
Gerhard Pé ter

Iden ti tás ke re sés Frankenburg Adolf
és Rá ko si Jenő ön élet írá sa i ban

Be ve ze tés

E
DOL GO ZAT BAN Frankenburg Adolf és Rá ko si Jenő ön élet írá sa i nak elem zé -
sé vel pró bá lok kö ze lebb ke rül ni an nak meg ér té sé hez, ho gyan zaj lik a nem -
ze ti iden ti tás meg konst ru á lá sa. Pon to sabb len ne ta lán úgy fo gal maz ni,

hogy et ni kai ere de té ben bi zony ta lan nem ze ti iden ti tások konst ru á lá sá ról van szó,
hi szen mind két ön élet író bi zony ta lan et ni kai hát tér rel ren del ke zett. Míg Fran-
kenburg Adolf a mo dern ma gyar nem ze ti „ön tu dat” leg el ső kép vi se lői kö zött
tart ha tó szá mon, ad dig Rá ko si Je nő tel je sen ki for rott nem ze ti iden ti tás sal rendel-
kezett.1

Bár a két ki vá lasz tott ön élet író szü le té se kö zött egy ge ne rá ci ó nyi, 31 év nyi a tá -
vol ság, élet út juk szá mos kö zös pont ja mi att ta lán nem hat nak ide ge nül egy más
mel lett. Mind ket ten du nán tú li, ura da lom ról ura da lom ra köl töz kö dő, né met szár -
ma zá sú, ám két sé ges et ni kai iden ti tá sú gaz da tisz ti csa lád ból szár maz tak. Szü le ik
egy idő re né met több sé gű vá ro sok ba küld ték őket, Sop ron ba (itt a ben cés gim ná -
zi um pad ja it kop tat ták mind ket ten), il let ve Rá ko sit Kő szeg re is, így jól meg ta nul -
tak né me tül. Mind ket ten rö vid ki té rőt tet tek a gaz dál ko dás te rü le té re, majd
Pes ten pró bál tak meg hír ne vet sze rez ni. Így let tek ma gya ro sí tó túl buz gó sá guk ról
ne ve ze tes köz éle ti sze rep lők, és ta lán az sem vé let len, hogy az éle dő ma gyar nem -
ze ti iden ti tás szá má ra olyan fon tos te re pen fej tet ték ki te vé keny sé gü ket, mint az
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1 Mi lyen ér te lem ben kü lön böz tet he tő meg az et ni kai és a nem ze ti iden ti tás? Mi vel az iden ti tást
nem csak az egyé ni fej lő dés, ha nem a tár sa dal mi vál to zás is ala kít hat ja, ezért éle sen meg kü lön -
böz tet he tők pél dá ul a ha gyo má nyos, et ni kai és a mo dern, nem ze ti iden ti tás min ták. A
premodern tár sa dal mak ban az egyén tar tós – el ső sor ban ant ro po ló gi ai kü lönb sé ge ken nyug vó –
iden ti tás ka te gó ri ák kal ren del ke zik, a mo dern tár sa dal mak ban vi szont a na gyobb dif fe ren ci ált ság
mi att nin cse nek ké szen ka pott iden ti tás ka te gó ri ák, az azo no su lás ra al kal mas cso por tok szá ma
meg nő, az egyén nek na gyobb vá lasz tá si le he tő sé gei van nak – ez vi szont az iden ti tás prob lé mák
ki ala ku lá sá nak is a for rá sa. Így az et ni kai iden ti tás a ha gyo má nyos, preindusztriális tár sa dal -
mak ban a kö zös le szár ma zás fik ci ó ján ala pul, és a kö zös kul tu rá lis ér té ke ket osz tó cso por tok ra
jel lem ző. Ez a fik ció a mo dern ál la mok ki ala ku lá sá val – mi vel már nem ké pes be töl te ni kö zös ség -
te rem tő funk ci ó ját – hát tér be szo rul, bár nem tű nik el tel je sen. A nem ze ti iden ti tás egyé ni erő fe -
szí tést igény lő, mo dern iden ti tás ka te gó ria, ami fel té te le zi a köz vet len kap cso la tok köz ve tett
kap cso la tok ká való át ala ku lá sát, ez ál tal ho mo ge ni zál ja az amúgy egy re he te ro gé neb bé váló tár -
sa dal mat. Lásd PATAKI, 1987.; CSEPELI, 1992.; BARTH, 1996.; BINDORFFER, 2001.



iro da lom és a szín ház. Ab ban is ha son lít ha tók, hogy meg ír ták, és még éle tük ben ki 
is ad ták ön élet írá su kat.2

Az új nem ze ti iden ti tás első ge ne rá ci ó ja: Frankenburg Adolf

Frankenburg Adolf há rom rész let ben adta ki em lék ira ta it. Az első két kö tet Őszin -
te val lo má sok cím mel 1861-ben je lent meg, és a szer ző éle té nek első húsz évé ről
szól. En nek foly ta tá sa az 1868-ban, há rom kö tet ben ki adott Em lék irat ok, míg a csá -
szár vá ros ban töl tött éve i ről Bé csi él mé nye im cím mel két, 1880-ban pub li kált kö tet -
ben szá molt be. Vissza em lé ke zé se i ben éle té nek 1868-ig, va gyis Sop ron ba te le pü -
lé sé ig tar tó sza ka sza ke rül be mu ta tás ra.3 Iro dal mi, vagy leg alább is zsur na lisz ti kai 
igénnyel meg fo gal ma zott mon da ta i ból ki tű nik, hogy ön élet írá sát ele ve a nagy kö -
zön ség elé kí ván ta tár ni. Ere de ti leg nap lót ve ze tett, em lé ke ze te mel lett ezek re a
fel jegy zé se i re is tá masz kod ha tott, ami kor fel idéz te éle té nek bi zo nyos ese mé nye it
– bár nap ló i nak egy ré sze az 1849-es ház ku ta tás ok so rán el tűnt.4 To váb bá Tési Edit 
adta köz re Frankenburg egy rö vid, tény sze rű ön élet raj zát, amely va ló szí nű leg
1878-ból szár ma zik.5

A szer ző pub li cisz ti ká i val a ma gya ro sí tás egyik leg ag resszí vabb és leg tü rel -
met le nebb él har co sa volt az 1840-es évek Pestjén, aki ép pen a né met nyelv és kul -
tú ra vissza szo rí tá sá ért küz dött. Kü lö nös mó don ez a te vé keny sé ge rész ben né met
nyel vű iro dal mi pá lya kez dés sel, va la mint év ti ze de kig tar tó hi va ta li kar ri er rel pá -
ro sult. Ho gyan ala kul ha tott ki a két, egy más sal látszólag ne he zen össze egyez-
tethető szerep?

Frankenburg Adolf 1811-ben egy Sop ron hoz kö ze li fa lu ban, Németkeresztú-
ron (má sik neve: Sopronkeresztúr), ka to li kus csa lád ban szü le tett. Édes ap ja, Fran-
kenburg An tal ek kor a he lyi Es ter házy-ura da lom gaz da tiszt je volt, de ha ma ro san
a Szé ché nyi ek szol gá la tá ba állt Peresztegen, majd Sopronhorpácson. A Győ rött
szü le tett, harmincadi tiszt nek in dult ne me si szár ma zá sú apát, aki a győ ri tá bor -
ban mint in szur gens szol gált, sőt fő had nagy lett, fia így jel le mez te: „két nagy hi bá ja
volt: t. i. igen nagy ma gyar és igen őszin te em ber volt. Sze ret te mon da ni: »né met a ne vem,
ma gyar a szivem «”.6 Az apa a fiú sze rint annyi ra ma gyar ér zel mű volt, hogy „so ha se 
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2 Az ön élet írás nak ép pen az a cél ja, hogy a si ke res tár sa dal mi al kal maz ko dás be mu ta tá sá ra ko -
he rens fej lő dés tör té ne tet ala kít son ki a meg élt ese mé nyek ből. Így a műfaj – kel lő óva tos ság gal
ke zel ve – al kal mas le het a szer ző iden ti tá sá nak a vizs gá la tá ra. Az el be szélt tör té net sze rep lő je és
az (el vi leg vele azo nos) ön élet író kö zött ugyan is – a nap ló író val el len tét ben – van már bi zo nyos
tá vol ság, az ön élet írás fo lya mán a szer ző ér tel me zi, és ér tel mes ke ret be il lesz ti a meg élt tör té ne -
te ket. A le írás pil la na tá ban tör té nő ér tel me zés pe dig óha tat la nul kü lön bö zik a tör té net át élé sé vel
egy ide jű ér tel me zés től. A szer ző, mi vel fej lő dés tör té ne tet ír, be mu tat hat ja sa ját ko ráb bi, el té rő
iden ti tá sa it, de az em lé ke zet mű kö dé sé nek jel leg ze tes sé gei foly tán sze lek tál ja, ak tí van re konst ru -
ál ja és új ra ér tel me zi a múl tat, az ön élet írás te hát el ső sor ban a mű ke let ke zé sé nek ide jén val lott
ön ér té ke lést mu tat ja be, a ko ráb bi iden ti tás(ok) pe dig csak nyo mok ban fe dez he tő ek fel. PATAKI,
2001. 257., 262.; SZÁVAI, 1978. 76.

3 Ön élet írá sa i nak utol só meg je lent kö te te így vég ző dik: „A vi szont lá tás ra, ha az is ten akar ja!” Ez arra 
utal, hogy a szer ző től nem áll ha tott tá vol az em lék irat ok foly ta tá sa. FRANKENBURG, 1880. II. 208.

4 FRANKENBURG, 1880. I. 58., 178.
5 FRANKENBURG, 1948.
6 FRANKENBURG, 1861. I. 14.



ment né met ko mé di á ba”.7 Az azon ban el gon dol kod ta tó, hogy gyer me kei, Fe renc, az
1830-ban el hunyt nő vér, Luj za és Adolf nem ki mon dot tan ma gya ros hang zá sú ke -
reszt ne vet kap tak. Az édes any já ról, Grill An ná ról szól va, Adolf el ső sor ban an nak
val lá sos sá gát emel te ki. A csa lád ere de té ről – a ne me si szár ma zá son kí vül – nem
so kat tu dott a szer ző. Ami kor Frankenburg Adolf apja 1842-ben be kö vet ke zett ha -
lá la után az zal a cél lal lá to gat ta meg nagy báty ját, hogy pénzt kér jen tőle, csak ígé -
re tet ka pott, hogy a csa lád utol só sar ja ként majd úgy is örö kös lesz. „Kár is lett vol na 
e hires csa lád nak, mellynek nem zet sé gi fája olly régi idő kig ter jed, hogy még azt sem tud -
nám hi te le sen ki mu tat ni, ki és mi fé le em ber volt nagy apám? nyom nél kül ele nyész ne”8

– fűz te hoz zá a nagy bá csi vá la szá hoz a szer ző, és vissza em lé ke zé se i ből va ló ban
nem sok tud ha tó meg tá vo lab bi fel me nő i ről. Ke reszt úr né met, Pereszteg ugyan
ere de ti leg né met, de el ma gya ro so dott, Horpács pe dig ma gyar la kos sá gú falu volt
a 19. szá zad ele jén. Itt töl töt te éle té nek első éve it Frankenburg Adolf, majd hét éves
ko rá ban Sop ron ban élő nagy any já hoz került. A csa lád nyelv hasz ná lata nem egy -
ér tel mű, az ön élet írás ok eh hez nem ad nak tám pon tot. For rá sai meg je lö lé se nél kül
Machatsek Lu cia úgy vél te, né met aj kú fa mí lia le he tett,9 míg Kósa Já nos sze rint fel -
te he tő en mind a ma gyar, mind a né met nyelv hasz ná la tos volt a Frankenburg-
családban.10 Adolf szü lei jó vi szony ban vol tak a Liszt-csa lád dal, a szü lők egy más
gyer me ke i nek ke reszt szü lei vol tak, és míg Ke reszt úron lak tak, a két csa lád he ten -
te több ször is össze járt.11 A gyer mek ko ri ját szó paj tás, az Adolf nál csak egy hó nap -
pal idő sebb Liszt Fe renc vi szont nem tu dott ma gya rul. A Frankenburg-családdal
együtt élő vérteskapitány, Niesner Jó zsef az ön élet írás ta nú sá ga sze rint né me tül
in tet te le a Liszt Fe ren cet ját sza ni hívó Frankenburg gye re ke ket.12

A szer ző sa ját ál lí tá sa sze rint ma gyar anya nyel vű volt, a né met szá má ra ide gen 
nyelv volt. Ír ni-ol vas ni még a horpácsi ta ní tó tól ta nult, majd hét éves ko rá tól Sop -
ron ban járt is ko lá ba, és az első négy gim ná zi u mi évet is a sop ro ni ben cé sek nél vé -
gez te el. „A sop ro ni gim ná zi um ban a deák grammaticán kivül min dent ma gya rul
ta nul tunk. A né met ta nít vá nyok erre nem vol tak ugyan kö te lez ve, még is azok nak leg na -
gyobb ré sze a ma gya rok közé iratta be ma gát. Azt mond ták, hogy ma gya rok, s mire a ki sebb
is ko lá kat el vé gez ték, azok is vol tak. Jól meg fér tünk egy más mel lett; nem em lé ke zem, hogy
kö zöt tünk va la ha nem ze ti sé gi viszálkodások let tek vol na: pe dig vol tunk az is ko lá ban ma -
gya rok, né me tek és hor vá tok.”13 „Tanitóm mind a négy ki sebb deák is ko lán ke resz tül
Petykó Ödön benedekrendi ál do zó pap volt. Neki s a szó nok la ti tanitó Borovszky Lénártnak 
le he tett leg in kább a sop ro ni gim ná zi um ban ak ko ri ban kiválólag ural ko dott ma gyar szel le -
met kö szön ni.”14 Nagy any ja ha lá la után Frankenburg Adolf egy ta nár há zá ban
szállt meg, aki né me tül ta ní tot ta. „Min den nap tíz né met be szél ge tést kel lett az öreg úrt
meg ta nul nom, s míg azo kat nem tud tam, a professor nem eresz tett ki a szo bá ból […].
Mond ha tom, hogy na gyon oko san ked vel tet ték meg ve lem azt a né met nyel vet.”15

Frankenburg még is ma gya rul írt ver se ket a szom széd kis lány hoz, eze ket szál lás -
adó ja bün te té sül né met re for dít tat ta le vele, hi á ba pa nasz ko dott a gyer mek, hogy
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7 FRANKENBURG, 1861. I. 18.
8 FRANKENBURG, 1861. I. 212.
9 MACHATSEK, 1938. 5.

10 KÓSA, 1937. 162.
11 FRANKENBURG, 1868. II. 67.
12 FRANKENBURG, 1868. II. 71.
13 FRANKENBURG, 1861. I. 31.
14 FRANKENBURG, 1861. I. 32.
15 FRANKENBURG, 1861. I. 98–99.



még nem tud annyi ra né me tül.16 A nem ked velt né met órák ról a szer ző ké sőbb így
vé le ke dett: „Nem is sejtém ak kor, mily nagy hasz nát fo gom még ven ni, ha Ma gyar or szá -
gon meg él ni aka rok? Per sze, hogy egy füst alatt a cseh nyelv vel is megbírkózhattam vol na;
csak hogy ak kor még egész Sop ron vá ro sá ban egyet len cseh pesz ton kát vagy professort nem
le he tett ta lál ni.”17 Frankenburgnak egyéb ként prob lé mát okoz ha tott a nyelv ta nu -
lás, sop ro ni ta nul má nya i val kap cso lat ban a kö vet ke ző ket je gyez te meg: „franczia
és olasz leczkéim ál tal anynyira vit tem, hogy né me tül majd nem úgy írok és be szé lek, mint
ma gya rul”.18 Kér dé ses azon ban, hogy nem tú loz za-e el a né met nyelv vel kap cso la -
tos ne héz sé ge it, hi szen mind kis gyer mek ko rá ban, mind az ak kor szin te tel je sen
né met nyel vű Sop ron ban bő ven al kal ma nyíl ha tott a nyelv ala pos el sa já tí tá sá ra.
Ké sőb bi élet út ja so rán sem oko zott ne héz sé ge t né me tül ki fe jez nie ma gát.
Amennyi ben vi szont tény leg meg vi sel te őt a né met nyelv ta nu lá sa, ak kor ez ta lán
oka le he tett an nak, hogy ké sőbb nagy ve he men ci á val küz dött a né met nyelv hát -
tér be szo rí tá sá ért.

Ti zen hat éves ko rá tól Frankenburg Pé csett ta nult, ahol egy ko ráb ban Bécs ben élt 
nagy báty já nál la kott. Noha az első könyv, amit itt el ol va sott, az a ma gyar for dí tás -
ban ki adott Ro bin son volt, még sem ke rült túl sok ma gyar nyel vű könyv a ke zé be.
Pé csi éve it, a ma gyar köny vek hi á nyá ra pa nasz kod va, így írta le: „Csu da volt-e hát,
hogy gon do la ta ink ide gen irányt kö vet tek, s hogy ha zai élő pél dák hi á nyá ban ta nul má nyul
olly mű ve ket vá lasz tot tunk, mellyekben a miénktül egé szen el ütő szel lem ural ko dott, s
mellyekbül ma gyar ér zést, ha azt már anya te jünk kel be nem szop tuk vol na, so ha se ta nul -
tunk!”19 A szer ző szű kebb kö ze gé ben is a né met nyelv hasz ná lat volt a jel lem ző. Klá -
ra nén jé től, aki iránt ak kor sze rel met ér zett, né me tül idéz,20 fu ru lya ta ná ra, Sturm
bá csi is né me tül be szélt, és né me tül írt ver se ket.21

Frankenburg 1827-től Győr ben ta nult, ahol vissza em lé ke zé se sze rint vi dám má 
tet te, hogy sok ma gyar szót hal lott,22 ho lott egy né met szi tás nál volt a szál lá sa,23 és
ha ma ro san az ott ven dég sze rep lő né met szín tár su lat kö rül for go ló dott.24 Vé gül
még is egy ün ne pelt ma gyar szí nész nő, Hi va tal Ani kó mi att hagy ta ott ta nul má -
nya it, és kö vet te a társulatot, míg pén zé ből ki nem fogy va, bűn bá nó an haza nem
kel lett tér nie, pe dig apja nem sok kal ko ráb ban be kö vet ke zett ha lá la mi att a csa lád
is ép pen pénz szű ké ben volt. Ez után fél évig a keszt he lyi Georgikont lá to gat ta, vé -
gül a nyol ca dik gim ná zi u mi osz tályt Szom bat he lyen fe jez te be. Itt kü lö nö sen
Bitnicz La jost ked vel te meg, aki az első olyan ta ná ra volt, aki lel ki is me re te sen ta ní -
tot ta a ma gyar nyel vet és iro dal mat. Frankenburg sze rint a ki ala ku ló „lán go ló ma -
gyar ér zést” nagy rész ben Bitnicznek kö szön het te.25

Frankenburg ké sőbb Eger ben vég zett jogi ta nul má nyo kat, itt is mer te meg első
fe le sé gét, Vilt Ninát, egy egri sótiszt lá nyát, mi at ta ma radt még Eger ben pat va ris -
ta ként a me gyei fő jegy ző nél. Fe le sé ge ma gyar sá gát még rö vid ön élet raj zá ban sem
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16 FRANKENBURG, 1868. I. 103, 105.
17 FRANKENBURG, 1868. I. 96.
18 FRANKENBURG, 1861. I. 31.
19 FRANKENBURG, 1861. I. 80.
20 FRANKENBURG, 1861. I. 88.
21 FRANKENBURG, 1861. I. 91., 94.
22 FRANKENBURG, 1861. I. 178.
23 FRANKENBURG, 1861. I. 180.
24 FRANKENBURG, 1861. I. 203–208.
25 FRANKENBURG, 1861. II. 108.



mu lasz tot ta el meg em lí te ni,26 Gyön gyös ről szár ma zó anyó sá ról pe dig azt tar tot ta, 
„in kább sze re tett jól ma gya rul, mint rosszul né me tül be szél ni”.27 Frankenburg 1833-ban 
tet te le az es küt Po zsony ban mint ki rá lyi táb lai hi tes jegy ző, majd rö vid ide ig Szé -
che nyi Ist ván tit ká ra lett Nagy cen ken. Köz ben Sop ron ban be mu tat ták első szín -
mű vét – egy né met nyel vű víg já té kot.28 Mi u tán hi á ba ke re sett Sop ron ban ál lást,
ki bé relt egy bir to kot a So mogy me gyei Nagy gom bán, hogy vég re fe le sé gül ve hes -
se Vilt Ninát. Me ző gaz da sá gi is me re tek hí ján e vál lal ko zá sá val egy év után fel ha -
gyott, és Pest re köl tö zött. Még az atyai ház ból is mert Mátray (ere de ti leg
Róthkrepf) Gá bor köz ben já rá sá val a Tu dós Tár sa ság ír no ka lett, de az iro dal mi
hír név ke re sé sé ről to vább ra sem mon dott le.29 Még gaz dál ko dott, ami kor meg je -
len tek első hosszabb, ma gyar nyel vű írá sai.30 Az 1838-as ár víz után pe dig jó té kony 
célú „humoristicai fel ol va sá so kat” tar tott, ma gyar és né met nyel ven. 1838-tól,
néhány hó na pos ál lás ta lan ság után ál lam hi va tal nok lett (a ma gyar ka ma rá nál
fogalmazói jog gya kor nok), de ez zel a hát tér rel sem en ge dé lyez ték neki di vat lap
ala pí tá sát. A ma gyar nem ze ti ön tu dat tal a ko ra be li fel fo gás sze rint ne he zen össze- 
egyez tet he tő hi va tal no ki pá lya fu tá sát Frankenburg több ször az zal ma gya ráz ta,
hogy csa lád fenn tar tó ként anya gi biz ton ság ra kellett tö re ked nie.

A kö vet ke ző két év ben Frankenburg Adolf né met nyel vű szín da ra bo kat és cik -
ke ket írt, ez után vi szont már Kos suth Pes ti Hír lapjánál buk kant fel szer kesz tő ként.
A la pot ugyan 1843 ele jén, ami kor le vél tá ri tiszt vi se lő nek ne vez ték ki, el kel lett
hagy nia, de ké sőbb sem ha gyott fel a ma gyar nem ze ti esz mék nép sze rű sí té sé vel.
Elő ször a Re gé lő mun ka tár sa ként dol go zott, majd a Ma gyar Élet ké pek (1844-től Élet -
ké pek) címen megjelent lapot ve zet te, amely ben ép pen eze ket az esz mé ket ter jeszt -
het te. Az Élet ké pekben írt cik kei nem rit kán a fő vá ros mi előb bi el ma gya ro sí tá sát
szor gal maz ták. 1847-ben ud va ri tol mács nak ne vez ték ki a bé csi ma gyar kancel-
láriára, ál lí tá sa sze rint azért, hogy el tá vo lít has sák az Élet ké pek élé ről.31 Kü lön bö ző
hi va ta li tiszt sé ge ket be tölt ve egé szen 1866-ig Bécs ben la kott, de köz ben nem szü -
ne tel tet te sem ma gyar, sem né met nyel vű iro dal mi és tár ca írói te vé keny sé gét.

1850-ben meg halt első fe le sé ge, né hány év vel ké sőbb pe dig ba rá tai un szo lá sá -
ra fe le sé gül vett egy né met bá ró nőt, aki től azon ban ha ma ro san el is vált. 1868-tól
1881-ig Sop ron ban élt, ahol a he lyi tár sas kör és az iro dal mi és mű vé sze ti kör el nö -
ke, a tár sa sá gi élet egyik mo tor ja volt. 1845-től az Aka dé mia, 1867-től pe dig a Kis -
fa ludy Tár sa ság tag já vá vá lasz tot ták, minmdez szé les körű el is mert sé gé ről
ta nús ko dik.32 Éle te al ko nyán újra meg há za so dott, 1881-ben a nyu ga lom ba vo nult
szí nész nő vel, Carina (Gschmeidler) An ná val lé pett frigy re, aki vel Bu da pes ten te -
le pe dett le. Há zas sá ga i val te hát nem fel tét le nül re fe ren cia cso port já ba, a fő leg ne -
me si ere de tű ma gyar kö zép osz tály ba tö re ke dett, ef faj ta am bí ci ó it, úgy tű nik,
iro dal mi te vé keny sé ge nyo mán el ért tiszt sé gei ré vén meg va ló sí tott nak érez het te.

Frankenburg Adolf több íz ben cél zott iro ni ku san ne vé nek nem ma gya ros
hang zá sá ra. Egri paj tá sa i val kap cso lat ban je gyez te meg az aláb bi a kat: „Csak a ne -
ve met nem tud ták so ká ig meg ta nul ni, mely per sze a Halasy, Hit lé nyi, Somoskövy,
Földváry ne vek mel lett kis sé idegenszerüen hang zott, de azért csak olly be csü le tes ma gyar
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szivet rej tett, mint a töb bié volt.”33 Pat va ris ta kol lé gái kö zül pe dig né me lyi kük nek
„oly szittya ere de tű tör zsö kös ma gyar neve volt, hogy párduczos Bendeguz ős apánk is
meg ha jolt vol na előt te! Bittera, Vurumpeck, Freiszaszszen, Frankenburg! mily tradi-
tionalis hősi ne vek, me lyek hez mél tó, harmoniában még csak a má so dik al is pán Rottenstein 
uré ál lott”.34 Az 1850-es évek ele jén majd nem a nagy vá ra di fő tör vény szék hez
„szám űz ték”, ám vé gül si ke rült ki jár nia a ki ne ve zés vissza vo ná sát, így meg nyu -
god hat tak a váradiak, akik azt hi het ték, hogy egy Bach-hu szár né me tet ne vez tek
ki hoz zá juk.35 Noha, mint lát ha tó, fog lal koz tat ta ne vé nek ide gen hang zá sa, ön -
élet írá sá ban egyszer sem em lí tet te, hogy fel me rült vol na ben ne a név ma gya ro sí tás 
gon do la ta.

A né met nyel vet nem ked vel te a vissza em lé ke zé se it író Frankenburg, a né met
aj kú ak ról vi szont már nem volt ennyi re egy ön te tű a vé le mé nye. A sop ro ni ak ról
sem mi rosszat nem írt, tu laj don kép pen szü lő föld jé nek, szű kebb pát ri á já nak te kin -
tet te a vá rost. A Pin ka fő kör nyé ki né me te ket is di csér te: „Jó, de rék és csen des nép lak -
ja e vi dé ket, s ha nyel vün ket nem be szé li oly tö ké le te sen, mint ti sza há ti föl di je, azért még is
szint oly büsz kén ne ve zi ma gát ma gyar nak, mint ez.”36 A gyak ran só go rok nak csú folt
auszt ri ai né me tek ről vi szont a Bécs ben töl tött évek alatt sem lett ked ve zőbb a vé le -
mé nye: egy kert he lyi ség ben ebé de lő asz tal szom széd já ról a kö vet ke ző ket je gyez te
meg: „mi dőn gú nyos mo sollyal tá voz ván hagy tam a má so dik adag «Lungenbrátel» [tü -
dő pe cse nye – G. P.] ké rő dzé si proczeszszusát be vé gez ni a só gor nak, nem mond hat nám,
hogy kü lö nö sen örül tem vol na e nép faj jal együtt lak ni, s hogy ne kivántam vol na e kény te -
len számüzetésemből mi e lőbb megszabadulni!”37 A ma gyar or szá gi né me te ket in kább
né me tül be szé lő ma gya rok nak te kin tet te, ta lán ezért is küz dött ma gya ro so dá su -
kért. A cso port tag ok („mi”) és más cso por tok tag jai („ők”) kö zöt ti ha tár Franken-
burg sze rint te hát a ma gyar or szá gi és a kül ho ni né me tek kö zött hú zód ha tott.38

Frankenburg Adolf 1839–40-es né met nyel vű iro dal mi te vé keny sé gét a kö vet -
ke zők kel in do kol ta: „Nem tu dom már minő in ci dens ből ju tot tam azon gon do lat ra, hogy
áll jak be egyidőre – né met irónak. Hi he tő leg azon so vány fa la tok vol tak oka, me lye ket ed dig
a ma gyar iro da lom nyúj tott, s tar tot tam tőle, hogy – mire e kosz tot meg szo kom – a czigány
lo vá nak sor sá ra ju tok.”39 „Nem büsz ke ön tu dat tal – mert eh hez mű kö dé sem na gyon
kisszerü volt – ha nem nyu godt ér zet tel pil lan tok viszsza két évi debutirozásomra a né met
iro da lom ban, mely idő alatt ma gyar ér zel me i met egy per cig sem tagadám meg, s a mit ha -
zai literaturánk is mer te té se s eme lé se ér de ké ben te het tem, azt be csü le te sen tel je sí tet tem
is.”40 Négy né met nyel vű szín da rab ját mu tat ták be és a Pester Tageblattban lát tak
nap vi lá got cik kei, bár ezek a ma gyar szín ház elő adá sa i ról írt kri ti kák vol tak.
A lap ban való sze rep lé sét an nak il luszt ris szer ző gár dá já val (Luk ács Mó ric, Trefort 
Ágos ton, Pulszky Fe renc stb.) ma gya ráz ta: „Ily ér de mes úri em be rek tár sa sá gá ban
nem tar tot tam ha za fi úi bűn nek ide gen nyel ven debutirozni a haza ja vá ra”.41 Rö vid ön -
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élet raj zá ban sem mu lasz tot ta el meg em lí te ni né met nyel vű iro dal mi mű ve it, itt
még csak nem is ma gya ráz ko dott, meg elé ge dett azok tény sze rű fel so ro lá sá val.42

Frankenburg Adolf vissza em lé ke zé se i ben csu pán ki té rő ként, a le he tő sé gek
meg ra ga dá sa ként in terp re tál ta azt a tényt, hogy né me tül írta szín da rab ja it. Kér dé -
ses azon ban, hogy az 1830-as évek vé gén is ha son ló an ér tel mez te vol na-e szán dé -
ka it. Van olyan vé le ke dés, amely sze rint Frankenburg Adol fot a kö rül mé nyek
haj tot ták a né met nyel vű iro dal mi te vé keny ség felé, és amint le he tő sé ge nyílt rá
rög tön ma gyar nyel ven kez dett pub li kál ni.43 Ez zel szem ben Pukánszky Béla sze -
rint Frankenburg ma gyar iden ti tá sa csak Pes ten, új, sza bad el vű ba rá tai ha tá sá ra
ala kult ki, így né met nyel vű szín da rab jai nem te kint he tők ki té rő nek, ha nem ko -
ráb bi ér vé nye sü lé si stra té gi á ját mu tat ják. Pukánszky Frankenburg asszi mi lá ci ó ját 
ép pen a sza bad ság ígé re té vel fel lé pő ma gyar nem ze ti moz ga lom von ze re jé vel ma -
gya ráz ta, és eb ből ve zet te le a ké sőb bi né met el le nes meg nyil vá nu lá so kat.44

Frankenburg idő vel két ség kí vül a ma gyar li be rá lis re form nem ze dék kel kí vánt
azo no sul ni, de kér dé ses, hogy e cso port tag ja i val való ta lál ko zá sa előtt a he lyét ke -
re ső if jú nak ho gyan ala kul ha tott az iden ti tá sa. A ké sőb bi Frankenburgra jel lem ző
iden ti tás ki ala ku lá sa fel te he tő en ak kor zá rult le, ami kor 1840-től kezd ve hosszú
ide ig nem írt né me tül. Ké sőbb ugyan – fő leg az 1850-es évek ben – sok né met nyel -
vű tár cát, kar co la tot írt, de ez már éle té nek bé csi kor sza ká ban tör tént, ami kor
(újra) meg él he té si ne héz sé gek gyö tör ték. A fi a tal Frankenburg még a ma gyar és a
né met nyel vű iro dal mi te vé keny ség kö zött in ga do zott, mert bár szín da rab ja it né -
me tül írta, első ver sei és no vel lái ma gyar nyel ven szü let tek (egy la tin sza tí ra ki vé -
te lé vel). A ma gyar nyel vű szín ját szás ért ra jon gott, 1838-ban, cse cse mő ko rá ban
meg halt fia pe dig a ki mon dot tan ma gyar Béla ne vet kap ta. (Má so dik fiát vi szont
Emil nek hív ták, ő 18 éve sen, 1858-ban ka to na ként rej té lyes okok ból ön gyil kos sá -
got kö ve tett el. Ko rán el halt gyer me kei iden ti tá sát így nem le het vizs gál ni, az em -
lék irat ok ból csak annyi de rül ki, hogy Emil fia sem mit nem tu dott né me tül,
ami kor Bécs be köl töz tek.45) A Pester Tageblattban meg je lent cik kei a ma gyar nem -
ze ti moz ga lom iránt pró bál tak szim pá ti át kel te ni az ol va sók ban.46

Maga Frankenburg ma gyar nem ze ti iden ti tá sá nak ala ku lá sát nem tar tot ta sze -
mé lyi ség fej lő dé sé től füg get len je len ség nek. Ki ala ku lá sá hoz az is ko lá i ban, kü lö -
nö sen Szom bat he lyen ural ko dó szel le mi ség, a ma gyar szín ját szás irán ti
von zó dá sa és apja ma gyar ér zel mei is szük sé ges elő fel té te lek ként já rul tak hoz zá.
Iden ti tá sá nak de ter mi nált sá gát a szü lői ház (ahol amúgy is csak éle te első hét évét
töl töt te), vagy fi a tal sá gá nak hol né met, hol ma gyar nyel vi kö ze ge alap ján ne he zen 
is mu tat hat ta vol na be. Az azon ban szin tén nem ál lít ha tó, hogy ko ráb ban va la -
mely né met et ni kai cso port tal azo no sult vol na. A Pest re való köl tö zés előt ti idő -
szak ban de rül ki a visszaemlékezésekből, Frankenburg egy am bi ci ó zus, de
ön ma gá val tisz tá ban nem lévő, he lyét ke re ső fi a tal em ber volt, aki va la mi lyen kö -
zeg ben el is mert ség re tö rekedett. Nincs ugyan is olyan referenciacso port, amely be
be le szü le tett vol na, fi a tal ko rá ban sok vá ros ban, sok fé le kö zeg ben for dult meg, jö -
vő jét pe dig neki ma gá nak kel lett ki ala kí ta nia. A si ke res Frankenburg sok kor tár -
sá hoz ké pest „mo der nebb” nem zet tu dat tal rendelkezett, an nak exk lu zi vi tá sá val,
a szár ma zás nak ki sebb, a nyelv nek vi szont meg ha tá ro zó je len tő sé get tu laj do ní tó
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fel fo gá sa arra utal, hogy ő nem ren del ke zett ma gá tól ér te tő dő et ni kai iden ti tás sal.
Sa ját  ma gá nak kel lett ki ala kí ta nia iden ti tá sá nak ezt a szeg men sét is, csak rajta
múlt, mi lyen utat vá laszt, ez ve zet het te a „túl zó” ma gya ro sí tók tá bo rá ba. A leg -
von zóbb cso port ugyan is két ség te le nül a mo dern, di na mi kus, a sza bad ság esz -
ménnyel ha tal mas vonz erőt gya ko rol ni ké pes ma gyar re form nem ze dék le he tett a
számára. Vá lasz tott nem ze ti iden ti tá sa te szi ért he tő vé, hogy azt újra és újra meg
kel lett erő sí te nie, en nek a meg erő sí tés nek a gesz tu sai vol tak a né met nyelv és kul -
tú ra el le ni vissza té rő tá ma dá sai, ki rí vó tü rel met len sé ge. Ön élet írá sa i ban még sem
ál lít hat ta, hogy ma gyar sá ga egyé ni vá lasz tás ered mé nye volt. Ebből kö vet ke zik
ma gyar anya nyelv ének és apja ma gyar ér zel me i nek hang sú lyo zá sa, így vá lik ért -
he tő vé, mi ért ma rad ho mály ban a szer ző gyer mek ko rá nak nyel vi környezete
önéletírásaiban.

A kö vet ke ző ge ne rá ció: Rá ko si Jenő

Rá ko si Jenő Em lé ke zé sek cí met vi se lő ön élet írá sa 1926-ban je lent meg há rom kö tet -
ben. A pub li cis ta és szín mű író nem in do kol ta meg mű vé ben, mi cél ból írta meg
em lék ira ta it, csak arra utalt, hogy kül ső ha tás ra szűletett az írás: „Pár hó nap még és
be töl töm nyolc van ne gye dik éve met. Ek kor ke rü lök szem be az zal a fel adat tal, hogy ma gam -
ról ír jak köny vet. Erre az es he tő ség re soha egész hosszú éle te men át nem gon dol tam, így
nem is va gyok rá fel ké szül ve. Se nap lóm, se sem mi fé le föl jegy zé sem nin csen azon kí vül, ami 
eset leg el van rak tá roz va az em lé ke zé sem kam rá já ban. […] A bá tor sá got is, hogy le írom,
on nan ve szem, hogy az utób bi évek ben sok ol dal ról kap tam biz ta tást, sőt fel szó lí tást em lé -
ke im meg írá sá ra.”47 Az ön élet írás keletkezésének kö rül mé nye it Rá ko si öreg ko ri tit -
ká ra, Schil ler Jó zsef vi lá gí tot ta meg Rá ko si ról írt vissza em lé ke zé se i ben: 1926-ban
el ha tá roz ták mű ve i nek gyűj te mé nyes ki adá sát, és e so ro zat be ve ze tő kö te te i nek
szán ták az idős szer ző em lék ira ta it, aki a fel ké rés nek min den hú zó do zás nél kül
ele get is tett.48

Noha Rá ko si azt ál lí tot ta, hogy sem mi lyen fel jegy zé se nem volt sa ját éle té ről,
az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár Kéz irat tá rá ban ta lál ha tó ira tai közt még is fenn -
ma radt egy ön élet rajz-tö re dék. A kéz irat saj nos kel te zet len, így csak annyit le het
meg ál la pí ta ni, hogy 1888 után ke let ke zett (ek kor halt meg ugyan is Rá ko si Jenő
apja, és e dá tum még sze re pel a tö re dék ben). A kéz irat egy na gyobb mé re tű ön -
élet írás kez de mé nye le het, hi szen a hét ol da las szö veg csak éle te első tíz évét tag -
lal ja. Az itt ol vas ha tó tör té ne tek egyéb ként sze re pel nek a ki adott ön élet írás ban is,
még sem tar tom va ló szí nű nek, hogy a kéz irat az Em lé ke zé sek egyik fo gal maz vá nya
len ne. Egy részt pél dá ul Kő szeg be mu ta tá sa (kies ha tár szé li né met vá ros, ame lyet
a Sop ront Szom bat hellyel össze kö tő vas út el ke rült) in kább a né hány év ti zed del
ko ráb bi ál la po tok le írá sá nak tű nik. Más részt a szö ve gek meg fo gal ma zá suk ban
nem, csak az el be szélt tör té ne tek tar tal má ban ha son lí ta nak egy más ra. Az ön élet -
rajz-tö re dék pe dig nem kül ső ha tás ra ke let ke zett, Rá ko si ön ma ga meg is me ré sé re
tö re ke dett fél be ma radt vál lal ko zá sá val, leg alább is be ve ze tő mon da tai er ről ta nús -
kod nak: „Mért ír az em ber biografiát ma gá ról? Azt hi szem nem min den ki ab ból a hi ú ság -
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ból, hogy fon tos nak tart ja ma gát. In kább ér de kes nek az éle tét. De min den ki sze ret fog-
lalkozni az zal a mit át élt. Min den ki sze ret egy ki csit a tü kör be néz ni, hi u ság nél kül is.”49

Az 1842-ben szü le tett Rá ko si Jenő mind két ágon ka to li kus né met fel me nők től
szár ma zott. Apai nagy ap ja, Kremsner Pál a mai Bur gen land ban fek vő Dörfl (Dör-
földe) köz ség ből, pa raszt csa lád ból szár ma zott, s úgy emel ke dett ki, hogy gaz da -
tiszt, az Es ter házy-ura dal mak va dá sza lett. A fér fi mind két fe le sé ge kör nyék be li
né met pa raszt asszony volt. Já nos nevű fia Szom bat he lyen ta nult, pap nak ké szült,
de édes any ja, Kremsner Pál első fe le sé ge ha lá la után a keszt he lyi Georgikonba
ment, és szin tén gaz da tiszt lett. Ő volt Rákosi Jenő apja.

Rá ko si Jenő anyai nagy ap ja, Vogel Ig nác ne me si csa lád mű velt sar ja volt,50 a
na pó le o ni so ro zá sok elől me ne kült Bécs be a Raj na men té ről. In nen ke rült Ma gyar -
or szág ra, ahol elő ször az esz ter go mi ér sek jó szág igaz ga tó ja volt, majd nyu gat-du -
nán tú li ne me si csa lá dok jó szá ga in volt gaz da tiszt. Fe le sé gé ről nem de rül ki,
Ma gyar or szág mely tá já ról szár ma zott, Rá ko si csak annyit em lít, hogy a Neppel
pat rí ci us csa lád ból, te hát fel te he tő leg a vá ro si né met pol gár ság hoz tartozott.
A Neppel-család eset leg po zso nyi le he tett, Rá ko si any ja, Vogel Anna min den eset -
re egy po zso nyi nagy nén jé nél élt né hány évig, míg a klarisszákhoz járt is ko lá ba.51

Rá ko si Jenő mind két nagy ap ja gaz da tiszt volt te hát, ő még is gyak ran pa rasz ti
szár ma zá sú nak jel le mez te ma gát. Apai nagy ap ja Sár vá ron és Ukkon élt Rá ko si
gyer mek ko rá nak ide jén. Az is ko lás kor ba lé pett fiút Sár vár ra küld ték nagy ap já -
hoz, és itt járt elő ször is ko lá ba. Nagy szü lei val lá sos sá gá ra jel lem ző, hogy leg in -
kább azt el len őriz ték, ren de sen el jár-e a mi sé re, mert evan gé li kus is ko lá ban ta -
nult.52 Ha ma ro san azon ban Kő szeg re, anyai nagy ap já hoz küld ték a szü lők a gyer -
me ket, hogy meg ta nul jon né me tül. Vogel Ig nác uno kái kö zül so kan meg for dul tak 
a nagy apa há zá ban mint kosz to sok, be já ra tott csa lá di stra té gia volt, hogy így sa já -
tít tat ták el ve lük a né met nyel vet. A nagy apa nyelv ta ní tá si mód sze re a kö vet ke ző
volt: „Ő min dig né me tül be szélt hoz zánk (hi szen né met szó ra vol tunk ott), ma gya rul csak
egy szót hasz nált, […] ha va la mi dol gun kat más hol ta lál ta, […] jó du nán tú li di a lek tus ban
csak annyit mon dott: helére! Más ma gyar szót nem is hal lot tam tőle soha. De a csepregi
Jankovics-uradalom szám adá sa it, mint az ura da lom szám tiszt je, ma gya rul vizs gál ta
fölül.”53

Rá ko si Jenő a né met nyel vet nem csak nagy ap já tól ta nul ta. Az „ak kor még sült
né met Kő sze gen”54 az is ko lá ban né me tül folyt az ok ta tás (a Bach-kor szak ról van
szó). Az öreg Rá ko si em lé kei sze rint ez ko moly ne héz sé ge ket oko zott neki. „Min -
ket né met szó ra küld tek, hát ta nul tunk gond ta la nul né me tül. Sú lyo sabb lett ránk néz ve is a 
do log, ami kor egy szer márul-holnapra el szed ték ma gyar is ko lai köny ve in ket és né me tet ad -
tak a ke zünk be. […] A leg mu lat sá go sabb volt, hogy ne künk ma gya rok nak a ma gyar nyelv -
tant né met nyel ven kel lett ta nul nunk […] mi, akik nem tud tunk ak kor még, csak
ma gya rul, a ma gyar nyelv ből meg buk tunk. Je lest kap tak, akik egy kuk kot sem tud tak ma -
gya rul, de a nyelv tant be vág ták…”55 Az ön élet rajz-tö re dék ben en nél is ne he zebb nek
tű nik az al kal maz ko dás: „Itt for dí tott le ben nün ket a rend szer né met re. Az első né met
leczkéért – ka te kiz mus első kér dé se – bár meg ta nul tam, mire kér dez ték, meg csap tak. Az
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első né met esz ten dőt két szer kel lett szol gál nom, az az meg re pe tál nom.”56 Nem cso da,
hogy ki kap cso ló dás ként Rá ko si azt ke res te, hol be szél het ma gya rul. Kő sze gen ez
a hely egy ár va ház volt: „Ma gyar vi dé ki fiúk vol tak ott, s mi, akik ma gán csa lá dok nál vol -
tunk el he lyez ve, va ká ci ós na po kon oda jár tunk, mert ott ma gyar vi lág volt. […] Az egész
Du nán túl ról vol tak ott gye re kek, de volt né hány kő sze gi is, aki úgy ment oda ma gyar szó ra, 
mint ahogy mi Kő szeg re kül det tünk né met szó ra. […] Itt jött hely re az új né met be széd ben
ki fá radt nyel vünk.”57

1855-től négy éven át a sop ro ni ben cé sek nél foly tat ta gim ná zi u mi ta nul má nya -
it. Itt már nem vol tak prob lé mái a né met nyelv vel. A má so dik tan év ben már „ön -
kép ző kört csi nál tunk és la pot ad tunk ki, ter mé sze te sen né met nyel ven, mert ak kor még a
tel jes né met ség sö tét sé ge bo rult ránk”.58 Ek kor Rá ko si né me tül írt ver set, né me tül sza -
val ta Shakes peare -t és a sop ro ni (ter mé sze te sen né met nyel vű) szín ház ban sta tisz -
tált. Pukánszky Béla nem tu laj do ní tott nagy je len tő sé get Rá ko si né met nyel vű
szárny pró bál ga tá sá nak, sze rin te a ver set „bár me lyik köl tői haj la mú, tős gyö ke res ma -
gyar […] gye rek meg ír hat ta vol na ne gye di kes gim na zis ta ko rá ban”.59 Sze rin tem azon -
ban ek kor még nem dőlt el, hogy Rá ko si et ni kai, il let ve nem ze ti iden ti tá sa majd
mi lyen irány ba ala kul. Mint ha Rá ko si is lát ta vol na ezt a hely ze tet, ami kor a né met 
nyelv „sö tét sé gé be” való el me rü lést utó lag a Bach-kor szak alat ti el nyo más nak tu -
laj do ní tot ta, bár nem va ló szí nű, hogy né met ön kép ző kö rös ko rá ban ezt el nyo más -
nak fog ta vol na fel. A po li ti ka in kább a kö vet ke ző, ötö dik is ko lai év től ját szott
sze re pet az éle té ben, ami kor Rá ko si és di ák tár sai ma gyar ön kép ző kört és Ko rány
cím mel ma gyar új sá got ala pí tot tak. Eb ben köz re játsz ha tott egy re szo ro sabb kap -
cso la ta a sok kal ma gya rabb ér zel mű és ma gyar tan nyel vű evan gé li kus gim ná zi -
um ta nu ló i val, akik nek ek kor már De ák kút né ven egye sü le tük és Haj nal cím mel
ma gyar új ság juk volt. Utol só sop ro ni esz ten de i ben Rá ko si ra is rá ra gadt az új já é le -
dő ma gyar el len ál lás szel le mi sé ge: „Ak kor már ma gyar ru há ban jár tunk és ta ná ra ink
el tűr ték, hogy nagy ta ré jú, csö röm pö lő sar kan tyú val áll junk ki a táb lá hoz egy-egy for mu la
le ve ze té sé re.”60 Az ön kép ző kö ri te vé keny ség ma gyar nyel vű vé vá lá sa épp úgy po li -
ti kai de monst rá ció le he tett, mint a sar kan tyú vi se lés. Az Em lé ke zé sek szer ző je úgy
fog lal ta össze sop ro ni éve it, hogy „a gyer me ki ön tu dat lan ság ból ott éb red tem fel az
élet re”.61 Ez zel Rá ko si in kább iden ti tás ke re sé sé nek kez de té re, en nek ré sze ként pe -
dig ma gyar ön azo nos sá gá ra való esz mé lé sé re cé loz ha tott, ami utol só két sop ro ni
évé re volt jel lem ző, nem pe dig ko ráb bi, ke vés bé ön tu da tos né met nyel vű sé gé re.

Mi vel a szü lők né met anya nyel vű ek vol tak, kü lö nö sen hat, hogy Rá ko si – ál lí -
tá sa sze rint – sem mit sem tu dott né me tül, ami kor Kő szeg re ke rült. Az is kü lö nös,
hogy míg a kis gyer mek nek ennyi ne héz sé get oko zott a né met nyelv el sa já tí tá sa,
ad dig az alap ve tő en né met nyel vű is ko lai ta nul má nyai után sem mi lyen prob lé -
mát nem oko zott neki az írás – ma gyar nyel ven. El kép zel he tő, hogy tu da to san
vagy ön tu dat la nul, de el tú loz ta a né met nyelv vel kap cso la tos hi á nyos sá ga it, ki -
seb bí tet te né met nyel vi és kul tu rá lis gyö ke re i nek je len tő sé gét. A múlt já ra vissza -
te kin tő öreg em ber így ko he ren sebb, össze füg gőbb pá lya ívet vá zol ha tott fel. Az is
el kép zel he tő azon ban, hogy mi vel a csa lád a ma gyar nyelv te rü le ten fek vő ura dal -
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ma kon élt, Rá ko si tény leg nem ta nult meg a szü lői ház ban né me tül. Ami kor meg -
szü le tett, apja épp a Vas me gyei Acsádon, a Szegedy-család ura dal má ban volt
gaz da tiszt. Ha ma ro san egy Zala me gyei pusz tá ra, Öt vös re, a Szegedyek má sik
ura dal má ra köl töz tek, erre az idő szak ra da tál ha tó ak Rá ko si Jenő első em lé kei. Itt
ma gyar nyel vű kö zeg ben él tek a gye re kek, és ma gyar paj tá sa ik vol tak. Sár vá ron is 
ez volt a hely zet. Le het, hogy a szü lők tu da to san ma gyar nyel vű nek ne vel ték
gyer me ke i ket, de en nek el lent mond az a stra té gia, hogy a Vogel-nagypapához
küld ték őket né met szó ra. Rá ko si Jenő sze rint a ma gyar nyel vi kö zeg és ma guk a
gye re kek is ma gya ro sí tot ták szü le i ket: „Mint ala pos po zso nyi ne ve lés – a mult szá zad
első fe lé ben – ter mé sze te sen anyám egy szót se tu dott ma gya rul, mi kor férj hez ment. Gyak -
ran hal lot tam tőle, hogy ő raj tunk, sa ját gyer me ke in ta nult meg ma gya rul. Mert vi szont
mi úgy nőt tünk fel az is ko lá zá sig, hogy nem tud tunk mást, csak ma gya rul.”62 Az édes -
anya még is in kább né met nyel vű köny ve ket ol vas ha tott, könyv tá ra Walter
Scott-regényekből és né met szer zők mű ve i ből állt.63 Rá ko si Je nő nek ti zen egy test -
vé re szü le tett, 1840 és 1861 kö zött. E nagy csa lád ban a gyer me kek nyel ve is erős
ha tást gya ko rol ha tott szü le i ké re.

Ér de kes mó don az elő ször szü le tett gyer me kek kap tak jel leg ze te sen ma gyar
ne vet, Jenő öccsei és hú gai vi szont már nem.64 Ta lán a szü lők a Bach-kor szak ban
ke vés bé kí ván ták ma gyar patriotizmusukat de monst rál ni. Az apa a pro vi zó ri um
ide jén, egy re szo ron ga tóbb anya gi gond jai mi att szol ga bí rói ál lást vál lalt, Rá ko si
Je nőt emi att év ti ze dek kel ké sőbb Vázsonyi Vil mos meg is vá dol ta az zal, hogy apja 
Bach-hu szár volt.65

A gyer me kek is ko láz ta tá sá ra Kremsner Já nos na gyon sok pénzt és ener gi át for -
dí tott, min den áron sze ret te vol na el ke rül ni, hogy bár me lyi kük ből is gaz da tiszt le -
gyen. 1860-ban vi szont az – ak kor már a Zala me gyei Ukkon önál ló an gaz dál ko dó
– apát a gaz da sá gi csa pá sok és a sok gyer mek ta nít ta tá sa anya gi lag annyi ra meg -
vi sel ték, hogy egyik gyer me két még is a gaz da tisz ti pá lyá ra kel lett irá nyí ta nia.
A vá lasz tás Jen őre esett, aki hat gim ná zi u mi osz tályt vég zett el, báty jai vi szont
már „ke nyér pá lyán” vol tak, ki sebb test vé rei pe dig még tá vol vol tak is ko lai ta nul -
má nya ik be fe je zé sé től.66 Jenő így egy len gyel tó ti ura da lom ban lett gaz da sá gi gya -
kor nok. Há rom évet töl tött el azu tán So mogy ban, és csak 1863-ban pró bált sze ren- 
csét Pes ten.

Rá ko si Jenő nem tar tot ta ha szon ta lan nak a me ző gaz da ság ban el töl tött éve it.
Len gyel tó ti ban egy mű ked ve lő elő adás ra két szín da ra bot írt, azok ked ve ző fo gad -
ta tá sa után ha tá roz ta el, hogy a szín ház vi lá gá ban pró bál meg si ke re ket arat ni.
A so mo gyi ma gyar nyel vi kö zeg ben ne vez ték el Rá ko si nak. A név ma gya ro sí tás -
sal kap cso lat ban ez áll az Em lé ke zé sekben: „Egy szer ír tam is atyám nak egy hosszú, ve -
zér cikk nek is be vá ló le ve let, hogy ma gya ro sít sa meg a ne vét, de ő erre csak ké sőb ben volt
kap ha tó, ami kor én már hely tar tó ta ná csi en ge déllyel vi sel tem a Rá ko si ne vet s első szín pa di 
si ke re im mel or szá gos hírt sze rez tem volt neki.”67 Pukánszky Béla azon ban arra hív ta

SIC ITUR AD ASTRA 60. (2009) 33

IDEN TI TÁS KE RE SÉS FRANKENBURG ADOLF …

62 RÁKOSI, [1926]. I. 121.
63 RÁKOSI, [1926]. I. 122.
64 A gyer me kek neve: Gyu la, Béla, Jenő, Jan ka, Fanny, Zsi ga, Ida, Szidi, Fanny, Jan csi, Vik tor és
Már ta. Jan ka és Jan csi még pó lyás-, az első Fanny pe dig gyer mek ko rá ban halt meg.
65 RÁKOSI, [1926]. I. 63.
66 RÁKOSI, [1926]. I. 63.
67 RÁKOSI, [1926]. I. 82.



fel a fi gyel met, hogy a szer ző itt té ve sen emlékezik: a Rá ko si Jenő ne vet ugyan már 
első szín da rab já ra feltüntette, de hi va ta lo san csak ap já val együtt ma gya ro sí tott.68

A fő vá ros ban Rá ko si Jenő pá lya fu tá sa tö ret le nül ívelt fel fe lé. Elő ször is le érett -
sé gi zett és el vé gez te a jogi egye te met. Volt ügy véd se géd és ne ve lő in té ze ti ta nár,
de hír ne vet más úton szer zett. Nép sze rű szín da ra bo kat írt, és köz ben el is mert
pub li cis ta lett a Pes ti Nap lónál, majd sa ját la pot in dí tott Re form cím mel. A po -
rosz–fran cia há bo rú ide jén Rá ko si a Re formban a po ro szok el len fog lalt ál lást,
szem be he lyez ked ve a ma gyar or szá gi köz han gu lat tal: már ek kor a pán ger mán ve -
szély mi att kon ga tott vész ha ran got. 1875-ben meg ala pí tot ta, és hat éven át ve zet te
a Bu da pest ma gya ro so dá sá ban je len tős sze re pet ját szó Népszínházat, majd
1881-től év ti ze de ken át a Bu da pes ti Hír lap szer kesz tő je volt.

Eköz ben fo ko za to san maga köré gyűj töt te csa lád ját, és ki vá ló an me ne dzsel te
test vé rei kar ri er jét is (a kor tár sak ezért gú nyo san szent csa lád ként em le get ték
Rákosiékat). El sze gé nye dett szü le it el ho zat ta Türjéről, ak ko ri lak hely ük ről, és
édes any ja szá má ra la kást vett Bu dán, ahol az anya a ki sebb gyer me kek kel la kott.
Apja vi szont hol Gyu lá nál la kott, aki ke res ke dő és oszt rák–ma gyar kon zul volt
Olaszolrszágban, hol a rend őr or vos Bé lá nál szállt meg. Rá ko si Jenő ele in te Ida,
Szidi és Fanny hú gát vet te ma gá hoz. Mind egyi kő jük kel meg ta nít ta tott egy szak -
mát, az utób bi ket tő ből vé gül szí nész nőt fa ra gott. Ké sőbb Vik tor öccsét (Sipuluszt) 
is be fo gad ta, tár cái meg je len te té sé vel pe dig mé dia vál lal ko zá sá ba is be vet te. Ida
húga lett a Nép szín ház jel mez sza bó ja, míg an nak fér jét, Csepreghy Fe ren cet Rá ko -
si sa ját nép szín há zi tit ká rá vá tet te, és szá mos da rab ját be mu tat ta. Hú gá nak, Már -
tá nak a fér je, Evva La jos lett Rá ko si utó da lett a Nép szín ház igaz ga tói szé ké ben.
Szidi fia, a szí nész Beö thy Lász ló pedig a Rá ko si Jenő és Evva La jos ál tal lét re ho -
zott Ma gyar Szín házat igazgatta. Szidi és Ida ké sőbb már Rákosi Jenő közremű-
ködése nélkül gründolta a Király Színházat Beöthy számára.

Rá ko si Jenő ne me si csa lád ba nő sült, fe le sé ge jász be ré nyi Kal már Len ke, egy
Hont me gyei jó szág igaz ga tó le á nya volt. Fe le sé gét csak egy he lyen hoz ta szó ba em -
lék ira ta i ban, igaz, ak kor me leg han gon em lé ke zett meg róla (ő ugyan is már
1909-ben el hunyt).69 Öt kö zös gyer me kük ről még ennyit sem írt. La jos fiuk bir to kos
lett, Gyu la fiuk új ság író (ő már Rákosynak írta a ne vét). Le á nya, Len ke fi a ta lon, va -
la mint két má sik gyer me ke, Gyu la és Hed vig kis ko ruk ban meg hal tak.70

Rá ko si Jenő a csa lád já val való „tö rő dést” a kö vet ke ző kép pen in do kol ta meg:
„egy se volt kö zü lünk, aki akár mely köz hi va tal ban szol gált vol na. Min de ni künk kez det től
fog va úgy in dult, hogy a maga em ber sé gé ből és mun ká já ból kell meg él nie. Per sze, hogy
amennyi re le he tett, együtt ma rad tunk, egy más mun ká ját egé szí tet tük ki. Hi szen ez ter mé -
sze tes. De sen ki hez se men tünk pro tek ci ó ért, sen ki nek a ke gyel mé ből nem él tünk, sem mi
ked vez ményt se hol nem ku nye rál tunk ki, ha nem dol goz tunk és úgy dol goz tunk, hogy a vi -
lág meg be csül te a mun kán kat...”.71 Eb ből a rész let ből ki tű nik, hogy Rá ko si tu da to san
ke rül te a „dzsent ri men ta li tást”, a mo dern pol gá ri ér ték rend nek meg fe le lő en nem
hi va tal szer zés sel vagy a ne po tiz mus út ján tö re ke dett az ér vé nye sü lés re (erre nem
is lett vol na mód ja), ha nem a sa ját mun ká ja és vál lal ko zó szel le me ré vén. Itt mint -
ha Rá ko si sza va i ból a mo dern nagy vá ro si pol gár men ta li tá sa szól na. Ez a mo dern
nagy vá ro si pol gár azon ban, min den ér ték rend be li kü lönb ség da cá ra, a tör té nel mi
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osz tály ba tö re ke dett. Így tett Rá ko si Jenő is: ami kor fel me rült hi va ta los ki tün te té -
sé nek az öt le te, a né met rend je lek től, sőt még a né met nyel vű nyug ta alá írá sá val
járó Szent Ist ván-rend től is  ir tó zott, ezért a ma gyar sá gát job ban ki fej tő ki tűn te té -
sen töp ren gett. Vé gül rá jött, hogy van ilyen: „A ma gyar ne mes ség. A ma gyar tör té ne ti 
osz tály tag ja i nak a so rá ba be lép ni. Ez ér zé se im nek, gon dol ko zá som nak, sőt vá gya im nak is
meg fe lel.”72 Ugyan így büsz ke ség gel töl töt te el, hogy – pa rasz ti iva dék lé té re – fő -
ren di há zi tag gá vál ha tott.

Te vé keny sé gé nek alap ve tő cél ki tű zé se a fő vá ros és az or szág el ma gya ro sí tá sa
lett. Ezt a Bu da pes ti Hír lapban prog ram sze rű en is ki fej tet te, en nek leg túl zóbb haj tá -
sa e a „har minc mil lió ma gyar” im pe ri a lis ta szlo gen volt. A ma gyar sá got fe nye ge tő
leg na gyobb ve sze de lem nek a né met kul tú ra be fo lyá sát tar tot ta, és már 1870-ben
han got adott a meg erő sö dő, eset leg Auszt ri át is be ke be le ző Németországtól való
fé lel mé nek.73 A Nép szín ház fő fel ada tá nak a bu da pes ti né met nyel vű szín há zi élet 
meg tö ré sét te kin tet te, míg a Bu da pes ti Hír lappal a né met saj tó vissza szo rí tá sá ra tö -
re ke dett. E prog ram já hoz ép pen a vá ro si pol gár ság ból szár ma zó vagy a zsi dó ság -
ból asszi mi lá ló dó, szin tén né met kul tu rá lis gyö ke rek kel ren del ke ző part ne rek re
ta lált.74 Leg jobb ba rát ja pél dá ul a németkeresztúri, zsi dó szü le té sű Dux La jos, a
ké sőb bi Dóczy La jos báró volt. A Bu da pes ti Hír lap kö rül tö mö rü lő új ság író kat a
kor társ köz vé le mény is fel szí ne sen ma gyar rá vált asszimilánsoknak te kin tet te el -
ső sor ban. Szekfű Gyu la, aki a fel szí nes ma gya ro so dást tar tot ta a tör té nel mi Ma -
gyar or szág rom lá sa oká nak, a for má lis asszi mi lá ci ót elég sé ges nek tekintő ket kár -
hoz tat va ép pen e kört ál lí tot ta pel len gér re: „Az im pe ri a lis ta saj tó és iro da lom ve zér -
egyé ni sé ge i ben nem egy szer ide gen, né met vér folyt s ők bár mennyi re ma gyar rá vál tak is
lé lek ben, akár ge ne rá ci ók óta, még sem ró ha tó fel ne kik, ha a kül ső át ala ku lás je gye i nek kel le -
té nél na gyobb fon tos sá got tu laj do ní tot tak. Mű kö dé sük ben ha za fi as szán dék ve zé rel te őket,
de vele járt egyút tal a nem ze ti ség lel ki alap ja i nak formalisztikus gon dol ko dás ból ere dő le be -
csü lé se. Nem zet gya ra pí tó ak ci ó juk kö zép pont já ban a név ma gya ro sí tás ál lott, mely nek se -
gé lyé vel a galiciai ide gen még csak meg sem me le ge dett a ma gyar föl dön, már is
meg sza ba dul va leg ter mé sze te sebb meg kü lön böz te tő je gyé től, vég kép el me rül a ma gyar ság
tö me gé ben.”75 Szekfű ál lás pont ja egy be esik az zal az asszimiláns vá ro si pol gár ság
meg erő sö dé se óta gyak ran han goz ta tott érv vel, amely fenn tar tot ta a – pél dá ul
„lel ki alap ra”, fa ji ság ra vagy más ho má lyos, ezért szub jek tí ven ke zel he tő fo ga -
lom ra vissza ve ze tett – meg kü lön böz te tést „tős gyö ke res” és „asszimiláns” ma gya -
rok kö zött. Rá ko si Je nőt pe dig, min den si ke re és – akár leg fel sőbb szin tű –
el is mert sé ge el le né re min dig e ha tár vo nal túl só ol da lán, a „lé lek ben” nem elé gé
ma gya rok kö zött tar tot ta szá mon a köz tu dat.

Min den, a ma gyar tör té nel mi kö zép osz tály ba való be il lesz ke dé si tö rek vé se da -
cá ra Rá ko si a ma gya ro so dó né met sé get rep re zen tál ta a kor tár sak sze mé ben. Ő a
pol gár ság ba be ol va dók han ga dó ja volt, annyiban kü lön bö zött a több sé gük től,
hogy há zas sá ga, va la mint ne mes sé ge és fő ren di há zi tag sá ga is meg erő sí tet te in -
teg rá ci ó ját. A modern vá ro si pol gár ság ba való be il lesz ke dé se si ke res nek
mondható, asszi mi lá ci ó já nak korlátai a né met és zsi dó ere de tű vá ro si pol gár ság
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egé szé re ér vé nye sek: a szár ma zás „bé lye ge” nem tűnt el, a cso por tok közti
határok nem ol vad hat tak tel je sen fel egyet len nem zedék élete során.

Szár ma zá sá nak hát rá nya it szem előtt tart va kel lett Rá ko si Je nő nek meg fo gal -
maz nia a ma gyar nem ze ti iden ti tás hoz való vi szo nyu lá sát, sa ját ma gyar sá gát.
Pub li cisz ti ká já hoz ha son ló an ön élet írá sá ban is több ször ki fej tet te, hogy a ma gyar
iden ti tás szá má ra el ső sor ban a ma gyar nyel vű ség gel volt azo nos. Min den kit, aki
ma gyar nyel vű vé vált, ő ma gyar nak te kin tett. Ezért is for dí tott annyi ener gi át a
ma gyar nyelv ter jesz té sé re, il let ve an nak az ide gen ki fe je zé sek től való meg tisz tí tá -
sá ra. A ma gyar nyelv re le sel ke dő fő ve szélyt pe dig ép pen a né met nyelv ben lát ta.

Rá ko si Jenő a ma gya rok ra vo nat ko zó szte re o tí pi á it egy em ber jel lem zé sé vel
fog lal ta össze em lék ira ta i ban. Ér de kes mó don ez az em ber tu laj don nagy báty ja
volt, Vogel Jó zsef buzsáki kasz nár. Ez zel is azt kí ván ta nyo ma té ko sí ta ni, hogy
nem a szár ma zás a dön tő. Vogel Jó zsef ma gyar jel lem vo ná sa it kü lö nö sen an nak
ap já val, Vogel Ig nác cal és báty já val, La jos sal össze vet ve dom bo rí tot ta ki Rá ko si.
„Az én Jós ka bá tyám kü lö nös ese te pe dig az, hogy ő csak első nem ze dé ke volt egy be ván do -
rolt s ittrekedt né met em ber nek, de a ma gyar nyelv ben ne vel ke dett fel, a ma gyar élet ha tá sai 
alatt lett em ber ré s oly ti pi kus ma gyar volt mo do rá ban, ész já rá sá ban, szo ká sa i ban, hogy
akár ha Ár pád apánk kal jött vol na be, se kü lön ben. Ke vés sza vú, kon temp la tív em ber volt, a
né zé se olyan erős és át ha tó, ami lyent csak ma gyar pász tor em be rek nél és te kin té lyes
gazduraméknál lát tam. […] Vele szem ben állt idő sebb test vé re, aki Bécs ben ta nult, on nan
is ho zott ma gá val fe le sé get […] Ez a La jos bá tyám csak fo gya té ko san be szélt ma gya rul,
házanépe is né met volt, per sze a cse léd sé gen kí vül. Sem mi sem volt raj ta ma gyar és ne künk, 
akik gyer mek ko runk ban nem tud tunk csak ma gya rul, min dig ide gen nek tet szett.”76 És mi -
ben nem ha son lí tott Jó zsef az ap já ra? „Ab ban nem, hogy ha mi sí tat lan ma gyar faj be li
volt, mint ami lyen ha mi sí tat lan né met volt az édes ap ja. Egyéb iránt né ven tud nék meg ne -
vez ni egy cso mó em bert, aki har ma dik nem ze dé ke a hoz zánk be ván do rolt és ittrekedt oszt -
rák ci vi li zá to rok nak és itt el ve gyül ve is, de dísz ben, te kin tély ben ki emel ked ve is,
ha mi sí tat lan ma gyar em ber kül ső leg és bel ső leg egy aránt. […] A ma gyar fajt a ma gyar
nyelv ter me li nagy ban és ki csi ben egy aránt.”77

El gon dol kod ta tó, hogy Rá ko si Jenő szü lei et ni kai iden ti tá sá ról nem írt, sa ját
iden ti tá sa szá má ra a mér cét nem az ő pél dá juk ban, ha nem nagy báty já ban ta lál ta
meg. Pukánszky Béla ter mé sze tes nek vél te, hogy Rá ko si nem so kat be szélt „csa -
lád ja né met mű velt sé gé ről, kör nye ze té ről”.78 A nagy szü lők és a tá vo lab bi ro ko nok
nyelv hasz ná la tát, né met kul tú rá ját még sem hall gat ta el. In kább a szü le it öve ző
csönd feltűnő. Szü lei iden ti tá sa a Vogel Jó zsef és Vogel La jos jel lem zé sé vel meg -
adott két vég pont kö zött he lyez ked he tett el, ezért nem volt al kal mas arra, hogy
kö ve ten dő pél da le gyen.79
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76 RÁKOSI, [1926]. I. 88.
77 RÁKOSI, [1926]. I. 90. Eb ben a rész let ben a Szekfű-idézettel be mu ta tott vé le ke dés re vá la szol ha -
tott Rá ko si. Ő a ma gyar „faj”-hoz való tar to zás kér dé sé nek szem pont já ból fi gyel men kí vül hagy -
ja a vér sé gi le szár ma zást, és a lel ki azonosulást tel je sen elég sé ges nek tart ja.
78 PUKÁNSZKY, [1940]. 103.
79 Kü lö nös pár hu zam, hogy Rá ko si író tár sa, Herczeg Fe renc, aki a Bu da pes ti Hír lapnál is dol go -
zott, szin tén ta lált egy gyer mek ko ri, szin te „csa lá di” össze kö tő kap csot a ma gyar ság gal –
Herczeg ugyan is nem ta gad hat ta meg né met anya nyelv ét és gyer mek ko rá nak né met nyel vű kör -
nye ze tét. A ma gyar nyelv vel való kap cso la tát azon ban ő is kis gyer mek ko rá ra ve zet te vissza: hat
éves ko rá ig szü lő há zá ban élt Zsu zsi néni, a Sze ged ről szár ma zó „da dák gyön gye”: „Zsu zsi néni ér -
de me volt, hogy mi kor be szél ni kezd tem, elő ször ma gya rul ga gyog tam. Né me tül csak ké sőbb ta nul tam meg. 
Igaz, hogy mi kor a dada el hagy ta a há zun kat, el fe lej tet tem a szögedi nyel vet és csak a te mes vá ri gim ná zi -



Összeg zés

Míg a szü lők iden ti tá sá nak alakulásában ke vés bé je lent meg a vá lasz tás kény sze re 
né met ség és ma gyar ság kö zött, mind Frankenburg Adolf, mind Rá ko si Jenő már
vá lasz ta ni kény sze rült. Frankenburgnál e vá lasz tás sze rin tem leg ké sőbb a Pes ti
Hír laphoz való ke rü lés idő pont já ban kö vet kez he tett be, Rá ko si nál pe dig a Sop ron -
ban töl tött utol só két évre da tál ha tó, de iden ti tá su kat a ké sőb bi ek ben is újra és újra 
meg kel lett erő sí te ni ük. Né met szár ma zá su kat és vá lasz tott ma gyar sá gu kat te hát
a nyelv, és a nyel ven ala pu ló lel ki al kat hang sú lyo zá sá val egyez tet ték össze. Az -
zal, hogy a nyelv ben ta lál ták meg a nem ze ti iden ti tás kul csát, fel te he tő en sa ját
iden ti tá suk köz pon ti ele mét pró bál ták ál ta lá nos ér vé nyű elv vé emel ni. Et ni kai
ere de tük kel szem ben ezért tö re ked tek vissza té rő en arra ön élet írá sa ik ban, hogy
ma gyar anya nyel vü ket bi zony gas sák.80

Frankenburg Adolf és Rá ko si Jenő ese tei az egyé ni asszi mi lá ció ti pi kus pél dái.
Rogers Brubaker el uta sít ja az asszi mi lá ció ku ta tá sá ban az egyén elem zé si egy ség -
ként való hasz ná la tát, mert sze rin te ez sze rin te több ge ne rá ci ós fo lya mat, amely nek
az egyén csak ak tív, de nem tu da tos részt ve vő je.81 Va ló ban, a fo lya mat fel te he tő en
mind két csa lád ban leg alább a szü lők ge ne rá ci ó já ban el in dult. Frankenburg ese té -
ben az asszi mi lá ci ós fo lya mat a kö vet ke ző ge ne rá ci ó nál már nem vizs gál ha tó. Rá -
ko si ese té ben vol ta kép pen „csa lá di” asszi mi lá ci ó ról be szél he tünk, ugyan is test vé rei 
is ha son ló utat jár tak be (ta lán csak Gyu la, az Olasz or szág ba ke rült leg idő sebb fiú a
ki vé tel, bár róla Rá ko si em lék ira ta i ból nem so kat le het  meg tud ni). Rá ko si Jenő mel -
lett öccse, Vik tor, azaz Sipulusz eme len dő ki, aki Szé kely föl dön töl tött gyermekori
él mé nyei ha tá sá ra re gé nye i ben, írá sa i ban még báty já nál is job ban ag gó dott a ma -
gyar sá gért, és aki par la men ti kép vi se lő ként a ki egye zés el len zői kö zött fog lalt he -
lyet. A csa lád el ma gya ro so dá sa már a szü lők ge ne rá ci ó já ban el kez dő dött, a gye-
rekek szá má ra az asszi mi lá ció már tu da to san a vég ső kig el ju tó – Jenő és Vik tor szá -
má ra a né met nyelv és kul tú ra el le ni küz de le mig ju tott el. A vizs gált ese tek ben még -
is egyé ni vá lasz tá sok ról be szél he tünk. Ere de ti kö ze gük ből ki sza kad va, vagy úgy,
hogy nem is tud ták ere de ti cso port ju kat pon to san de fi ni ál ni, ezek nek az ön élet írók -
nak önál ló an kel lett iden ti tá su kat meg ha tá roz ni uk. Mi vel csat la koz ni kí ván tak egy
cso port hoz, sze mé lyi sé gük ala ku lá sa szem pont já ból meg ha tá ro zó vá vált arra való
tö rek vé sük, hogy má sok szá má ra is meg győ ző en el fo gad tas sák sa ját iden ti tás de fi -
ní ci ó ju kat. Így em lék ira ta ik ban is nagy te ret szen tel tek iden ti tás di lem má ik nak –
per sze az el hall ga tá so kat is ide ért ve. Ezért gyak ran egy re ki bo goz ha tat la nab bul
össze ku szá lód tak olyan kér dé sek is, mint a gyer mek ko ri nyelv hasz ná lat vagy a
szü lők et ni kai tu da ta.

Mind ket tő jük nél szem be tű nő az, hogy a szü lők et ni kai iden ti tá sá hoz ké pest
ne kik ma guk nak kel lett nem ze ti iden ti tá su kat meg konst ru ál ni uk. Ezt az ön élet -
írók szel le mi éré sük kel hoz zák össze füg gés be, nem va la mi ma gá tól ér te tő dő je -
len ség ként ér tel me zik a ma gyar nem ze ti „ér zést”, ha nem olyas mi nek tart ják,
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um ban fog tak megint ma gyar be széd re. De ek kor min den ma gyar szó, amit hal lot tam, úgy kö ze le dett fe lém,
mint ha a sa ját lel kem mély sé gé ből buk kan na fel.” HERCZEG, 1939. I. 36.
80 A nyelv hasz ná la ti kér dé se ket azért is tar tot tam fon tos nak ilyen rész le te sen ele mez ni, mert a
nyelv a ki ala ku ló mo dern nem ze ti iden ti tás kel lé kei kö zött ki tün te tett he lyet fog lal el. Kü lö nö sen 
igaz ez a ke let–kö zép–eu ró pai ré gi ó ra jel lem ző kultúrnemzeti fej lő dés re, mert itt a(z anya)nyelv
– mi vel ezen ala pul a fik tív szár ma zá si kö zös ség – akár még a struk tu rá lis kö tő dé sek nél is na -
gyobb mér ték ben hat hat a ki ala ku ló nem ze ti iden ti tás ra.
81 BRUBAKER, 2002. 17.



ami nek ki kell fej lőd nie. Erre utal pél dá ul Frankenburg Adolf Bitnicz nevű szom -
bat he lyi ta ná rát di csér ve: „azon lán go ló ma gyar ér zést, mellyet keb lem ben táp lá lok, s
mellyet nagy rész ben neki kö szö nök…”.82 Rá ko si is ha son ló kép pen fo gal maz, ami kor
olyan ki fe je zé se ket hasz nál, mint „a tel jes né met ség sö tét sé ge”, amely „ön tu dat lan -
ság ból” azu tán „fel éb redt az élet re”.83

Mind ket ten nagy ívű mo bi li tá si pá lyát fu tot tak be, de ők ter mé sze te sen nem
mo bi li tá si tö rek vé se ik kel ma gya ráz ták iden ti tá suk ala ku lá sát. Olyan ma gya ro sí tó 
in téz mé nyek je len nek meg hang sú lyo san az ön élet írás ok ban, mint az is ko la (a ta -
ná rok és a di á kok kö zös sé ge) és a szín ház. A fő leg né met is ko lák ba járó Rá ko si
Jenő a két utol só sop ro ni tanéveben meg ta pasz talt ma gyar ha za fi as szellemnek sa -
ját sze mé lyi ség fej lő dé sé ben nagy jelentőséget tu laj do ní tott, Frankenburg pe dig a
ma gyar iro da lom meg ked vel te té sé hez hoz zá já ru ló ta ná ra it mél tat ta. Mind ket ten
ma gyar iden ti tá suk egyik köz pon ti ele mé vé lép tet ték elő a ma gyar szín ját szás fel -
len dí té se ér de ké ben vég zett tevékenységüket. A ma gyar nyel vű szí né szet és iro -
da lom irán ti ra jon gá su kat fe jez ték ki, ez zel mu tat ták fel ma gyar sá guk egyik
leg főbb bi zo nyí té kát. Talán asszimilációjukat akarták nyo ma té ko sí ta ni az zal,
hogy tehetségüket is ezen a területen bontakoztatták ki.
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82 FRANKENBURG, 1861. II. 108.
83 RÁKOSI, [1926.] I. 51., 56.
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