„antagonisztikusellentéteketláttunkazegykorimagyarállambanfelnevelkedett’öregek’ésazújviszonyokköztformálódó’fiatalok’ gondolkodása, életmódja, ízlésvilága között”, s e nemzedéki különbségek egyik
legfontosabbokátaz1918-asállamfordulatbankelllátni,mellyelazújországhozcsatoltmagyarnépességésszellemikultúra„kikerültcentrálishelyzetéből”.70 azújnemzedékeksokoldalúfelkészülésénekkezdeteiegybeestekacserkészmozgalommagyarországi (és csehszlovákiai) elterjedésével, ám az új hazában e mozgalom „általános
emberitartalmátfeltudtacserélniahazaiproblémákirántimélyfelelősségérzettel”,„el
tudott szakadni a vak és önző nacionalizmustól (magyartól és nem magyartól egyaránt)”, s önmaga kiteljesítését az adott realitásoknak megfelelően tervezte meg.71
ezekarealitásokviszontmárazaddigismeretlenésmegnemtapasztaltkisebbségilét
nemegy–popélyGyulaszóhasználatátkövetve:aleszorítottságotésakiszolgáltatottságotismagukbanfoglaló–elkeserítőtapasztalatátistartalmazták,méghozzápolitikai,nemzetiségiésszociálisvonatkozásbanegyaránt.72
Cserkészélet, cserkészévek – a kezdetek
atörténetimagyarországon1910-tőlindultmegacserkészmozgalomafelvidékiszármazásúdr.Szilassyaladárgyermekorvoskezdeményezésére,sazország1918–1919-
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bencsehszlovákiáhozcsatoltészakirészein1913-tólkezdettkifejlődniszervezettkeretek között. a legelső cserkészcsapat itt az ugyanebben az évben a komáromi bencés
gimnáziumbankarleSándorpaptanárvezetésévelmegalakultTurulvolt,segyidejűleg,
szeptemberben,létrejöttekazelsőpozsonyicsapatokis,melyekéléreafőreáliskolában
Hornyákodilótornatanár,afelsőkereskedelmiiskolábanpedigSzomorjózsefállt.mire
azonbanamagyarcserkészszövetség1919-benténylegesenmegszerveződöttvolna,az
országészakirészeitmárcsehszlovákiáhozcsatolták,amiazottanicsapatokmunkáját
éstovábbiútjátissorsdöntőmódonbefolyásolta.73 afőhatalomváltásutánapozsonyiés
akassaicserkészcsapatokmegszűntek,többvidékivárosbanviszont(komárombanés
Rimaszombatbanpéldául)aziskolaitestgyakorlókörökszakosztályaikéntsikerülttúlélniük az államfordulatot. a legelső szlovákiai magyar diákszervezkedésre azonban –
amelyrőlsokáigsemmitsemlehetetttudni–azállamalapítássalegyidőbenkerültsor
pozsonyban,amikorisakeresztényszocialistadiákokSzabadszervezetenevűszerveződés röpiratban tette közzé követeléseit az új államkeretek közti időszakra (Szózat
Szlovenszkó diákságához).74 ennekegyikleágazásalettkésőbbamagyarIfjakpozsonyi
Szövetsége (mIpSZ), amely azután további egyetemi városokban is létrehozta a maga
fiókszervezeteit (prágában a magyar akadémikusok keresztény körét [makk] vagy
brünnben a corviniát, de például bécsben és budapesten is volt egy-egy alakulata.)75
másfelől a londoni székhelyű nemzetközi cserkésziroda által hivatalosan is elismert
csehszlovák cserkészszövetség bár már 1920-ban létrejött, a csehszlovákiai magyar
cserkészcsapatok egészen 1928-ig kívül maradtak azon, így az 1922-ben jókai mór
nevétfelvettkomáromiTurul,valamintazegykoripozsonyifőreáliskola1921tavaszána
kiskárpátokTuristaegyesületkebelében–slényegébenamIpSZösztönzésére–ugyancsakHornyákodilóáltalalapítottcsapatais.Snohaezutóbbicsapatműködéséthivatalosancsak1924-benengedélyezték,márugyanazonévbenmegtartottanyári–vajári
–nagytáborát,majdavándortáborozásátis.76
1921 januárjára megjelentek az első (csehszlovákiai magyar) cserkészújságok is:
azurrGyörgyésbányaijánosközreműködésévelkassánszerkesztettjövőnk,valamint
a Scherer lajos gimnáziumi tanár és cserkészparancsnok szerkesztette losonci a mi
lapunk.akettőközülezutóbbibizonyulthosszabbéletűnek,semelletthatásávalés
súlyával is sikerült beírnia magát a csehszlovákiai magyar szervezet- és művelődés-,
sőtirodalomtörténetbeis(1927-benpéldáulmóriczZsigmondtólésmóraFerenctőlis
eredeti,kimondottanalapszámáraírtcikketközölt,deSzabódezsősemzárkózottel
attól, hogy publikáljon a lapban).77 a halk szavú, szabályos „cserkész- és diákújság”kéntindult,tanulságostörténetekkel,szívhezszólóversekkel,szépre-jóraoktatómoralizmusokkal,ismeretterjesztéssel,mozgalmijellegűhírekkelindulólapocskatörténetében az 1925–1926. év jelentette a fordulópontot, amely egy időre a csehszlovákiai
magyarcserkészmozgalomnak,sbizonyosértelembenakisebbségiszellemiéletnekis
egyiklegfontosabbfórumávávált.Schererugyanisekkorfogadtabelapjábaaprágai
SzentGyörgykörkessler–akésőbbibalogh–edgárvezetésévelszavukategyrehangosabbanhallatómagyarfőiskoláscserkészeit,akiknekcsatlakozásávalalapasarlós
mozgalomegyikelőkészítője,terepe,későbbszócsövelett.azaddigidiákújságpedig
folyóiratjellegetöltöttmagára,amikor1926szeptemberétőlapozsonyiköltő,publicistaTamáslajostársszerkesztőként,abudapestidr.Fenyvespálpedigfőmunkatársként
álltodaScherermellé.afolyóirataz1920-asévekmásodikfelébenritkánmegfigyelhetőgazdagságábanmutattaafiatalcsehszlovákiaimagyarszellemiéletet,melynek
egymássarkárahágónemzedékeitöntudatosésszínessereglésükbenvonultattafelaz
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1919utánösztönszerűenmegszerveződöttcsehszlovákiaimagyarirodalomésművelődés tekintélyes alakjának számító jankovics marcelltől, Sziklay Ferenctől és Tichy
kálmántól,apedagógusi-szakíróitekintélyétmárekkormegalapozottkrammerjenőtől
ésamárelsőköltői,illetveíróisikereintúljutottGyőrydezsőtől,mécslászlótólkezdve
Tamás lajoson, Szombathy viktoron, darkó Istvánon, urr Idán, marék – ekkor még:
marek – antalon, a végvári Rezső néven itt publikálni kezdő Szalatnai – akkor még:
Ráchel–Rezsőn,vagyazekkormégazesereglésselegyüttmenetelő,későbbazonban a sarlósoktól eltávolodott brogyányi kálmánon keresztül a legelső tudósításkáit,
cikkecskéit, írásait tizenkét-tizenhárom évesen szintén ide küldözgető ifjú peéry –
ekkormégévekiglimbacher–Rezsőig,saveleegyidősdobossytestvérekig,továbbá
jócsiklajosigésalapFakadó rügyek rovatábanmárjelentkezőIlkupálig.78 amáraz
időbenistekintélyesszavúSzvatkópálFiúk, önképzést, Európát és fiatal magyarságot
címűjegyzetébenbiztattaalap1926.novemberiszámábanakisebbségimagyarfiatalságot önképzőkörök alakítására, önképzésre, önállóságra, s hangoztatta előttük a
kitekintés,a„nagyeurópaiműveltség”szükségét.79
a csehszlovákiai magyar cserkészet vezetői már az 1921. április 3-án losoncon
sorra került első csapatközi értekezletükön elhatározták a Szlovenszkói magyar
cserkészszövetség megalakulását, s szeptemberre elkészítették annak alapszabálytervezetét,80 ám ezt a belügyminisztérium 1923. április 19-én elutasította. ezután a
kiskárpátoktárgyalástkezdettacsehszlovákcserkészszövetséggelegy,acseh,aszlovák,amagyarésanémettestvérszövetségekbőllétrehozandóunióról,amelyazonban
végülisnemhozottkézzelfoghatóeredményt.Ilyenkörülményekmellettakiskárpátok
– a komáromi jókai cserkészcsapattal együtt –, említettük, egészen 1928-ig a
csehszlovákcserkészszövetségenkívülműködött,81 ámamikorapozsonyirendőr-igazgatóságbeakartatiltaniatevékenységüket,beadtaaderekát,ésbelépettaszövetségbe.acsapatbetiltásánakszándékamögöttvalószínűsíthetőenazállt,hogyHornyák
odilót–akitközbenpozsonybólazérsekújvári,majdazipolyságigimnáziumbahelyeztek át – a hatalom politikailag megbízhatatlannak nyilvánította.82 közben 1924-ben
megalakult a mIpSZ prágai csoportja, s kessler [balogh] edgár tulajdonképpen erre
építvehoztalétre1925márciusában–amakk-tólfüggetlenül–aprágaimagyarcserkészekSzentGyörgykörét,melynemsokkalkésőbbmárszembeisfordultapozsonyi
központtal.83 nevüket a kolozsvári testvéreknek a prágai Hradžin udvarán álló
Sárkányölő Szent György-szobra után választották, s bár kezdetben a mezinárodní
sdruženívysokoškolskýchskautů(FőiskoláscserkészeknemzetköziSzervezete)védnökségétélvezték,későbbkiváltakaszervezetből.84
írónk a legendás hírű tornatanár, az első pozsonyi cserkészcsapatok létrehozója, a
Hornyák odiló parancsnokolta pozsonyi kiskárpátok cserkészcsapat tagja volt. a
kiskárpátok a legnagyobb magyar cserkészcsapatnak számított csehszlovákiában
(kárpátaljátisbeleértve).acsapatKiskárpátok címűindulójátSendleinjánospozsonyi
tanár szerezte. első nyilvános ünnepi rendezvényüket 1922. március 26-ára szervezte
meg,amelynekszereplőiköztaszlovenszkóimagyarköz-ésirodalmiélet,illetveművelődés későbbi ismert képviselői közül már feltűnt brogyányi kálmán, kessler [balogh]
edgár,csádermihályéskrepelka[környei]elekis.azelsőünnepélyesfogadalomtételre
–negyvenújonccserkésszéavatásával–május25-énkerültsor,melyenbizonnyalmár
atizenkétévesifj.limbacherRezsőisjelenvolt,akiamilapunkbanisekkorjelentkezik
–alap1922.évi8.számában–azelsőírásával(SzalatnaiRezsőaReményikSándortól
kölcsönvettvégvárinévenkezdettőlfogva,már1921-tőlszerzőjevoltalapnak).
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A Sólyom őrs
peéry cserkészaktivitásának köszönhetően viszonylagos bőséggel állnak rendelkezésünkre azok az adatok és ismeretek, amelyek segítségével betekinthetünk későbbi
írónk–atizenéveslimbacherbió(gyakranírtaalánevétebbenaformában)–kamaszéveibe.akülönbözőlapokhírei,tudósításaimellettolyankézírásoscserkésznaplókés
naplókönyvek is fennmaradtak például (köztük vegyesen a peéry és a mások által
írtak),amelyek–kiegészülvetizenhét-tizennyolcéveskoriénkereső,környezetreflektálóés-elemzőfeljegyzéseivel–közelebbvisznekszemélyiségfejlődésénekenagyon
fontosszakaszához,belsőhabitusa,világ-ésértékszemléletemeghatározósarkköveinekkijelöléséhez,ésnemutolsósorbaníróinyelvekialakulásánakkezdeteit,buktatóit,
eredendő,tehátaszemélyiségébengyökerezőjegyeitisfelvillantjákelőttünk.Spersze
további színekkel is kiegészíthetjük általuk az adott korról, az államfordulat utáni
kisebbségitársadalomönépítkezésérőlésértékszervezőlépéseirőlalkotottképünket.

„aSólymokcsapata,
menetkészenáll,
virágnyílikarra,
amerreőjár.
mindderékfiúkők,
nemlusták,heverők,
bólogatnaknékik
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akiskárpátokcserkészcsapatII.rajánakIII.őrse–azazazaranyrajSólyomőrse–őrsi
szertárának 1924. október 10-i naplókönyvi bejegyzései85 azzal kezdődnek, hogy
limbacherbióőrsvezető(így,biókéntszerepelakérdésesnaplókönyvben)egydarab
katonaiásótvételezettegynaposdévényikirándulásukra.amimindebbőlfontos,aza
rendszerességésmegtervezettség,módszeresség,amellyelezeketahétvégipozsony
környékikirándulásaikat,továbbáugyancsakhatározottritmusszerintismétlődő„őrsi
óráikat”,„őrsisétáikat”megszervezték.azifjúpeérymindignagykedvveléslendülettel,mindenegyesalkalomraalaposanfelkészülve,nemkiselhivatottság-ésküldetéstudattalálltodaezeknekatermészet-éskörnyezetmegfigyelő,természet-éskörnyezettudatosságraszorító,szülővárosakörnyékétbecserkészőösszejöveteleik,rendezvényeikélére.deugyanilyenlelkesenvettrésztazújoncokkiképzésében,újfiatalokbevezetésében a cserkészélet színes, eseményteli, ismereteket és önismeretet egyként
bővítő világába. így a Sólyom őrs munkatervében a vörös árvacsalán, a gyöngyvirág
vagy a békapeték megfigyelése, netán valamely elhagyott katonasír gondozása vagy
egy-egyirodalmifelolvasáséppúgyszerepel,mintatestmozgatóhadi-éslabdajátékok
(futballés„handball”)stb.olyanisvan,amikoraSólyomőrs„szeretettőrsvezetője”–
a szeptember 3-i őrsi óra naplóvezetője, bézay cornél nevezi így limbacher biót – a
naplóvezetésfontosságáraintitársait,sfeltettszándéka,hogy„rendetlensólymaitkordábafogja”,amiért„új,tetterősreformokat”eszeltkiaszámukra.alkalmankéntsátrakkal,mindenfélefelszereléssel,különbözőeszközökkelmegrakottszerkocsitishúznakmagukkal,példáulegésznaposkiránduláseseténatáborikonyhátsemhagyják
otthon,hiszenatermészetikörülményekköztiközösfőzésésétkezéskülönkuriozitásaezeknekakiruccanásaiknak.ezeknekatermészetbenvagyamunkásotthonbantartott„őrsióráknak”ahangulatárólvalljonittaSólyomőrsindulójais:
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acserfatetők.
csergaly[sic!]akalapra,
Úgymarsolnakők,
vidámságaszívben,
azadnagyerőt.”
amelletttehát,hogymindenegyesilyenalkalomújabbkapcsotjelentszámukra,„mely
szorosabbrafűziarajtagjait”,illetveacsapatot,ezekazegyüttlétektest–szellem–lélek
harmonikusépülésénekszolgálatávalissegítikaközösségésegyéndichotómiájának
kialakulásátafiatalnemzedékekben.Smindehhezazalkalmankénticserkészesemények,-avatások,-ünnepekismetafizikusemelkedettséggeltelihátteretfestenek.csak
a példa kedvéért idézzük itt a kiskárpátok cserkészcsapat 1925. május 24-i, soros
cserkész-fogadalomtételét a pozsonyi vigadóban. a Sólyom őrs krónikájából szinte
kisütazizgaloméslámpaláz,anemmindennapiaktusnakazünnepélyessége,amely
valamennyirészvevőtahatalmábakerítette:„…atitokzatosfüggönymögötttürelmetlenkedikaközönség.csendesenállpatkóalakbanacsapatarivaldaelőtt.Szétszalad
a függöny. a félig megtöltött terem tapssal fogadja a feszes vigyázzban álló, selyemzászlóscsapatot.Ünnepiesfeketesorokemelkedneklassúdübörgéssel,mikorjózsi,
karcsi[Terebessy Károly – T. L. megj.]satöbbifogadalmassorbaállacsapatelőtt.
közösenérezasokmagyar,asokcserkészszív,midőnelhangzanakafogadalomsúlyos
igéi…”afogadalomtevőkkörülnyüzsgőcserkészszervezőkegyike–lehetnemásképp?
–természetesenatizenötéveslimbacherbió,akiazünnepiműsorszereplőiközöttaz
egyikkétnaposkirándulásukróltartottfelolvasástazegybegyűlteknek.
de egészében is levonhatjuk a következtetést, hogy az ifjú peéry afféle irodalmi
mindenese, tudósítója, krónikása, irodalomnépszerűsítője, olvasmányajánlója őrsének,rajának,csapatának,akielsőíróisikereitisaratjacserkészkrónikáival,beszámolóival,kirándulás-éstáborozásleírásaival.Természetesenőfoglaltaösszeőrsekrónikájában–Cserkésztábor Jánošik országában címmel–akiskárpátokcserkészcsapatának1925.július7-eés30-aközöttitáborozásátisavrátnavölgyében.acserkésznaplót az ifjú író-cserkész lobogó képalkotó fantáziájára valló, lángoló lírai hevülettel
festett helymeghatározása indítja. ezután a táborépítéssel, majd egy hirtelen jött, s
özönvízszerűáradástmagávalhozóviharviszontagságainakköltőifordulatokbangazdagérzékeltetése,továbbáakalandostáborélettörténéseineksakis-fátraikóborlásoknakárnyalatosfestésekövetkezikanaplóban,melyetahegylakókkalvalótalálkozásokmélyrehatóemberélményeiegészítenekki,sjóllehetatyerhovai„faviskókbocskoroslakói”eleinteidegenkedveszemléltékamagyarulbeszélő„búrkalaposcsapatot”,
végülmélykapcsolatalakultkie„jámbor,istenfélő,dolgoshegyiemberek”satáborozókközött,86 akikazittlakóksorsátátérezvenyugtázták,hogy„mennyivelkönnyebbaz
alföldiemberdolgaaszegényhegyilakókénál”,akinekezermétermagasságbakellfelkapaszkodniaazért,hogy„egyszekérkeszénáját”onnanlehozza.Shamosolytkeltis
bennünkazemelkedetthangú,líraiprózátpróbálgatóbeszámolókamaszossummázata, őszinteségében szemernyit se kételkedhetünk: „a pozsonyi cserkész álmában
sokatfogmégavrátnaisziklákonkalandozni.”
augusztusban, 19-én egy felső-csallóközi, kis-dunai vízimalmot látogattak meg a
pozsonyiSólymokésSasok,sezenélettapasztalataikatbővítőkalandjukatmegintcsak
bióvetettepapírra,változatlanlíraihúrokatpengetőhangszerelésben.akiscsapateltökéltenhaladcéljafeléa„nyárfáktövében”meghúzódó„aprófehérházikók”közt,ahol„a
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„A falu barátai” – a Sasok
a mi lapunk 1925. októberi számában a prágai Szent György kör pályázatot hirdetett
cserkészőrsökrészére„falusigyermekeknekrendezendőmesedélutánra”,ámarracsak
kétőrsjelentkezett(egylosoncról,egypozsonyból).apályázat„regös”címmel88 jutalmazott legjobb mesemondóinak egyike a tizenöt-tizenhat éves limbacher Rezső volt.
Tulajdonképpen innen számíthatók a szlovákiai magyar regöscserkészet kezdetei is.89
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nyüzsgőnagyvárosbólidevetődöttfiúkmohónszívjákmagukbaacsendet,asíkságot”,
akikbeezúttal„magyarembereshallgatagságot”oltott„abúzát,zöldcsírátáldotttáplálékkáérlelőnapfény”.Snagyélményük,amikor–olvassuktovábbeszövegesfalvédőrajzot–avégremegleltmalomnáltalálkoztak„atulipirosmolnárnéval”,akinek„magyarosanömlöttszájábólasokpanasz:életkeserv”,azpedigkülönösenmeghatottaőket,hogy
a „nehézkesen csoszogó” molnár, ez a „csizmás, mellényes, szótlan, fekete bajuszos
ember”,miutánátvitteőketcsónakjávalatúlpartra,önérzettelutasítottavisszaadiákok
által„szégyenlősen”felkínáltfizetséget:„nemkőezérnékemsemmise,magyardiákok
maguk,magyarembervagyokén!”,mirecserkészeinkmeghatottanbámultake„nemes
szeretetű magyar ember után”, teljesen átérezve a történet szépségét, vagyis hogy „a
németfalusFelső-csallóközbentestvériesszeretetbenölelkeztekösszeazegymásrabukkanóárvamagyarok”.ezanemzetiromantikátólisbőségesenátitatottkiscserkészcsevej,keresettségébenegyszerrevisszatetszőésmeghatóstílusgyakorlat,hangpróbaakár
ha peéry hamarosan – alig egy fél év múlva – megjelenő irodalmi-írói début-jének,87 a
Hiradó-beliA falu barátainaklennemárazegyikelőfogalmazványa.
a tartalmas-kalandos, élményekkel s tanulságokkal teli nyár után szeptemberben
megkezdődöttatanítás,ésfolytatódottacserkészévisamagahatározottrendjeszerint. Tovább folytatódnak az őrs vezetőjének környékismereti előadásai (előbb
„bratislava” északkeleti körzetéről, majd vereknye, Szunyogdi, püspöki, kisérd, éberhard, Hidas nevezetességeiről, Récse történetéről, s egy alkalommal az arany rajon
belül,aZerge-hegyetéskörnyékétiscélbaveszik);őrsiirattárathoznaklétre;megtanuljákkessler[balogh]edgáröregcserkészfrissenfaragottrigmusátavrátnaitáborról;
szeptember 11-én Farkas Gyula személyében kapott becses vendéget az őrs, aki az
együttélőnépekésaz„elárvult”magyarnemzetszeretetérebuzdítottaőket,majdaz
őrstagjaiolvassákfelfrissírásaikat(bióezúttalisegykirándulásuktörténetétörökítettemeg,kessler[balogh]edgárpedig„négybolygócserkész”–edgár,bió,kálmán
és ali – kilencnapos mátyusföldi útjáról számolt be); „gyönyörű részleteket” olvas fel
cserkésztársainakjacklondonregényeiből,többekköztamagyarul1922-benmegjelentFarkasvérből,röpelőadásokattartmahátmaGandhiról,aszeretetrőlésannaktörvényéről,hangsúlyozva,hogycsakebbőlakiindulásbólválhatbelőlük„jóőrs”,aszemápolásról,a10.,cserkésztörvényről,azazabarátkozásról,későbbazélettörvényéről,
a Zerge-hegy nyugati oldaláról, illetve növényzetéről, egy Növénytant ajándékoz az
Irattárnak, s közben továbbra is őrsi társai fegyelmezetlensége miatt dohog, és kilátásba helyezte, hogy hamarosan legalább „öt rendgyakorlati” kirándulást tesznek;
november2-án„teljeslétszámmal”képviseltettékmagukata„pozsonyihősöksíremlékének felszentelésénél”, ahol többek közt „bió papája”, limbacher doktor mondott
megemlékezőbeszédet.november10-énazutánarrólszólaSólyomőrsbejegyzése,
hogy az e napi őrsi órát limbacher bió betegsége miatt más tartotta meg helyette,
majd,akövetkezőévjanuárjátólmáraSasokőrstagjakéntemlítikabejegyzések.
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magyarországonekkormárjelentősebbelőtörténetretekintettvisszaacserkészetnekez
anépihagyományokéskultúraápolására,terjesztésérelétrejöttvonulata,melynek1918tólmegteremtődtekaszervezettkereteiis.aprágaiSzentGyörgykördiákjaikezdeményezésérearegöscserkészetneksajátoshajtásaalakultkicsehszlovákiában,s„anemzetmegtartóerőtaparasztságbanlátván,öntudatánakerősítésére,látókörénekbővítéséreregöscserkészekkelfalujárómozgalmatindított”,melyafalusiéletviszonyokfeltárásáraésleírásáratörekedett,aSarlólétrejöttévelazideológiaibefolyásolásegyreerőteljesebbszándékávalis.90 a(regös)cserkészekrendszeresenkijártakadél-szlovákiai(szlovenszkói)magyarfalvakba,aholelbeszélgettekahelybeliértelmiségiekkel:aplébánossal,lelkésszel,tanítókkal,különbözőtörténetiésstatisztikaiadatokatrögzítettekazadott
faluról, népszokásokat és népdalokat, nyelvjárási különösségeket gyűjtöttek, rajzokat,
vázlatokatkészítettekazérdekesebblátnivalókról,házakról,viseletekről,népművészeti
remekekről(ebbenapozsonyinemesszeghyjenőjártazélen),helytörténetiemlékeket
ésműemléképületekettekintettekmeg,mesedélutánokattartottakafalusigyerekeknek,
műsorokat adtak nekik, könyveket gyűjtöttek és ajándékoztak a falusi iskolai és közkönyvtáraknakstb.,vagyis,amozgalomban,legalábbiskezdetbensalapvetően,aszociálisésnépnevelőiszempontokvoltakameghatározók.ésmégvalami:ahányfalu,ahány
találkozás–annyiélmény,kaland,újismeret.
említettük,írónkmagaezidőretesziíróiindulását,amikorisirodalmitevékenységénekkezdetét,début-jétA falu barátai címűírásamegjelenéséhezkötiapozsonyiHíradó
1926.január31-iszámában(jóllehetalosonciamilapunkatmártizenkétéveskorától
elláttakisebbtudósításokkal,hírekkel,könyvszemlékkel).a„halkszavú,disztingvált,tartózkodó embernek” számító91 arkauer István által szerkesztett Híradó a még vutkovich
SándoralapítottanyugatmagyarországiHíradójogutódjakéntfolytatódottazállamfordulatután.peérykésőbbismindignagyszeretettelgondoltvisszaazírásátmegjelentető
muki bácsira – arkauer Istvánra –, akit majd jóval később, a róla írt nekrológjában a
pozsonyipolgárság„vonzóésnemes”,„észrevétlenülfölényesmegtestesülésének”titulált,sakineklapja„bölcsmértéktartássalélt,évtizedekcsendesúriformáibamerevülten”, s az a „nemes, érdeklődő és csöndes rezerváltság” áradt ki „szolid hasábjaiból”,
mely„mindenigazkultúravégállomásaésbeteljesülése”.92 peéryittmáramegszépítő
messzeségtávlatábólidéztemegazegyébként„szerényszínvonalú”lapot,melynekazonbanazirodalomtörténészTurczellajosértékeléseszerintmégisnagyérdemevolt,hogy
„gondosanszámontartottaésértékelteapozsonyikulturális,zeneiésképzőművészeti
eseményeket”.93 megkelljegyeznünk,hogyennélsokkalszigorúbbvéleményiselhangzottalőrinc-kapuutcábankészülőHíradóról,akortárskovácsendréé,aki„apolgárság
leibzsurnáljánk”neveztealapot,mely„újnemzedéketnemnevelt,amagyarújságírás
ügyétnemvitteelőbbre”.persze,gyanítjuk,ebbealetaglózóértékelésbe,mindenvélhetőigazságtartalmaellenéreazisbelejátszhatott,hogykovácselsőírásai–ifj.limbacher
Rezsőéitőleltérően–elutasításrataláltakalapnál.94
acím,A falu barátai,tulajdonképpenannakafalujárómozgalomnakaneve,mely
1925-től kezdve – a prágai Szent György kör cserkészeinek szorgalmazására is – a
városicserkészeketelindítottaavidékfelé,hogyezekkelaregösjárásokkala„városi
fiúk”megismerjék„azagrárdeterminációsnéplélekkulturáliskincseitésigaziigényeit”,95 sakülönbözőterületekenkiválóteljesítménytnyújtóőrsöket„afalubarátai”feliratúőrsizászlóvaljutalmazták.akamaszcserkészifjúnakezaszázadelejiszalonlíra
kellékeivel telezsúfolt, szecessziósan túldíszített, jelzőhalmozó fogalmazványa a
csallóközbe,a„napcsókoltakisalföldre”vezetiazolvasót,ahola„sziklás,vadtájakhoz
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szokott”szemét–emlékezzünkcsakagyermeksakiskamaszTátra-szeretetére,hegyi
túrázásaira–„lágyansimogatjaaszéttártrónaságegyszerűsége”,ahollelkébefogadta„amagyarparasztnehézkalászosföldjét”,megszerette„aztazsírosfekete,napsütöttegöröngyöt,melybemagyarvérünkmunkásizmavetiazaranyfényűnapot”,megszerette„azöldzsírjátáldotttáplálékkáérlelőnapfényt”,megszeretteaszóbanforgó
tájat,mely„kincse,édesanyjaaröghözkötöttTestvérnek…”–dejobbnemidéznibelőletovább,annyiranincsezekbenabarokkosanzsúfoltsorokbansemmikésőbbiragyogóesszéistánkváratlannyelvifordulatokkal,megoldásokkalteli,egyénivezetésűnyelvéből, átlátható s hátborzongató hatásokra képes stílusából, letisztult, céltudatosan
vezetettgondolatmeneteiből(hacsaknemvesszükbiztatójelnekkamaszpályakezdőnk
életkoráhozképestgazdagésjelentősolvasottságróltanúskodószókincsét).vagyisez
mégugyanazanyelvimatéria,amelyacserkésznapló(k)banöltöttformát.amiértazonbanmégisfontoslehetszámunkraezazírás,az,hogyészlelhetőenittkezdettelőször
kitág/rulnialátóköre,sszunnyadószociálisérzékenységeisittésekkorkapjaazelső
ösztönzéstkésőbbiteljesspektrumúkibontakozásához,árnyalatosartikulálódásához
(lásdazírásbana„kérges,keményparasztmarokban”puhánfekvő„fehér,városifiúkéz” motívumát, ellentétpárját!). a minden ízében iskolás fogalmazvány a pozsonyi
Sasok cserkészcsapatának csallóközi (somorjai) és mátyusföldi (hidaskürti) missziós
útjáról ad romantikusan túlszínezett beszámolót, s megjelentetése is serkenthette a
fiatallimbacherfiúíróipályairántivonzalmánakkialakulását.
ugyanezen év nyarán – július 1-je és 9-e között – az ifjú peéry is ott van
liptószentivánban a prágai és a brünni magyar főiskolások Szent György köre által
összehívottországoscsapatközitáborban,melyetkésőbbSzalatnaiRezső–az1928.
évigombaszögitáborozássalegyütt–úgyminősített,hogyaz„lélektanitanfolyam”volt
aszámáramindvégig,s„kiapadhatatlanpedagógiaiemlékforrása”maradt.96 Ittnegyvennégyen jöttek össze Szent-Ivány józsef magyar nemzeti párti vezető, parlamenti
képviselőbirtokán(kétévvelkorábbanakomáromicserkészektáboroztakabirtokon).
peéry–édesapjarévén–gyermekkorábólismerteapolitikust,akiotthonukbanisjárt
náluk,és„ízesszavú,joviális,megnyerőember”benyomásátkeltettebenne,smaguk
is jártak a birtokos liptószentiváni udvarházában, s még élete végén is elismeréssel
szóla„szülőföldönvalóboldogulás”,a„kislépésekemagyarrealistájáról”.97 akessler
[balogh]edgárparancsnokoltatáborbaakiskárpátokháromcserkésztküldött,köztük
limbacherbiót,akimelleslegaseregletércliliomcímű,„napifalragaszként”megjelenőtáboriújságjánakszerkesztőjelett.IttvoltSzalatnaiRezsőis,akiehelytcserélteföl
családnevét,aRácheltaszülőfalujautániSzalatnaira.atábortáviratbanköszöntette
masarykköztársaságielnököt,akiviszontválasztintézettarésztvevőkhöz.98
atáboriéletazegyéneketegybeforrasztóközösségiélményekésazelmétpallérozó előadások, tanácskozások, illetve a résztvevők tehetségét, felkészültségét, fizikai
erőnlétét,ügyességétpróbáratevőmegmérettetésekegészsorátkínáltaajelenlevőknek.voltitthadijáték,akadályverseny,tornabemutató,távolságbecslésigyakorlat,labdarúgócsata, népi tánc, kuruc tárogatójáték, tréfás jelenet, átszellemült szavalat,
továbbátanácskozásakisebbségicserkészetjövőjéről,lehetőségeiről,afalusicserkészetésaregöscserkészetkiszélesítéséről.a„kiserdeiállam”továbbifontosintézményénekszámítottmégavénuzsoráskantinja,acserkészposta,atáborikönyvtárésa
mentőállomásis.Ráadásulapozsonyicserkészek–sakomáromiakugyanígy–innen
mégnemmentekhaza,hanemludwigaurélvezetésével–asuttóivízesésérintésével
–aterhelyi(tyerhovai)vrátna-völgybelátogattak,smegmásztáka„csupaszfejű”kis-
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krivántis.99 acserkésznyárkövetkezőkalandsorozatátpeéryszámáraezutánvélhetőenapozsonyikiskárpátok,valamintazérsekújváriczuczorGergelycserkészcsapatok
rendezte, s Hornyák odiló és janson jenő vezette nyolcvanfős – ugyancsak júliusi –
közös táborozás jelentette a kis-kárpátok morvamezei oldalán levő nádasfő
(Rohrbach)közelében,melyen–mintakiskárpátokoszlopostagja–őisottlehetett.100
azviszontbizonyos,hogyakiskárpátokjókairajánakháromtagúSasokőrse–peéry
bión kívül még Gálffy Zoltán (kófic) és nemesszeghy jenő (nemes) voltak a tagjai –
éppen az ő vezetésével indult augusztusi vándorlására, melynek során (augusztus
10–11.) a mátyusföldön, magyarbél érintésével, Zonctoronyban, egyházfán, jókán,
nagyfödémesen, nemeskossúton, vízkeleten, Hidaskürtön, Tallóson, nádszegen – itt
keltek át a csallóköz határát jelentő kis-dunán –, vásárúton jártak, majd Gútára,
későbbnemesócsáramentek,aholaludwigaurélvezette,sbősfelőlérkezőőzekkel
találkoztak.Gyalogtúrájukatinnenkomáromfeléfolytatták,ésógyalla,párkány,valamintérsekújvárvoltakakövetkezőállomásaik.jókánGregorovitslipótnemzetgyűlési
képviselő,plébánosfogadtaőket;nagyfödémesenszázhúsz„aprógyereknek”tartottak
mesedélutánt (melyen peéry az Ezüstország című mesét, később Garay jános
Obsitosát adta elő).101 nagyfödémesről nemeskosútra vitt a három vándorcserkész
útja,augusztus12-énpedig,vízkeletután,Hidaskürtkövetkezett,aholazérsekújvári
cserkészekkel találkoztak. az itteni, az érsekújváriakkal közös mesedélutánon peéry
repertoárjaA törpék harcávalbővült.Tallósonkrisztinusztantóúréknálszálltakmeg,
ahonnan„szalonnásmagyartízóraiután”indultaktovább.nádszegenegyöregcigányasszonyálltaelpeéryútját(„kiégettpergamentbőrénekredőimozognak,feketehajából,sokszínűruhájábólrosszszagárad”),aki„Fújjaebbeapínzbenagyságosfiatalúr
mindenrosszát,baját,gondját!”szöveggelkicsalttőleegykoronát.akövetkezőéjszakátvásárútontöltötték.aSasokőrsezzelazútjávalelnyerteaprágaiSzentGyörgykör
vándorlásversenyének darvas jános, kessler (balogh) edgár és mohácsy jános odaítélteelsődíját:egymagyardíszfokost,amelycsoport„különösenamagyarnépművészettanulmányozásávalésmegörökítésévelvégzettjómunkát”,éssikeresmunkájáért
peéry–többekközöttjócsiklajossal,ludwigauréllalésabebarangoltvidékeknépművészeti emlékeit szorgalmasan rajzolgató nemesszeghy jenővel – az 1927. évre
megkapta a „regös” címet, s könyvjutalomban is részesült.102 a Sas őrs limbacherpeéryvezetteregösnaplójátnégyévvelkésőbb–részbenamintaadás,részbenpedig
a regösmozgalom szlovákiai kezdetei felmutatásának szándékával –, 1930 májusában,júniusábanésszeptemberébenamilapunkbanbaloghedgárközölte.atárgyilagosleírásokszemélyesemlékekkelkeverednekbenne,aleíróhangotaköltőiimpreszsziók,líraihangulatok,festőihangulatképek,csendéletekpihenőiakasztjákmeg.ezek
egyúttaltollátélesítő,mondataihajlékonyságátelősegítőstílusgyakorlatokis;például
egykisady-utánérzés:„cipőnksárbandagaszt.Záporcsapkodjaazugart.azégperemenrétegeslilafelhőkalólelőtüzesedikavéresnapkorong.anapfényfakóvörösséggelcsókoljaatarlókat.véresárnyúakamezőtfekvőkeresztek.mindenvérrelaláfestett”–egykismóriczitájfestés:„…virágzórózsaszíndohánytáblákatcsókolanap.az
üde fehér házak ereszein felfűzött dohánylevelek barnúlnak. […] a sárga gabonakeresztekkatonásrendbenülnekatarlón.azugaronitt-ottalattomosancsillantmegegyegyvíztócsa.azutategyszerrecsakvíztakarja.mezítlábdagasztunkasüppedékessárban.bokáigcsillogó,iszapossárfestékvonjabealábunkat”–egyexpresszionistalendületet vevő riportázs: „cséplőgép dohog az udvaron. víg ritmusban köpi a füstöt a
feketekémény.[…]azadogatóbiztoskönnyedséggeletetiakévenyelődobot.Fent,a
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A könyv és a diák
a mi lapunk ekkoriban már – limbacher Rezső néven – egymásután közölte peéry
könyvismertetéseit. 1926 szeptemberében például Rudyard kipling A három kópé
című„cserkészregényéről”írt,melyugyan„nemnyúlakamaszkortragédiáinakmélyére,nemnagykoncepciójú,debámulatosmegfigyeléseivelakönnyigazgyöngyétésa
szívbőljövőkacagástelőcsaló,szellemeskiplingileírásaivalművészierejű”.106 demég
ugyanebben az évben írt a lapban jack london Farkasvéréről is (emlékezzünk: egy
évvelkorábbanmárőrsifelolvasásttartottbelőle);könyvismertetésénekérdekessége,
hogymégHviezdoslavotsannakpanteizmusátisbelekeveri,azamerikaiíró„legpompásabberdőregényének”nevezvekérdéseskönyvét.107 akövetkezőévbenakönyvrőlírt
kisdiákvallomástA könyv és a diák címmelpeéry,mely–amellett,hogymárminden
tekintetbenapályakezdőírótisztulónyelvét,egyszerűsödő,könnyebbenáttekinthető
gondolatmenetét, tisztuló stílusát mutatja –, azért is sokatmondó darab lehet a számunkra,mertkésőbbitág,nemzetitéseurópaitegyütttekintőértékszemléletétittlátjukelőszöramagaegyértelműségébenmegfogalmazódni:„…agyökeres,alapos,európaiszinvonaluműveltségésaszellemikultúra:azigazi,egyetlen,nemesmagyarhagyomány.akönyvazaforrás,amelybőlalegkülönbözőbbtávlatokatátfogóműveltséget
beszerezhetjük.” S ízlésének, szellemi érdeklődésének tágasságáról tanúskodik kis
vallomásának ajánlólistája is, mely a lehető legtermészetesebb valóságalakító, valóságbővítő mozdulattal rakja egymás mellé petőfi és ady, molnár Ferenc és
Rabindranath Tagore (itt: Tágur) nevét, majd olvasásra buzdítja a „mai ordító, filmkígyós, rádiós” világban élő diáktársait.108 bizonyos, hogy e kis elmélkedés a tizenhattizenhét éves gimnazista saját önképzőköri tevékenységének, tanára – dr. pfeiffer
jános – irányításával szerzett tapasztalatainak is összefoglalása, amit a mi lapunk
1927.júniusiszámábaírt,csoportjukberzsenyidánielszületésének150.évfordulójá-
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porosmagasbanegyrerakjákakazlat.pirosfejkötők,ritmikusemberimozgások,dohogás,terjengőfüst,por,sárgakazlakongyolcsbólkibarnállóizmokolvadnakszentharmóniába.élet!”–egykisimpresszionistafalukép:„alkony.arohanó,piszkosdunában
mossa beboruló arcát a lilás-véres égbolt. […] a falu hosszan elhúzódik az országút
mentén,acsillaghímeségboltalatt.”103 amalapszámSzerkesztői üzenetek rovatában,
melybenpeérycserkésznaplójánakmásodikfolytatásamegjelent,filológiaipontosságú jegyzet részletezi – a közlést nehezményező krendl Gusztávnak címezve, aki a
csehszlovákiai magyar cserkészmozgalomban játszott (később?) fontos szerepet, s
Hornyákodilótávozásautánakiskárpátokcserkészcsapatnakisaparancsnokavolt–
annakkörülményeit,hogyaniskerültanaplókézirataaszerkesztőséghez:„aSasőrs
regösnaplója peéry Rezső és nemesszeghy jenő magántulajdonát képezte, mely az
1926-ik évi vándorlási verseny feltételei értelmében a Szent György kör tulajdonába
mentát.maaSzentGyörgykörjogutódja,aSarlóőrzi,ettőlaszervezettőlkaptameg
amilapunk.”104 persze,ahogybaloghedgárismegállapítjaanaplóközléseléírtjegyzetében,ebbenavállalkozásbanmégsokanaivitás,agyermekirácsodálkozásavilág
számukraismeretlenoldalára–deéppezezeknekavándorlásoknakacélja:avárosi
gyerekeketkivinniafalura,közelíteniegymáshozapolgáriésanépikultúrátésműveltséget,feltárniésközelebbrőlmegismerniafalusiéletkörülményeket,stávlatosanmunkálkodniazoknakafeltételeknekamegteremtésén,melyekekörülményekmegváltoztatásáhozszükségesek.105
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rarendezettdíszönképzőköriülésérőlszólótudósításaisigazol.ezutóbbihíradásában
újabb nevekkel-színekkel bővíti-gazdagítja ifjúkori érdeklődésének, olvasmányainak
palettáját(babitscsal,kosztolányival,benedekmarcellal).109 azönképzőkörökkérdésévelfoglalkozikpeéryamilapunkdecemberiszámábanközölt,fentebbmáridézettés
hivatkozottírásábanis,melybenbizonyosreformokatjavasolazönképzőkörimunkában,s–a„Fiúk,kóstoljatokbeleaSzabadkutatásnagyszerűségébe,izgalmába!”jelszóvalbiztatvatársait–nagyobbteretkívánbiztosítaniazoktatásbanazújkultúrának
ésamodernirodalomnak.110
ekkormáregyreszélesebbkörben(fel)figyelnekrá,egyretöbbhelyenszámolnakvele,
slassan-lassannemzedéke–azakkoritizenhét-tizennyolcévesek–egyretöbbekáltal
sokra hivatottnak tartott (köz)szereplője lesz. így például amikor májusban a pozsonyi
magyarfőiskolásokSzentGyörgyköreaToldyköregyikhelyiségébentanácskozástrendezettamagyarfaluproblémáiról,csádermihályszigorlóorvos,apozsonyimakkelnökénekA falu és a higiénia című,valamintbrogyányikálmánjoghallgatónakacsallóközi
építési formákról tartott előadása mellett a hetedik osztályos reálgimnáziumi tanuló
limbacher Rezsőt kérték fel előadásra, melyet A falu a magyar irodalomban Szabó
Dezsőig címmeltartott.111 1928márciusábanviszont,amikorelterjedtahíre,hogymégiscsaksorkerülkosztolányidezsőszlovákiaikörútjára,apozsonyimagyarreálgimnázium
önképzőkörébenrövididőalattmásodszorfoglalkoztakaköltőműveivel,aminekmegfelelően peéry kosztolányi A húgomat a bánat eljegyezte című verséről írt tanulmányát
olvastafel.112 visszaemlékezésébenbaloghedgárúgyemlegetiatizenhétéveslimbacher
Rezsőt,ezt„azelőkelőgyermekszobaésarégievangélikuslíceumatmoszférájábólindult
hetedikesreálgimnazistát”,mintaregösmozgalomreménységét,aregösprogramokerősségét.peéryreekkoribanmélyhatástgyakoroltkaffkamargitjátékkönyve,aKisemberek,
barátocskáim;olvastaSelmalagerlöflegendáit,oscarwildemeséit–kettőjükírásaiból
dicséretesregösprogramotisösszeállítottakisiskolásoknakszántfalusimesedélutánokra,hogy–amintaztamilapunkbaniskifejtette–a„művésziszószárnyánszentmagasságokba repítse hallgatóit”. S máris programot hirdet: „a műveltség ne legyen tabu,
hanemközöskincs!”Ilyképpenfedeztettefölaprófalusihallgatóivaltöbbekközöttarany
jánostólA fülemilétésA tudós macskáját,petőfitőlazArany Lacinak játékosbáját,valamintaSzeget szeggelt,amelyek–írjabaloghedgár–az„önképzőkörökbenelvesztették
elsődlegesszereplőiket,afalusitábortüzeknélazonban–parasztgyermekekszíneelőtt–
újrafelfénylettekteljesplaszticitásukkal”.113
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személyiségekialakulására,smégéletevégénisanemzetiségek–szlovákokésmagyarok
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88. aregöscímettizennyolcévenalulicserkészekkaphattákmeg,segyévenátviselhették,ám
aztegyéviismételtregösmunkávalújbólmegszerezhették.Fogarassylászló:Magyar cserkészmozgalom Csehszlovákiában… i.m.34.p.
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89. uo.25.p.
90. Magyar Katolikus Lexikon. i.m.(–R–regöscserkészet)
91. kovácsendre:Korszakváltás. i.m.139.p.
92. peéryRezső:Föld, fogadd be… i.m.115.p.
93. Turczellajos:Pozsony és a két világháború közötti csehszlovákiai magyar sajtó. i.m.49.p.
94. kovács endre: Két háború közt. i. m. 17–18., 20. p. később, 1981-ben megjelent,
Korszakváltás címűemlékiratábankovácsmárvalamiveltárgyszerűbbenemlékezikmega
Híradóról(139.p.).
95. Regösiskola.Vetés,1.sz.7.p.
96. SzalatnaiRezső:Sarlósok varázsa és igazságkeresése. i.m.1778–1779.p.
97. peéryRezső:Utószó két szlovenszkói évtizedhez 1918–1938.Inuő:A végzet bábjátéka…
i.m.197.p.
98. Fogarassylászló:Magyar cserkészmozgalom Csehszlovákiában… i.m.25.,26.p.
99. nyári táborozások [= Csapatközi cserkésztábor az Alacsony-Tátrában]. i. m. A Mi Lapunk,
1926.szeptember.127.p.
100. uo.[=Cserkésztábor Nádasfőn].128.p.
101. peéryRezső:aSasokregősnaplója.A Mi Lapunk,1930.május.117–118.p.
102. uo.–errőlazútrólvándorlásokcímmelrövidenamilapunk1926.szeptemberiszámának
Hírekrovataisbeszámolt.A Mi Lapunk,1926.szeptember.7.sz.135.p.–lásdmégezzel
kapcsolatban:avándorlásversenyeredménye.A Mi Lapunk,1926.december.10.sz.179.p.
103. arészletekaregösnaplóelsőkétrészébőlvalók:aSasokregösnaplója.A Mi Lapunk,1930.
május.117–118.p.;1930.június.136–138.p.
104. Szerkesztőiüzenetek[=Krendl Gusztáv, Pozsony].A Mi Lapunk,1930.június.152.p.
105. baloghedgár:azelsőregösjárásnaplója.A Mi Lapunk,1930.május.116–117.p.
106. Újkönyvek.A Mi Lapunk,1926.szeptember.7.sz.129–130.–afolyóiratugyanezenszámánakSzerkesztőiüzenetekrovatábanaszerkesztőmegköszöniaküldeményt,stovábbi
jelentkezésekre biztatja peéryt, jelesül beszámolót kér tőle augusztusi cserkészvándorlásukról.Szerkesztőiüzenetek.uo.hátsóbelsőborító.
107. Újkönyvek.A Mi Lapunk,1926.október.8.sz.144.p.
108. peéryRezső:akönyvésadiák.A Mi Lapunk,1927.május.5.sz.88.p.
109. Önképzőköreink[=limbacherRezső:A pozsonyi magyar gimnázium önképzőkörének…].A
Mi Lapunk,1927.június.6.sz.123.p.–érdekesség,hogyugyanebbenalapszámbanmég
egy – ezúttal bió néven közölt – tudósítása szerepelt peérynek, melyben a kiskárpátok
édesanyja,dr.limbacherRezsőnéáltalvezetettleánycserkészeinekegyházgelleiműsoros
fellépésérőlszámoltbe.cserkészet[=bió:Tizenkét csallóközi kis község…].A Mi Lapunk,
1927.június.6.sz.121.p.
110. limbacherRezső:Önképzőkör.A Mi Lapunk,1927.december.10.sz.199.p.;vágásIstván:
amilapunkésSchererlajos.InA magyar cserkészet és forrásainál. i.m.85.p.
111. Hírek[=A pozsonyi főiskolás cserkészek szervezkedése].A Mi Lapunk,1927.június.6.sz.
125.p.lásdmégFogarassylászló:Magyar cserkészmozgalom Csehszlovákiában… i.m.
30.p.
112. Hírek[=A pozsonyi magyar reálgimnázium önképzőköre…].A Mi Lapunk,1928.április.79.p.
113. baloghedgár:Hét próba. i.m.55.p.

Felhasználtforrásokésirodalom
Kéziratok
akiskárpátokcserkészcsapataranyrajaSólyomőrsénektöredékesszertárinaplókönyvibejegyzéseinek,őrsinaplóinakfénymásolatipéldányaiaz1924.,1925.,1926.évekből.–
ezekapósom,ozsvaldárpádhagyatékábólkerültekabirtokomba.
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peéryRezső:Pillanatnyi elmezavar naplója. Jegyzőkönyv, mely az elszórt gondolatoké.kézirat,
1928.Tulajdonombanlevőfénymásolatipéldányátazíróözvegyétől,peéryleonától
kaptam2001-ben.
debrecenidérimúzeumSarlóGyűjteménye(dS.X.86.470.4)
Fábry Zoltán levélhagyatéka, csemadok országos választmányának levéltára – Fórum
kisebbségkutatóIntézet,bibliothecaHungarica(Somorja):csemadokov–FkIbH
Lexikonok, kronológiák
A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998 IV. Művelődéstörténeti kronológia –
Könyvészet – mutatók.Szerk.ésösszeáll.:Tóthlászló–FilepTamásGusztáv.budapest,ISTeR,2000,368p.
A (cseh)szlovákiai magyarok kronológiája 1918-tól napjainkig. http://www.foruminst.sk/index.
php?p=kronologia&t=a&xp=&mId=&lev=&Ind=1&p=index,hu,&Ind=8 (utolsó letöltés:2010.június7.)
Horváth,vladimír,phdr.:Bratislavský topografický lexikon.bratislava,Tatran,1990,408+48p.
Magyar Katolikus Lexikon. http://lexikon.katolikus.hu/R/reg%c3%b6scserk%c3%a9szet.html
(utolsóletöltés:2010.június7.)

Könyvek, tanulmányok
A felvidéki magyar cserkészet története. http://hu.wikipedia.org/wiki/a_felvid%c3%a9ki_magyar_cserk%c3%a9szet_t%c3%b6rt%c3%a9nete (utolsóletöltés:2010.jún.6.)
A magyar cserkészet és forrásainál. Összeállította: Hodossy Gyula. dunaszerdahely, lilium
aurum,1994,65–126.p.
A vándorlásverseny eredménye.amilapunk,1926.december.10.sz.179.p.
baloghedgár:Az első regösjárás naplója.amilapunk,1930.május.116–117.p.
baloghedgár:Hét próba. Egy nemzedék története 1924–1934. Tényekéstanúk.másodikkiadás.budapest,magvetőkönyvkiadó,1981,424p.
ébertTibor:Pozsonyi vecsernye láthatatlan hegyekkel és vizekkel.budapest,ISTeR,2001,128p.
Fukárivaléria:Egy régi alma mater. A pozsonyi evangélikus líceum és teológiai akadémia utolsó
negyven éve 1882–1923.pozsony,kalligram,2003,141p.
Hanák, jozef: Obsadenie Bratislavy 1918–1920. Kronika dní a udalostí. bratislava, albert
marenčinvydavateľstvopT,2004,184p.
Hronský,marián:Szlovákia elfoglalása a csehszlovák katonaság által 1918 novemberétől 1919
januárjáig. Ford.: dr. käfer István. budapest, Honvéd Hagyományőrző egyesület,
1993,57+térképmell.
jankovicsmarcell:Húsz esztendő Pozsonyban.H.n.,méryRatio,2000,236p.
Kedves Rezső! Drága Bió! Peéry Rezső és Szalatnai Rezső levelezése.közzétetteésszerkesztette:FilepTamásGusztáv.budapest,present,2001,355p.
kisslászló,dr.:limbacherRezsődoktor1872–1947.InPozsonyi Casino Évkönyve 2006.Összeállította:aichpéter.H.n.,é.n.,74–88.p.
kollaiIstván:egybékeszerződéspszichológiája.aTrianon-traumaokairól.InMeghasadt múlt. i.
m.130–143.p.
kovácsendre:Két háború közt.budapest,Turul,1944,111p.
kovácsendre:Korszakváltás. Emlékiratok.budapest,magvetőkönyvkiadó,1981,397p.
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Folyóiratok
amilapunk(losonc):1922,1924,1925,1926,1927,1928,1930
Híradó(pozsony):1926
kortárs(budapest):1971
limeskomárom-esztergommegyeiTudományosSzemle(Tatabánya):1995,1996
ÚjSzó(pozsony):1929
vetés(Rozsnyó):1928
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limbacherRezső,dr.:A rózsa világa.bratislava–pozsony,SzlovákiaiGyümölcsészetiegyesület,
é.n.,91p.
márai Sándor: A delfin visszanézett. Válogatott versek 1919–1977. budapest, akadémiai
kiadó–Helikonkiadó,1994,230p.
Meghasadt múlt. Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Szerk.: kollai István.
budapest,TerraRecognitaalapítvány,2008,256p.
molnárjózsef:emlékbeszédpeéryRezsőravatalafölött.InpeéryRezső:Requiem egy országrészért. második kiadás (molnár józsef emlékbeszédével). münchen, aurora
kiskönyvtár,1984,135+XXIv.p.
nyáritáborozások.A Mi Lapunk,1926.szeptember.7.sz.126–129.p.
[peéry]limbacherRezső:akönyvésadiák.A Mi Lapunk,1927.május.5.sz.88.p.
[peéryRezső]bió:Tizenkétcsallóközikisközség…A Mi Lapunk,1927.június.6.sz.121.p.
[peéry]limbacherRezső:apozsonyimagyargimnáziumönképzőkörének…A Mi Lapunk,1927.
június.6.sz.123.p.
[peéry]limbacherRezső:Önképzőkör.A Mi Lapunk,1927.december.199.p.
peéryRezső:Tizennyolcévesek.Új Szó,1929.december.3.sz.23–24.p.
peéry Rezső: a Sasok regösnaplója. A Mi Lapunk, 1930. május. 117–118. p.; 1930. június.
136–138.p.
peéry Rezső: Föld, fogadd be… Arkauer István emlékére. a Toldy kör évkönyve 1940.
Szerkesztette:császárIstván.bratislava–pozsony,Toldykör,é.n.,115–116.p.
peéry Rezső: Requiem egy országrészért. második kiadás (molnár józsef emlékbeszédével).
münchen,aurorakiskönyvtár,1984,135+XXIv.p.
peéryRezső:A végzet bábjátéka, avagy Peremmagyarok az idő sodrában.vál.ésszerk.:Filep
TamásGusztáv–Tóthlászló.pozsony,kalligramkönyvkiadó,1994,472p.
popélyGyula:Erős várunk az iskola. Tanulmányok a szlovákiai magyar oktatásügy problémaköréből 1918–1938.pozsony/bratislava,madách-posonium,2005,372p.
popélyGyula:ezvoltaSarló1–2.Irodalmi Szemle,2009.június,6.sz.15–26.p.;2009.július,
7.sz.62–70.p.
popélyGyula:Felvidék 1914–1920.budapest,magyarnapló–Fókuszegyesület,2010,440p.
Pozsony – Pressburg – Bratislava. A 700 éves város – Die 700 jahren alte Stadt – 700-ročné
mesto. Szerk.: Gyurcsík Iván–jégh Izabella–papp Zsuzsanna. pozsony–budapest,
kalligram–Regio,1994,250p.
Regösiskola.Vetés,1.sz.7.p.
SinkóFerenc:afelvidékiifjúságimozgalmakkezdeteiTrianonután.Regio,1990.április.2.sz.
148–160.p.
Szalatnai Rezső: Sarlósok varázsa és igazságkeresése. Kortárs, 1971. november. 11. sz.
1775–1784.p.
SzalatnaiRezső:A Duna költői. Öt évszázad versei a Dunáról.budapest,Hungária,1944,287p.
–Reprint:H.n.,aquakiadó,é.n.[1991],187p.
Szvatkópál:Fiúk,önképzést,európátésfiatalmagyarságot.A Mi Lapunk,1926november.9.sz.
153.p.
Szvatkópál:azönképzéspraktikusproblémái.A Mi Lapunk,1926.december.10.sz.177–178.p.
Szvatkópál:A változás élménye. Válogatott írások.válogattaésszerk.:FilepTamásGusztáv–G.
kovácslászló.pozsony,kalligramkönyvkiadó,1994,344p.
Turczellajos:pozsonyésakétvilágháborúközötticsehszlovákiaimagyarsajtó.Limes,1995.3.
sz.47–54.p.
vágásIstván:amilapunkésSchererlajos.InA magyar cserkészet és forrásai.i.m.65–126.p.
vándorlások.A Mi Lapunk,1926.szeptember.7.sz.135.p.
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ThemonographicstudycharacterizesthebeginningsoftheworkandlifeofRezső
peéry (bratislava, 1910 – Stuttgart, 1977), a Hungarian journalist and critic in
Slovakia. It discusses in detail his origin, the formation of his self-image as a
writer,awarenessofidentityanddevelopmentintermsofrelationshiptohisown
Hungarianethnicityandcivicvalues.
peérycamefromawealthyandintellectuallyverydemandingfirstgeneration
bourgeoisiefamily.Inhislaterhighschoolyears,hewasanalreadyexperienced
and accomplished journalist and youth movement activist. His academic major
wasHungarian-French-philosophyinbratislava,buthespentseveralsemestersin
pragueandparisaswell.asateacherheonlyworkedforashortperiodoftime,
his main profession was journalism, more precisely literary journalism and
criticism.
Hisfirstchildhoodtraumasandrelatedrecollectionscanbetracedbacktothe
First world war, and the first imperial change, when his hometown suddenly
becameapartofthenewlyestablishedczechoslovakRepublic.Hisfamilymoves
toanewplace,butremainsinbratislava,neartheHorskýpark(Forestpark),in
an almost bucolic, intimate environment. This is when they place him in an
evangelicallyceum,althoughheoriginallyhadaprotestantupbringing.duringhis
teenageyears,hisethnicbackgroundprovedtobeaprimaryeffect,resultingin
himfeelingalienatedinhisnewhomeland.
The study emphasizes the years of forming the Hungarian scout groups of
czechoslovakia,includingRezsőpeéry’sactivitiesandhisjournalisticroleinthe
process. His diary entries and articles proved to be invaluable sources on
scouting.
at its end, the study reflects on the beginnings of his literary activities and
readingexperiences.

