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A (cse h)s zlováki ai ma gyar ki sebb ség tu -
do má nyos ku ta tá sa fel tét ele i nek meg te -
rem té se a (cse h)s zlováki ai ma gyar szel le -
mi élet több év ti ze des ál ma volt. Az
1931-ben meg ala kult Cseh szlo vá ki ai Ma -
gyar Tu do má nyos, Iro dal mi és Mû vé sze ti
Tár sa ság (az ún. Masaryk Aka dé mia) né -
hány éves mû kö dé sét le szá mít va azon -
ban nem si ke rült olyan tu do má nyos in téz -
ményt lét re hoz ni, amely a szlo vá ki ai ma -
gyar ság tör té nel mé nek, iro dal má nak, kul tú rá já nak stb. ku ta tá sá val tu do má nyo san
fog lal ko zott vol na, jól le het en nek igé nye kü lö nö sen a múlt szá zad het ve nes–nyolc -
va nas éve i ben egy re in kább meg nõtt, s ame lyet a po zso nyi Ma dách Könyv- és Lap -
ki adó pó tol ha tat lan mû hely mun ká ja sem he lyet te sít he tett. A rend szer vál tás utá ni
meg le he tõ sen hek ti kus évek so rán ugyan csak fel me rült egy ku ta tó in té zet meg ala kí -
tá sá nak szük sé ges sé ge, de mind ez csu pán jám bor óhaj ma radt. Az 1996-ban lét re -
jött a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet (ko ráb bi ne vén: Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi
In té zet) meg ala ku lá sá val a hely zet gyö ke re sen meg vál to zott. Az in té zet az el múlt tíz
év so rán a szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos ku ta tás leg fon to sabb in téz mé nyé vé vált.
A tíz éves év for du lón az in té zet igaz ga tó já val, Tóth Ká rol  lyal be szél ge tünk.

– Mi lyen cél lal ala kult meg a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet?

– Ta lán há rom fo ga lom ban le het meg ha tá roz ni a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet
meg ala ku lá sá nak a cél ját: köz in téz mény, szol gál ta tó in téz mény és kõ in téz mény.
Mind egyik ki fe je zés ben az in téz mény fo ga lom sze re pel, és ez volt a lé nyeg.  Hét év −
vel a rend szer vál tás után – fel mér ve az erő for rá so kat – gon dol tunk ar ra, hogy lét re
kel le ne hoz ni a több év ti ze de óhaj tott és ter ve zett szlo vá ki ai ma gyar tár sa da lom tu do −
má nyi in té ze tet, amely fo lya ma tos mun kát fejt ki, meg fe le lő inf rast ruk tú rá val ren del −
ke zik, ku ta tó kat fog lal koz tat, könyv tá rat, le vél tá rat mű köd tet, fo lyó ira tot ad ki, rend −
sze res pub li ká ci ós le he tő sé get biz to sít, kon fe ren ci á kat szer vez stb., va gyis sta bil in −
téz mé nyi hát te re le het a szlo vá ki ai ma gyar ku ta tók nak és tu do má nyos ság nak. A kő −
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in téz mény fo gal mát azért hang sú lyo zom, mert 1996 előtt is lé tez tek tu do má nyos mű −
he lyek vagy olyan szer ve ze tek, ame lyek ke re té ben tu do má nyos mun ka is folyt
(Bibliotheca Hun gar i ca Ala pít vány, Szlo vá ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság, Mer curius
Cso port, Márai Ala pít vány, Civ i tas Ala pít vány, Fó rum Ala pít vány stb.). Ezek na gyon
hasz nos te vé keny sé get fej tet tek ki, pub li ká ci ó kat je len tet tek meg, de alap ve tő en
prog ram ori en tál tak vol tak. Mi egy olyan in té ze tet kép zel tünk el, amely ben a tu do má −
nyos mun ká nak a hát te re te rem tő dik meg, olyan inf rast ruk tú ra, amely a ku ta tó kat és
a ku ta tá si ered mé nye ket szol gál ja. A kő in téz mény te hát azt je len tet te szá munk ra,
hogy le gyen egy hely, ahol a ku ta tók fő ál lás ban dol goz hat nak, aho vá bár ki be jö het,
ahol a ku ta tás hoz szük sé ges min den esz köz meg ta lál ha tó. A szlo vá ki ai, il let ve ko ráb −
ban a cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség ugyan is er re már több év ti ze de igényt tar tott.

– Ez az igény köz vet le nül a rend szer vál tás elõtt is meg fo gal mazó dot t…

– Az in té zet ki épí té sé ben a Ma dách Könyv ki adó Új Min de nes Gyûj te mé nyé ben
1989−ben meg je len te tett ter ve ze tet vet tük ala pul. E ter ve zet leg fon to sabb ele me az
volt, hogy a tu do má nyos ku ta tá sok in téz mé nyi ke re tet kap ja nak, ahol a ku ta tók biz −
ton ság ban vé gez he tik a mun ká ju kat. Már a cí mé ben is er re utalt: Ter ve zet a cseh -
szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos élet in téz mé nyi rend sze ré nek ki ala kí tá sá ra. A lét re −
ho zan dó in téz mény ku ta tá sai a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi lét min den te rü le té re
ki ter jed tek vol na. A tör té ne ti, ok ta tás ügyi, szo ci ol ingvisztikai, iro da lom tu do má nyi,
kom mu ni ká ci ós, nyelv tu do má nyi, nép raj zi, szo ci o ló gi ai, de mog rá fi ai, gaz da sá gi stb.
ku ta tá sok kö rét ír ta le na gyon rész le te sen. Egy szó val a cseh szlo vá ki ai ma gyar tár −
sa da lom tu do má nyi in té zet lét re ho zá sa volt a cél, a kor be já ra tott for má i tól el té rő tu −
do má nyos ösz tön díj alap pal, de mok ra ti ku san ki ala kí tott Tu do má nyos Ta nác  csal,
Ma gyar Mú ze um mal, könyv so ro za tok kal és önál ló tu do má nyos fo lyó irat tal. Nagy
hang súlyt ka pott ben ne a tu do má nyos után pót lás és a tu do má nyos kép zés is.

A kő in téz mény fo gal ma te hát – ter mé sze te sen az új vi szo nyok kö zött – ezt je len −
tet te. A szol gál ta tó in téz mény vi szont új elem ként je lent meg. Az nyil ván va ló volt,
hogy pusz tán ala pít vá nyi for rá sok ból na gyon ne héz több tu cat fő  ál lá sú ku ta tó val biz −
to sí ta ni a fo lya ma tos mű kö dést. Em lé kez zünk csak ar ra, hogy ép pen eb ben az idő −
ben szün tet ték meg a Cse ma dok ál la mi tá mo ga tá sát, és bo csá tot ták el szin te a tel −
jes ap pa rá tu sát! Ar ra kel lett fel ké szül ni, hogy egy né hány fő ből ál ló szak em ber gár −
dá val olyan hát tér in téz ményt ho zunk lét re, amely hos  szú tá von a kül sős ku ta tók, ál −
ta lá ban a hu mán ku ta tá sok kal fog lal ko zók, az egye te mis ták, il let ve dok to ran dus ok
biz tos ku ta tó bá zi sá vá vál jék. Eh hez könyv tár ra, le vél tár ra, tech ni kai hát tér re volt
szük ség, pub li ká ci ós le he tő sé gek meg te rem té sé re és per sze he lyi sé gek re.

A szol gál ta tó in téz mény ugyan ak kor nem  csak a be fo ga dás ol da lát je len tet te,
nem csu pán azt, hogy a ku ta tók be jön nek hoz zánk, és ku ta tá suk hoz ezt−azt meg ta −
lál nak ná lunk. Olyan hát tér mun kát is je lent, amit egy ilyen in téz mény nek el kell lát −
nia: adat tá ra kat, könyv− és fo lyó irat−gyűj te mé nye ket, kép anyag és min den egyéb írá −
sos anya gok gyűj té sét, rend sze re zé sét és fő képp fel dol go zá sát, hogy a hoz zánk be −
té rő ku ta tó eze ket már fel dol go zott for má ban kap has sa meg, hogy ezek ből az anya −
gok ból pub li ká lás ra al kal mas re per tó ri u mok, bib li og rá fi ák ké szül je nek. Évek óta
több mun ka tár sunk dol go zik ezen, az ő mun ká juk nem lát ha tó, hi szen hát tér mun kát
je lent, de nél kü lük alig ha be szél het nénk ku ta tói szak könyv tár ról vagy le vél tár ról. A
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köny vek, re gi o ná lis és he lyi ki ad vány ok, fo lyó irat ok, la pok, kis nyom tat vá nyok fény −
ké pek, ké pes lap ok, pla ká tok stb. be szer zé sé ről nem is be szél ve, me lyek nél kül
nem be szél he tünk ku ta tó mun ká ról az in té zet ben.

Köz in téz mény ként pe dig azért ha tá roz tuk meg, mert úgy gon dol tuk, hogy olyan
fel ada to kat vál lal majd fel az in té zet, ame lye ket egyéb ként egy ál la mi lag tá mo ga tott
in téz mény nek kel lett vol na el lát nia, de hát ab ban az idő ben ez szó ba se jö he tett.
De a köz in téz mé nyi funk ci ó nak volt (és van ma is) egy má sik je len té se is, ez pe dig
a ma gyar kul túr kör ön be lü li köz fel adat el lá tá sa. Úgy gon dol tuk, hogy ha a ma gyar
kul tú ra és tu do mány egy és oszt ha tat lan, an nak in téz mé nyi fel tét ele it is meg kell te −
rem te ni, ma gunk kö zött nem pusz tán ha tá ron tú li in té zet nek hit tük ma gun kat, ha −
nem egy faj ta „kis ma gyar aka dé mi á nak” is, és le vél tár nak is, és könyv tár nak is – a
ma guk spe ci á lis fel ada ta i val és kül de té sé vel. Ez ké sőbb, ami kor már a ma gyar or −
szá gi és szlo vá ki ai nagy nem ze ti in téz mé nyek kel szo ros kap cso lat ba ke rül tünk, és
el is mer ték a mun ká nkat, iga zo lást is nyert.

– Ho gyan fo gad ták az in té zet meg ala ku lá sát a szlo vá ki ai ma gyar ci vil szer ve ze tek, a
szlo vá ki ai ma gyar po li ti ka ho gyan vi szo nyult egy önál ló ki sebb ség ku ta tó in té zet
meg ala ku lá sá hoz?

– Önál ló kő− és köz in téz ményt akar tunk lét re hoz ni, de a lé te ző mű he lyek re ala poz −
va, hi szen nem vol tunk an  nyi an, hogy több ha son ló kő in téz mény jö hes sen lét re, rá −
adá sul a szán dé kunk az volt, hogy in teg rál juk és hasz no sít suk a fel hal mo zó dott tu −
dást és az ak tív ku ta tó kat, és egy köz pon ti in téz ményt hoz zunk lét re. Ezért 1996−
ban ös  sze hív tuk a tu do má nyos mű he lyek kép vi se lő it a Cse ma dok ban, és fel ve tet −
tük egy ku ta tás me ne dzse lő hát tér in téz mény lét re ho zá sá nak gon do la tát. Meg hív tuk
a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge (SZMPSZ) me to di kai köz pont ját, a
Mer curius Ku ta tó cso por tot, a fel ső ok ta tá si tan szé kek mun ka tár sa it, a Bib lio the ca
Hun gar i ca Ala pít ványt, a Márai Sán dor Ala pít ványt, a Ka ted ra Ala pít ványt, a Szlo vá −
ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa sá got stb. Tíz−ti zen öten le het tünk. A fel vá zolt el kép ze lé −
sem – meg le pe té sem re – ko moly el len ál lás ba üt kö zött. Azt ja va sol tam, hogy kö zö −
sen épít sük ki az in téz ményt, és ak kor ku ta tói fő ál lá so kat, meg fe le lő tech ni kai fel −
té te le ket, inf rast ruk tú rát le het te rem te ni. Az el len ve té sek az SZMPSZ és a Mer −
curius Ku ta tó cso port ré szé ről ér kez tek. Úgy gon dol ták, ez zel az ő in téz mé nyü ket
akar juk fel szá mol ni vagy „be ke be lez ni”. 

– Mi okoz ta ezt a bi zal mat lan sá got?

– Ma már úgy lá tom, hogy ré szük ről ez ter mé sze tes re ak ció volt. A ki lenc ve nes évek
el ső fe lé ben nem kis erő fe szí tés be ke rült tu do má nyos mű he lye ket mű köd tet ni, és
egyút tal ko moly ered mé nye ket fel mu tat ni. Rá adá sul én párt em ber nek szá mí tot tam,
hi szen a Ma gyar Pol gá ri Párt párt igaz ga tó ja is vol tam. Jo gos volt a Mer curius Ku ta tó −
cso port nak az az el len ve té se is, hogy előbb bi zo nyít son az in té zet, az tán majd vissza −
té rünk a té má ra. De az is bi zo nyos, hogy eb ben az ér ve lés ben ben ne rej lett a köz in −
téz mény fon tos sá gá nak meg nem ér té se is. A Mer curius Ku ta tó cso port ban a mű hely −
mun ka egy faj ta ösz tön díj rend szer ként mű kö dött, egyé ni ku ta tói tel je sít mé nye ket tá −
mo gat tak, ami na gyon fon tos volt, de a ku ta tá sok hát tér−inf rast ruk tú rá já nak meg te −
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rem té sé ről nem gon dol koz tak. Rá adá sul csak ma gyar or szá gi for rá sok ra tá masz kod −
tak, ami tö re dé ke volt az ak kor még el ér he tő nyu gat−eu ró pai és ame ri kai for rá sok nak.
Az SZMPSZ kép vi se lő je pe dig egy írá sos ál lás pont tal ér ke zett az ak ko ri el nök től, aki
tel je sen el ha tá ro ló dott az in téz mény ala pí tás gon do la tá tól is. Ez na gyon me rev ál lás −
pont volt, amely ről vi tat koz ni sem le he tett. Ké sőbb tet tünk még egy kí sér le tet, de az
sem járt si ker rel, az az nem si ke rült a szlo vá ki ai ma gyar mű he lyek tel jes spekt ru mát
be von ni az in té zet meg ala kí tá sá ba. Ezért más utat vá lasz tot tunk: a Fó rum Ala pít vány
és a Ka ted ra Ala pít vány 1996 de cem be ré ben jo gi sze mé lyek tár su lá sa ként lét re hoz −
ta a Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi In té ze tet. Ezt kö ve tő en há rom in téz mény – mind −
há rom évek óta a ku ta tói in téz mé nyi hát tér ki ala kí tá sán fá ra do zott – meg ér tet te szán −
dé ka in kat, és 1997−ben csat la ko zott hoz zánk: a Szlo vá ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság
át ad ta könyv− és adat tá rát az in té ze tünk ak kor lét re ho zott ko má ro mi Et no ló gi ai Köz −
pont já nak (ezek kü lön ben sem il let tek egy tár sa sá gi szer ke zet be), a Bib lio the ca Hun −
gar i ca pe dig (a ne vét is meg őriz ve) az új in té zet könyv tá ra és le vél tá ra lett Som or ján,
a Civ i tas Ala pít vány pe dig, amely re gi o ná lis kér dé sek kel és ku ta tá sok kal, fel mé ré sek −
kel fog lal ko zott, be ol vadt az in té zet be. Te hát gya kor la ti lag öt in téz mény ből ala kult az
in té zet, mi köz ben fo lya ma to san ar ra tö re ked tünk, hogy a töb bi mű hel  lyel, itt el ső sor −
ban a Mer curius Ku ta tó cso port ról, il let ve a be lő le ké sőbb ki vált Gram ma Nyel vi Iro −
dá ról volt szó, na gyon szo ros mun ka kap cso la tot ala kít sunk ki. Ez si ke rült is. Ma már
na gyon szo ro san együtt mű kö dünk mind ket tő vel, il let ve az újon nan lét re jött mű he lyek −
kel is (Kul tu rá lis Ant ro po ló gi ai Mű hely – Tor nal ja, Mátyus föld Muze oló giai Tár sa ság –
Szenc stb.), kö zös pro jekt je ink, ku ta tá si prog ram ja ink van nak évek óta.

– Mit je lent a jo gi sze mé lyek tár su lá sa mint jo gi for ma, s mi ért eb ben a for má ban
jött lét re az in té zet?

– Ez na gyon bo nyo lult és az ak ko ri po li ti kai vi szo nyok ál tal meg ha tá ro zott kér dés volt.
A lé te ző jo gi nor mák alap ján kel lett meg ala pí ta nunk az in té ze tet, de min den kép pen ci −
vil szer ve ző dés ként. En nek ak kor két, szá munk ra is el fo gad ha tó for má ja volt: az ala −
pít vány, il let ve a pol gá ri tár su lás. Csak hogy ép pen eb ben az idő ben a Mečiar−ko r −
mányzat meg pró bál ta ál la mi el len őr zés alá von ni az ala pít vá nyo kat és a pol gá ri tár su −
lá so kat. Az ala pít vá nyok kal ezt si ke rült is el ér nie az új ala pít vá nyi tör vén  nyel. Ha son ló
szán dé ka volt a pol gá ri tár su lá sok kal is. Ek kor ja va sol ta Mé szá ros La jos ba rá tunk, aki
az óta a Szlo vák Köz tár sa ság Al kot mány bí ró sá gá nak bí ró ja lett, hogy vá las  szunk egy
olyan jo gi for mát, amely kí vül esik a kor mány zat lá tó kö rén. A jo gi sze mé lyek tár su lá sa
va ló já ban a gaz da sá gi szer ve ze tek re volt jel lem ző, ami kor pél dá ul két kft. lét re ho zott
egy har ma di kat. Meg ta lál ta azt a kis ka put, amely le he tő vé tet te, hogy ugyan ezen az
ala pon két non prof it szer ve zet is lét re hoz zon egy har ma di kat. Rá adá sul ezt nem a Bel −
ügy mi nisz té ri um je gyez te be, ha nem a ke rü le ti hi va tal. Ta lán mi vol tunk az el ső ilyen
non prof it szer ve zet: a Nagy szom ba ti ke rü let ben 1996/1. szám mal 1996. de cem ber
6−án je gyez ték be az in té ze tet, s ez is azt mu tat ja, hogy ab ban az év ben csak ez az
egy ilyen szer ve zet ala kult a ke rü let ben. Az óta ter mé sze te sen több tu cat ilyen szer ve −
zet ala kult (fő leg ön kor mány za ti és kis tér sé gi tár su lá sok). Min den eset re Mé szá ros La −
jos na gyon rá ta pin tott a lé nyeg re, és ez egy he lyes és fon tos dön tés volt. 

A ci vil szer ve ze ti for ma azért volt lé nye ges, mert nem akar tuk, hogy a gyűj te mé −
nye ink adott eset ben egy csa pás ra ál la mi tu laj don ba ke rül hes se nek. Ta lán még em −
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lék szünk ar ra, hogy épp ezek ben az évek ben ala kí tot ták ki a kul tú ra te rü le tén az ún.
in ten dán si rend szert, ami kor a szín há za kat, mú ze u mo kat stb. ke rü le ti fel ügye let alá
von ták, és ez zel a va gyo nuk is oda ke rült. Azt sze ret tük vol na el ke rül ni, hogy a mi
könyv tá runk kal és le vél tá runk kal ez so ha ne tör tén hes sen meg. Nem be szél ve az
anya gi füg get len ség ről és egye bek ről. Per sze en nek na gyon sok há tul ütő je is volt:
nem volt biz tos anya gi fe de ze te az in té zet nek, az alap mű kö dés től a gyűj te mény vá −
sár lá son és fog lal koz ta tá son ke resz tül a ku ta tá si prog ra mo kig min dent ne künk kel −
lett meg ol da ni és biz to sí ta ni egyet len fil lér költ ség ve té si tá mo ga tás nél kül. A füg get −
len ség nek azon ban ára van.

– Mi lyen volt az in té zet szer ve ze ti fel épí té se és sze mé lyi ál lo má nya az in du lás kor?
Mi lyen te rü le ten foly tak ku ta tá sok az in té zet ben?

– A leg fon to sabb fel adat az el ső két év ben az in té zet meg is mer te té se és presz tí zsé −
nek, anya gi erő for rá sa i nak a ki ala kí tá sa volt. En nek ér de ké ben moz gó sí tot tuk az
egész kap cso lat rend sze rün ket. Ez nem volt cse kély, hi szen ko moly nem zet kö zi kap −
cso la tok kal ren del kez tünk. Az in té zet bel ső fel épí té se olyan volt, hogy a két ala pí tó
in téz mény két−két sze mél  lyel kép vi sel tet te ma gát a köz gyű lés ben, amely az éves
terv ről, költ ség ve tés ről, sze mé lyi kér dé sek ről dön tött. Ez a négy sze mély Hodossy
Gyu la, Mé szá ros La jos, Öllös Lász ló és én vol tam. Lét re hoz tunk egy Tu do má nyos
Kol lé gi u mot, amely nek a mun ká já ba mint egy húsz ne ves sze mé lyi sé get, ku ta tót
von tunk be Szlo vá ki á ból és Ma gyar or szág ról. Rep re zen ta tív tes tü let volt, amely
szim bo li zál ta az in té zet ér ték rend jét, irá nyult sá gát, és egy faj ta kap cso la ti tő két je −
len tett. Emel lett lé te zett a Tu do má nyos Ta nács, amely ope ra tív ku ta tá si fel ada tok −
kal fog lal ko zott, eb ben az egyes ku ta tá si prog ra mok ve ze tői, majd a rész le gek lét −
re jöt te után azok igaz ga tói kap tak he lyet. Az in té zet mun ká ját az igaz ga tó fog ta ösz  −
sze, il let ve irá nyí tot ta, az in té zet el nö ke pe dig a kül ső kap cso la tok kal fog lal ko zott.
Ez na gyon ru gal mas és mű kö dő szer ke zet volt.

Per sze a na pi mun ka en nél pró za ibb volt. Ek kor még Dunasz er da he lyen volt az
iro dánk, ami azt je len tet te, hogy az egyik mun ka tár sam pá lyá zat írás sal fog lal ko zott,
a má sik pe dig a pá lyá za tok el szá mo lá sá val és a köny ve lés sel, én igaz ga tó ként a
ket te jük kö zött vol tam, és szer vez tem az egyes prog ra mo kat, tar tot tam a kap cso la −
tot a ku ta tók kal, szak ér tők kel. Ez a szer ke zet má ig sem vál to zott, ta lán csak an  nyi −
ban, hogy most ket ten−hár man fog lal koz nak pá lyá zat írás sal, ugyan en  nyi en el szá mo −
lás sal és köny ve lés sel, az ér de mi mun kát pe dig im már ti zen nyol can vé gez zük. Na −
gyon fon tos nak tar tom eb ben a szer ke zet ben, hogy a pá lyá zat írói csa pa tot el vá lasz −
tot tuk az el szá mo lás tól, te hát nem egy em ber nek kel lett min dent csi nál nia, ha nem
te am nek, il let ve hogy az ér de mi mun kát a ket tő től füg get le nül le he tett meg va ló sí ta −
ni. A ku ta tók, majd ké sőbb az egyes rész le gek a sa ját szak te rü let ük re tud tak össz −
pon to sí ta ni, és men te sül tek az in téz mény ad mi niszt ra tív fel ada ta i tól. 

– Mi lyen prog ra mok kal in dul tak?

– Az ere de ti cél ki tű zé sünk az volt, hogy az zal kell fog lal koz nunk, amit más nem vé −
gez. En nek a szán dék nak két oka is volt: egy részt ne csi nál juk ugyan azt, amit má −
sok már el vé gez tek, vagy ép pen vé gez nek, más részt pró bál junk meg ar ra össz pon −
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to sí ta ni, ami fe hér folt ként volt je len ab ban az idő szak ban. Ten ni va ló pe dig volt bő −
ven. A je len ku ta tás ban je löl tük meg a fő fel ada tun kat, s ez az 1989 utá ni na gyon
di na mi kus át ala ku lás ku ta tá sát je len tet te: mi tör tént ve lünk az el múlt évek ben in −
téz mé nyi szin ten, iden ti tás ban, szo ci á lis szin ten, a gaz da ság ban, a nem ze ti tu dat
vál to zá sá ban, ál ta lá ban mik jel lem zik ezt a fo lya ma tot? Bár mind an  nyi an meg él tük,
alig volt in for má ci ónk ar ról, hogy mi is tör tént 1989 után, írá so sos anya gok alig lé −
tez tek, vagy ha vol tak is, nem le he tett tud ni, hol van nak stb. Ezért in dí tot tuk út já ra
az Oral His to ry−pro gra munkat, amely az el be szélt tör té ne lem mód sze ré vel leg alább
rög zí te ni pró bál ta a tör té né se ket. Be kap cso lód tunk nem zet kö zi ku ta tá si prog ra mok −
ba: mun ka erő−pi a ci vizs gá la to kat, iden ti tás vizs gá la to kat, köz vé le mény−ku ta tá so kat
stb. vé gez tünk. Az Et no ló gi ai Köz pont, majd a Bib lio the ca Hun gar i ca in teg rá ló dá sá −
val újabb te rü le tek je len tek a meg az in té zet mun ká já ban: adat tár épí tés, szak könyv −
tá rak, ké zi könyv tár ki ala kí tá sa, le vél tá ri mun ka, nép raj zi−et no ló gi ai, tör té ne ti ku ta tá −
sok, bib li og rá fi ák, re per tó ri u mok ké szí té se, vál to zás vizs gá la tok, a szol gál ta tá sa ink
kö ré nek ki ala kí tá sa stb. Fo ko za to san ju tot tunk el oda, amit ere de ti leg ki tűz tünk.
Mind ezt pe dig egy jól át gon dolt stra té gia alap ján mo za ik sze rű en tet tük at tól füg gő −
en, hogy mi re si ke rült pá lyá za ti úton anya gi for rá so kat sze rez nünk. Volt olyan év,
hogy 120 pro jek tet ad tunk be, ame lyek si ke res sé ge egyéb ként csak 15−20 szá za lé −
kos volt.

Ugyan ez volt ér vé nyes a mun kál ta tói és tech ni kai rész re is. Az egyes pá lyá za tok −
ba be épí tet tük, pon to sab ban „be csem pész tük” a bér ala po kat, egy− e gy fény má so lót,
szá mí tó gé pet, író asz talt, könyv tá ri pol cot, fa xot, te le fon− és pos ta költ sé get, az el sők
kö zött ve zet tük be az inter netet há ló za ti szin ten stb. Így si ke rült ál lan dó fog lal koz ta −
tott sá got és egy kor sze rű tech ni kai hát te ret ki ala kí ta nunk min den faj ta költ ség ve té −
si vagy nor ma tív tá mo ga tás nél kül, pusz tán pá lyá za tok ra, majd ké sőbb a sa ját erő −
for rá sa ink ra ala poz va. Mind ez per sze az zal járt, hogy sok eset ben olyan pro jek teket
vagy bér mun ká kat is fel kel lett vál lal nunk, ame lyek nem il lesz ked tek szer ve sen a
pro fi lunk ba. Meg tet tük, mert tud tuk, hogy hos  szú tá von ezek mind az in té zet mun −
ká já nak a fo lya ma tos sá gát és sta bi li zá lá sát szol gál ják. Utó lag vis  sza te kint ve, meg −
ér te, bár sok meg nem ér tés kö vet te eze ket a prog ra mo kat az in té ze ten be lül és kí −
vül egy aránt. Vol tak azu tán olyan pro jekt je ink, ame lyek szin tén nem il lesz ked tek
szer ve sen az in té zet mun ká já ba, de má ig büsz kék va gyunk rá. Ezek a kí sér le ti tan −
köny ve ink vol tak: kor sze rű szlo vák nyelv ok ta tá si tan könyv cso mag a ma gyar alap is −
ko lák al só ta go za tos ta nu lói szá má ra, ro ma tan könyv a nul la dik év fo lyam ok szá má −
ra, szlo vák–ma gyar tör té ne lem tan könyv stb. 

– Ho gyan ala kult az in té zet szer ve ze ti fel épí té se az el múlt évek so rán?

– 1999 ele jén új ra gon dol tuk az in té zet bel ső fel épí té sét, prog ram ja in kat, va gyis az
in té zet jö vő jét. En nek több oka is volt. Az el ső és a leg fon to sabb az volt, hogy a sok−
 sok (oly kor na gyon sok fé le) prog ra munk ér tel mez he tet len né tet te az in té ze tet. In té −
ze tünk egy kül ső, fő leg a klas  szi kus aka dé mi ai in téz mény rend szer hez szo kott szem −
lé lő dő szá má ra meg le he tő sen „ol vas ha tat lan” volt. Nyil ván va ló an igaz, hogy egy
négy éves szlo vák nyelv ok ta tá si prog ram vagy az 1998−as vá lasz tá sok tisz ta sá gát
elő se gí tő ún. OK 98−as kam pány ban va ló rész vé tel nem egyez tet he tő ös  sze egy tu −
do má nyos in té zet mun ká já val. Pon to sab ban ez csak rész ben volt igaz, hi szen ma a
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kí sér le ti tan könyv írás és me ne dzse lés ad le he tő sé get ar ra, hogy fel vál lal junk olyan
prog ra mo kat, ame lyek a ku ta tá sa ink ered mé nye i nek a meg je le ní té sét je len tik min −
den ki szá má ra, az OK 98 kam pány ban va ló rész vé tel pe dig a he lyi és re gi o ná lis szin −
tű kap cso lat rend szer ki ala kí tá sá nak volt fon tos esz kö ze, amely a ké sőb bi ku ta tá sa −
ink ban je len tett meg ha tá ro zó szer ve ző erőt (kérdezőbiz tosi há ló zat meg szer ve zé se
stb.), nem be szél ve a do no rok bi zal má ról és az in té zet nem zet kö zi el fo ga dott sá gá −
ról. Va la hol min den var ga be tű na gyon egye nes vo na lat je len tett.

El kezd tünk azon gon dol koz ni, ho gyan le het le tisz táz ni a dol go kat. Ren det rak −
tunk az egyes prog ra mok kö zött, és egy több na pos stra té gi ai ter ve zés után el dön −
töt tük, hogy há rom rész re bont juk az in té ze tet. Ez az ún. kokavai ta lál ko zónk ered −
mé nye volt. Min den olyan te vé keny sé get le nyes tünk az in té zet ről, amit nem le he tett
szi go rú an ku ta tás nak vagy kul tú ra do ku men tá lás nak ne vez ni. Há rom rész re bon tot −
tuk az in té ze tet: a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet mel lett így jött lét re a Fó rum In −
for má ci ós Köz pont, amely kép zé si prog ra mok kal fog lal ko zik, el ső sor ban a ci vil szfé −
ra te rü le tén (Kul csár Má ria az igaz ga tó ja, mun ka tár sai pe dig Nagy Myr til, Nagy Zsu −
zsan na, Berényi Ilo na és Ľuba Kar došová), il let ve a Köz éle ti Kér dé sek In té ze te,
ame ly, mint ahogy a ne ve is mu tat ja, köz éle ti, kam pány sze rű ügyek kel fog lal ko zott,
be le ért ve az uni ós csat la ko zás mel let ti kam pá nyo kat is. Ez az in téz mény az óta Fó −
rum Ré gió fej lesz té si Köz pont né ven el ső sor ban kis tér sé gi fej lesz té si prog ra mok kal
fog lal ko zik (je len leg a köz pon tot Tu ba La jos ve ze ti igaz ga tó ként, és a mun ká já ban
Szomo lai Va lé ria és Ko vács La jos vesz részt). Per sze mind két in téz mény na gyon sok
kül sős mun ka társ sal mű kö dik együt t. 

A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet ezek után tény leg ki sebb ség ku ta tás sal, el ső −
sor ban ma gyar ság ku ta tás sal és a ma gyar kul tú ra do ku men tá lá sá val fog lal ko zott, és
ezt a te vé keny sé gét anya gi lag is biz to sí ta ni tud ta. Meg fe le lő könyv tár ral, le vél tár ral,
adat tár ral, pub li ká ci ók kal, szak em ber gár dá val ren del ke zett. 

A 2000. év azért for du ló pont, mert az ad di gi „de fen zív” vagy in kább „ki szol gál ta −
tott” hely ze té ből of fen zí vabb, konst ruk tí vabb ma ga tar tás ba ment/me he tett át az in −
té zet. És ek kor iga zo ló dott az ad di gi var ga be tűs fej lő dé sünk. 1999–2000−ben fo gal −
maz tuk meg az öt éves ku ta tá si ter vün ket Szlo vá ki ai ma gya rok 1990–2005 cím mel,
amely egy éves szám ve tés ered mé nye volt. Át te kin tet tük, hogy mi lyen te rü le te ket si −
ke rült ad dig le fed ni ku ta tás sal az in té ze ten be lül és más tu do má nyos mű he lyek ben,
és me lyek azok a fe hér fol tok, ame lyek kel sen ki sem fog lal ko zott, vagy csak rész −
ben, de ame lyek fel mé ré se, do ku men tá lá sa el en ged he tet len egy in té zet és egy kö −
zös ség szem pont já ból. Tíz té ma kör re osz tot tuk a fel ada to kat, és eze ket konk rét ku −
ta tá si prog ra mok ra, ter vek re bon tot tuk. Ezek a kö vet ke zők vol tak: 1. A szlo vá ki ai
ma gyar tár sa dal mi és kul tu rá lis in téz mé nyek át ala ku lá sa; 2. Saj tó és könyv ki adás;
3. Az ok ta tás ügy és in téz mé nyei; 4. Né pes ség és tár sa dal mi szer ke zet; 5. Po li ti kai
szer ke zet; 6. A szlo vá ki ai ma gya rok jog ál lá sa; 7. Nem zet tu dat, iden ti tás és ér ték −
rend; 8. Kul tú ra és mű ve lő dés; 9. Po pu lá ris kul tú ra; 10. Ré gi ók és gaz da ság. Egy
150 ol da las anyag ról volt szó, amely irány tű ként szol gált az egyes pro jek tek és a
bér mun kák szem pont já ból. Ez zel a terv sze rű fej lesz tés stá di u má ba lé pett az in té −
zet, mi köz ben tény le ge sen köz in téz mén  nyé vált. Há rom szak könyv tá rat hoz tunk lét −
re, fo lya ma tos lett a le vél tá ri és adat tá ri mun ka, pub li ká ci ó ink je len tek meg, 1999−
ben meg ala pí tot tuk a Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem lét, a ma gyar nyel ven meg −
je le nő tu do má nyos fo lyó ira tot, és 2000−ben meg kez dő dött a di gi tá lis, inter netes
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adat bá zi sa ink ki épí té se is. 2002−ben, úgy gon do lom, már ezek nek az ered mé nyek −
nek kö szön he tő en kap tunk egy je len tős ma gán ado mányt (Hunčík Pé ter tá mo ga tá −
sa), ame lyet a tény le ges „kő in téz mény” ki épí té sé re for dí tot tunk. Fel épí tet tük az in −
té zet szék há zát Som or ján. Egy im po záns épü le tet, ku ta tó he lyek kel, ta nács te rem −
mel, kon fe ren cia te rem mel, ven dég szo bák kal stb. Ez volt az el ső és – tu do má som
sze rint – má ig egyet len ilyen nagy ság ren dű ma gán ado mány Szlo vá ki á ban 1989
után. A be ren de zést az Il  lyés Köz ala pít vány stra té gi ai alap já ból si ke rült biz to sí ta −
nunk. Eh hez já rult hoz zá ké sőbb Somor ja Vá ros Ön kor mány za ta, élén a pol gár mes −
ter rel, Dom sitz Ká rol  lyal, ami kor is 1 (érts d: egy) szlo vák ko ro ná ért a tu laj do nunk ba
ad ta a tel ket és az épü le tet. Né mi el len szol gál ta tás ként mi üze mel tet jük a Vá ro si
Könyv tá rat, amely szin tén az épü let ben van (a könyv tár nak 4 al kal ma zott ja van:
Bereck Zsu zsa, Andrássy Már ta, Né meth Ele o nó ra és Szi ge ti Éva). Az idén a struk −
tu rá lis alap és az Il  lyés Köz ala pít vány tá mo ga tá sá val si ke rült be fe jez nünk az épü let
fel újí tá sát és to vább épí té sét, így a köz ben Zal abai Zsig mond ról el ne ve zett vá ro si
könyv tár tel je sen meg újult, és fel épül he tett a le vél tá runk is egy önál ló egy ség ként.

Per sze mind ezt az öröm mel lett fél ve is mon dom, hi szen tu dom, na gyon vé kony
az a jég, ame lyen já runk még ma is. Amíg nem si ke rül biz tos ala pok ra he lyez ni az
in té zet mű kö dé sét – kor má nyok tól és pá lyá za tok tól füg get len ma gyar or szá gi és ha −
zai nor ma tív tá mo ga tást vagy va la mi lyen vál lal ko zói kör tá mo ga tá sát biz to sí ta ni
hosszú tá von az in té zet szá má ra –, ad dig min den ered mény pil la na tok alatt sem mi −
vé vál hat. 

Volt egy má sik té nye ző is: 1998, a mečiari gar ni tú ra bu ká sa után Szlo vá kia a de −
mok ra ti kus kor mány lét re jöt té vel új út ra lé pett. Több éves hát rányt si ke rült le dol goz −
nia (NA TO, Eu ró pai Unió), ugyan ak kor már az új kor mány meg ala ku lá sá tól kezd ve ko −
moly vál to zá sok kö vet kez tek be. A nyu ga ti és ame ri kai ala pít vá nyok ki vo nul tak Szlo −
vá ki á ból, mond ván, hogy im már de mok rá cia van, a ci vil szek tor tá mo ga tá sát a kor −
mány old ja meg. Ez azon ban nem kö vet ke zett be, leg alább is nem azon nal. A ci vil
szek tor na gyon ko moly vál ság ba ke rült, és évek tel tek el, amíg si ke rült ki épí te ni a
ci vil, il let ve a ki sebb sé gi szer ve ze tek tá mo ga tá sá nak új rend sze rét. 

Az uni ós for rá sok is nagy gon dok kal re a li zá lód tak, éve ket kel lett vár ni az el bí rá −
lás ra és a tá mo ga tá sok meg ér ke zé sé re. Új hely zet volt ez, amely hez na gyon ne héz
volt iga zod ni, fő leg egy olyan ki sebb sé gi in téz mény nek, mint a mi énk is volt. Mi épp
ak kor dön töt tük el, hogy nem vá lunk ún. kon junk tú ra in téz mén  nyé, te hát olyan ná,
amely a meg sze rez he tő anya gi for rá sok hoz iga zít ja te vé keny sé gét. Épp el len ke ző −
leg, azt fog juk ten ni, ami a pro fi lunk ba tar to zik: ku ta tá si prog ra mo kat vég re haj ta ni,
könyv tá ra kat, le vél tá rat, adat tá ra kat, inter netes adat bá zi so kat épí te ni, pub li ká ci ó −
kat meg je len tet ni, kép zé se ket, kon fe ren ci á kat szer vez ni.

Ezt az új hely ze tet na gyon ko mo lyan új ra kel lett gon dol ni az in té ze ten be lül. Az −
óta is éven te egy−két nap ra el vo nu lunk va la me lyik üdü lő be, hogy új ra gon dol juk az in −
té zet stra té gi á ját. Na gyon ha té kony mód szer ez: el zár va min den ki től – a mo bil te le −
fo no kat ki kap csol va – szám ba ves  szük az ad di gi te vé keny sé gün ket, és meg ha tá roz −
zuk a főbb stra té gi ai cé lo kat. 

Egy tár sa da lom, egy kö zös ség meg ma ra dá sa szem pont já ból na gyon fon tos nak
tar tom az in téz mé nye sü lé si fo lya ma tot, az in téz mé nyi lé tet. Ami kor meg ala kul egy
fa lu si tánc cso port, és ne vet ad ma gá nak, az a név már kö te lez. Az in téz mény kö te −
lez. El kö te le zett és biz tos tag sá ga van, vannak bel ső szer vei, van ví zi ó ja, vannak ter −
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vei, és meg te rem tőd nek azok a kö zö sen ki ala kí tott tech ni kák, ame lyek ré vén együtt
ha té kony te vé keny sé get tud ki fej te ni egy cél cso port irá nyá ba. És en nek ha tá sa sok −
szo ro sa le het az egyé ni tel je sít mé nyek ös  szes sé gé nek. Ez na gyon fon tos! Ar ról nem
is be szél ve, hogy egy in téz mény lé té nek szim bo li kus je len té se is van. Itt va gyunk,
egy ál ta lán va gyunk! Egy is ko la, egy egye tem Ko má rom ban, egy kar Nyitrán, egy tan −
szék Po zsony ban, egy tánc cso port, egy szer ve zet, egy in té zet va la hol – mind− mind
er ről szól. Per sze nem ad hoc in téz mé nyek re gon do lok, ame lyek egy− e gy prog ram
vagy meg sze rez he tő tá mo ga tás vé gett jön nek lét re, és mi u tán ezt el ér ték, meg szűn −
nek, vagy csak for má li san, holt  in téz mény ként lé tez nek to vább. Az in téz mény épí tés −
ben is elő re kell me ne kül ni, fo lya ma to san új ra kell gon dol ni a te en dő ket, a fel ada −
to kat, a jö vő ké pet, stra té gi át, ele mez ni, ér té kel ni kell a meg tett utat, és mi nél sta −
bi labb ala pok ra kell he lyez ni az in téz mény mű kö dé sét. Te hát meg ma rad ni!

A má sik kér dés a ha tás és sza ko so dás. Az in téz mény min dig csak esz köz, so −
sem ön cél. Ezt na gyon fon tos tud ni, mert ha ezt nem tu da to sít juk kel lő kép pen, ha −
mar oda ju tunk, hogy az in téz mény mi mi at tunk van. Idő ben ész re kell ven ni, hogy
egy in téz mény mi kor vá lik ön cé lú vá, vagy mi kor kell olyan vál toz ta tá so kat vég re haj −
ta ni raj ta, ame lyek ha té ko nyab bá te he tik a mű kö dé sét. 

In té ze tünk az el múlt évek ben na gyon sok vál to zá son ment ke resz tül, egye sült,
osz tó dott, bi zo nyos te vé keny sé gi kö rök önál ló in téz mé nyi ke re tet kap tak, sok olyan
prog ram ban vet tünk részt, fő leg nem zet kö zi ben, ame lyek önál ló rész le get vagy in −
téz ményt kö ve tel tek meg. Je len leg a somor jai köz pon tunk ban 13 szer ve zet, in téz −
mény mű kö dik, ezek nek meg van a ma guk fel ada ta, funk ci ó ja még ak kor is, ha né −
me lyik ben ugyan azok az em be rek dol goz nak.

– Mi lyen ku ta tá si ered mé nyek rõl tud be szá mol ni?

– Ne héz er re a kér dés re úgy vá la szol ni, hogy va la kit meg ne sért sek a mun ka tár sa −
im kö zül. Az in té zet ben csa pat mun ka fo lyik, te hát szin te min den prog ram ban min −
den mun ka tár sunk köz vet le nül vagy köz vet ve részt vesz. Ele ve úgy ké szít jük a prog −
ram ja in kat, hogy le he tő leg moz gó sít suk és meg je le nít sük azt a tu dást és ka pa ci −
tást, ame lyet az el múlt évek so rán az in té zet ben fel hal moz tunk. Egy bib li og rá fia
vagy egy re per tó ri um el ké szí té sé ben so kak mun ká ja je le nik meg, pe dig ezek csak
füg ge lé kei egy− e gy ta nul mány nak vagy ku ta tá si je len tés nek. A ku ta tók mun ká já ról
nem is be szél ve. De ugyan ilyen fon tos nak tar tom a szer ve zés ben és az ad mi niszt −
rá ci ó ban részt ve vő mun ka tár sa i mat is, hi szen egy− e gy ku ta tás, kon fe ren cia, szak −
mai meg be szé lés meg szer ve zé sé ben ne kik is fon tos fel adat jut, no ha a mun ká juk
szin te lát ha tat lan. Ép pen ezért őket em lí te ném el ső ként: Szar ka Krisz ti na, az in té −
zet lel ke iro da ve ze tő ként, Lelovics Krisz ti na és Hor váth Mal vin pe dig köny ve lő ként
min den ad mi niszt ra tív mun kát el vé gez, mi köz ben részt vesz nek a kon fe ren ci ák és
szak mai meg be szé lé sek meg szer ve zé sé ben is.

A leg utol só ki mu ta tá sunk sze rint 32 ku ta tá si prog ra mot va ló sí tot tunk meg az el −
múlt 10 év ben. Nem tu dom, hogy ez sok vagy ke vés. An  nyi bi zo nyos, hogy ezek a
prog ra mok a szlo vá ki ai ma gya rok és ki sebb sé gek éle té nek szin te min den te rü le té −
re ki ter jed tek. Ne héz len ne min den ku ta tá si ered ményt egy ilyen in ter jú ban szám ba
ven ni, ezért csak né há nyat emel nék ki. 
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Tud ni kell azt, hogy mi nem va gyunk költ ség ve té si in téz mény, mint pél dá ul egy
aka dé mi ai in téz mény. Azért fon tos ezt hang sú lyoz ni, mert sok szor olyan el vá rá sok
je len nek meg ve lünk szem ben, mint ha egy sta bil fi nan szí ro zá sú, több év ti ze des be −
já ra tott mun ka rend del ren del ke ző in téz mény len nénk. Nem va gyunk ilyen. Mi csak
ci vil szer ve zet va gyunk, s meg pró bá lunk min den le het sé ges kö ve tel mény nek ele get
ten ni, ami az el múlt évek ben si ke rült is, de a le he tő sé ge ink vé ge sek. Nor ma tív tá −
mo ga tá sunk ninc s, és a pro jekt je ink ben fel me rü lő anya gi tá mo ga tá sok má sik fe le,
te hát az inf rast ruk tú ra, adat bá zis ok, adat tá rak, könyv tá rak, le vél tár stb. mind− mind
ha son ló ala pít vá nyi tá mo ga tás ból va ló sul meg, ami nem ugyan az, mint egy költ ség −
ve té si in téz mény ese té ben.

A je len ku ta tás te rü le tén az Oral His to ry prog ra munk (A rend szer vál tás évei
1989–1992) út tö rő nek szá mí tott, hi szen egy olyan kor szak tör té né se it pró bál tuk
meg ra gad ni (1989–2002), amely nek mi ma gunk is ré sze sei vol tunk. A bu da pes ti
56−os In té zet tel dol goz tuk ki a ku ta tás me to di ká ját, és má ig több mint 60 in ter jút
ké szí tet tünk. A prog ram nak ré sze volt a kor szak hoz kö tő dő do ku men tu mok, hang −
anyag ok, fény ké pek gyűj té se is, ami a mai na pig tar, eze ket di gi ta li zál juk és elekt −
ro ni kus for má ban is ar chi vál juk. Az el be szélt tör té ne lem prog ram a ké sőb bi ek ben ki −
bő vült, élet in ter jú kat és szak mai uta kat fel tá ró be szél ge té se ket foly tat tunk – né ha
több na pon ke resz tül – olyan köz éle ti sze rep lők kel, akik ta núi vagy ak tív ré sze sei
vol tak az el múlt év ti ze dek nek. 

1998−ban egye sült a há rom szlo vá ki ai ma gyar párt, s az előd pár tok (Együtt élés,
Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom, Ma gyar Pol gá ri Párt) tel jes ar chív anya gát
si ke rült meg sze rez nünk, és fo lya ma to san dol goz zuk fel azo kat. Ez na gyon ér té kes
irat− és kép anyag, amely né hány ku ta tó nak többéves mun kát biz to sít. Ha hoz zá ve −
szem a Cse ma dok 50 éves ar chí vu mát, amely szin tén az in té ze tünk ben ta lál ha tó,
ezek ből az anya gok ból a szlo vá ki ai ma gya rok 60 éves tör té ne te re konst ru ál ha tó. 

És ezt a mun kát el is kezd tük: több olyan bib li og rá fia, fel dol go zás, kro no ló gia,
for rás ki ad vány ké szült, il let ve ké szül, amely már en nek a mun ká nak az ered mé nye.
Gon do lok itt a Szlo vá ki ai ma gya rok tör té ne ti bib li og rá fi á já ra, a Beneš-dekré tumok,
a Ki te le pí té sek, de por tá lá sok, el ván dor lás, Az 50-es évek do ku men tu mok ban c. ké −
szü lő for rás ki ad vány ra, de meg em lít he tem az 1956 és Szlo vá kia c. kon fe ren ci án kat
is, amely el ső íz ben tár ja fel az 1956− tal kap cso la tos tör té né se ket (Cseh)Szlo −
vákiában he lyi, re gi o ná lis és or szá gos szin ten egy aránt. Je le nünk ku ta tá sa na gyon
sok más te rü let re is ki ter jed, ezek a tör té né sek nek, kör nye ze tünk nek nem csu pán
a tör té ne ti di men zi ó it ve szik cél ba. 

Az el kép ze lé sünk sze rint min den év ben ter vez tünk egy szo ci o ló gi ai iden ti tás ku −
ta tást. Ezt nem si ke rült min den év ben meg va ló sí ta nunk, de leg alább két éven te mér −
tük a szlo vá ki ai ma gya rok ér ték rend jét, a nem ze ti iden ti tás tu da tunk ban be ál ló vál −
to zá so kat, a kul tu rá lis fo gyasz tá si szo ká sa in kat, ál ta lá ban az ori en tá ló dá sun kat.
Ezek na gyon ér té kes fel mé ré sek, hi szen itt le het meg le he tős ob jek ti vi tás sal kö vet −
ni a szlo vá ki ai ma gya rok ma ga tar tá sát, nyo mon kö vet ni az uni ós csat la ko zás előt ti
és utá ni pa ra dig ma vál tá so kat, ma ga tar tás for má kat. Eh hez ki dol goz tunk egy mód −
szert, amely se gít sé gé vel Szlo vá ki á ban csak mi tu dunk rep re zen ta tív ma gyar min tá −
val dol goz ni. Ki épí tet tünk egy kérdezőbiz tosi há ló za tot mint egy 50 kérdezőbiz tossal,
akik 800−1000 meg kér de zet tel na gyon pon tos ké pet tud nak ad ni Kirá ly helmec től
Po zso nyig a szlo vá ki ai ma gya rok ál tal la kott te rü le tek (te le pü lé sek, já rá sok, me −
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gyék) köz ál la po ta i ról. Egy szá mí tó gé pes prog ram se gít sé gé vel akár két hét alatt ké −
pe sek va gyunk olyan köz vé le mény−ku ta tást ké szí te ni, amely rep re zen ta tív, és meg −
fe lel a nagy köz vé le mény−ku ta tó cé gek ál tal tá masz tott kö ve tel mé nyek nek is. Ma
már tel je sen elekt ro ni kus for má ban ké szít jük a fel mé ré se ket, ami nagy ban nö ve li a
fel mé ré sek gyor sa sá gát és pon tos sá gát.

Je len tős ered mé nye ket tu dunk fel mu tat ni a po li ti kai iden ti tás vizs gá la tok te rü le −
tén is. Rész ben a Ma gyar Ko a lí ció Párt ja meg ren de lé sé re több olyan ku ta tást vé gez −
tünk, ame lyek a párt kam pá nyá nak elő ké szí té sé ben vol tak fon to sak, de a szlo vá ki −
ai ma gya rok po li ti kai ér ték rend jét is mér ték, és na gyon ér de kes ered mé nye ket kap −
tunk. Ham vas Bé la mond ja, hogy a leg na gyobb tu dás az, amit min den ki tud. En nek
je gyé ben vé gez zük a szo ci o ló gi ai fel mé ré se in ket. Sok eset ben ugyan azo kat az ered −
mé nye ket kap juk, ame lyek a ki in du lá si pont ja ink ban, a hi po té zi se ink ben sze re pel −
nek, és ezek a fel mé ré sek alap ján ob jek tí ven iga zo lód nak. Más kor pe dig egé szen
meg le pő ered mé nyek re ju tunk. A 2004−es vá lasz tá sok előt ti fel mé ré sek pél dá ul azt
mond ták, hogy a szlo vá ki ai ma gya rok leg el fo ga dot tabb, ked venc szí ne a föld bar na,
szem ben a kék kel, ame lyet min den ki szlo vák (szláv) szín nek tar tott. Az Eu ró pai Unió
szí ne vi szont a kék, s er re kel lett vi zu á li san re a gál ni. Ám a több fé le kék szín kö zött
is na gyon lé nye ges el té rés mu tat ko zik, van pél dá ul szlo vák kék és uni ós kék. Mind −
ez na gyon ko mo lyan be fo lyá sol ta a vá lasz tók meg szó lí tá sát az eu ró pai uni ós nép −
sza va zás és a par la men ti vá lasz tá sok ese té ben. 

Na gyon fon tos ku ta tás volt a Mo za ik 2001, amely el ső íz ben pró bál ta meg fel −
mér ni a Kár pát−me den cei fi a ta lok ér ték rend jét. Az ez res ma gyar és öt szá zas szlo vák
kont roll min tá val ké szült fel mé rés má ig az egyet len olyan ku ta tás, amely ké pet ad a
szlo vá ki ai ma gyar fi a ta lok min den na pi éle té ről és ér ték rend jé ről.

Ugyan ilyen fon tos ság gal bír a ma gyar or szá gi ku ta tá si és fej lesz té si tá mo ga tá sok
ha té kony sá gá ról ké szült fel mé rés, amely a fel ső ok ta tá si tá mo ga tá sok, a Domus−
pro gram, a PhD−támogatások, a rész kép zé sek és egyéb, a tu do má nyos sá got érin tő
tá mo ga tá sok ha té kony sá gát mér te egy, az MTA ál tal meg hir de tett prog ram ke re té −
ben Berényi Dé nes pro fes  szor ve ze té sé vel.

Na gyon fon tos nak tar tom Petőcz Kál mán köny vét (Vá lasz tá sok és fel osz tá sok),
amely el ső íz ben pró bál ta meg ele mez ni és ér té kel ni a mečiari köz igaz ga tá si re form
és a vá lasz tá si kör ze tek ki ala kí tá sá nak ös  sze füg gé se it még 1998−ban. Ugyan ilyen
út tö rő pró bál ko zás volt Lampl Zsu zsan na vizs gá la ta, amely a vál lal ko zó kat és a vál −
lal ko zá so kat vizs gál ta ugyan eb ben az idő szak ban (Vál lal ko zá sok és vál lal ko zók
1989 után), il let ve Sá pos Aran ká val kö zö sen a mun ka erő pi ac ki hí vá sa it a Duna szer −
da he lyi és a Tőketerebe si já rás ban. 

Lel kes Gá bor és Tu ba La jos kol lé gám el ső sor ban gaz da sá gi és gaz da sá giföld raj −
zi tér szer ke ze ti elem zé sek kel mé ri fel a dél−szlo vá ki ai ré gió és a szlo vák–ma gyar ha −
tár men te kap cso la ta it. Lel kes Gá bor szer kesz ti a Nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek
Szlo vá ki á ban c. év köny vün ket.

Nem ke vés bé ér de kes a nem ze ti ki sebb sé gi kér dés el mé le ti vizs gá la ta. Em lí tet −
tem már, hogy egy kü lön könyv tá rat hoz tunk lét re a nem zet kö zi szak iro da lom gyűj −
té se ér de ké ben (Bibliotheca Intereth ni ca). Je len leg a könyv tár a Bib lio the ca Hun ga −
r i ca ré sze, és mint egy 1500 szak könyv vel büsz kél ked het, ezek ja va részt an gol, né −
met és ma gyar nyel vű ek. De már pub li ká ci ó ink is van nak ezen a te rü le ten: Öllös
Lász ló köny ve meg pró bál ja jog fi lo zó fi ai ös  sze füg gé sek ben ér tel mez ni az em be ri és
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a nem ze ti ki sebb sé gi jo go kat, leg újabb mun ká ja pe dig a ma gyar al kot mány nak a ha −
tá ron tú li ki sebb sé gek kel szem ben vál lalt kö te le zett sé ge it tag lal ja majd jog fi lo zó fi ai
szem pont ból.

Az évek so rán a je len ku ta tást szé le sebb ér te lem ben kezd tük ér tel mez ni, mi vel
úgy gon dol tuk, hogy eb be be le tar toz nak a kö zel múlt azon ese mé nyei is, ame lyek fel −
tá rat la nok, de va la hol köz ve tet ten ha tás sal van nak a min den nap ja ink ra. Így szü le −
tett meg négy na gyon fon tos ki ad vá nyunk. Fedinec Csil la a kár pát al jai ma gya rok
(Kár pát al ja 1944−ig Cseh szlo vá kia ré sze volt) tör té ne ti kro no ló gi á ját dol goz ta fel, An −
gyal Bé la pe dig Ér dek vé de lem és ön szer ve zõ dés cím mel a cseh szlo vá ki ai ma gyar
párt po li ti ka és tá mo ga tá si rend sze rek tör té ne té nek leg fon to sabb ál lo má sa it ele −
mez te.

A tör té ne ti ki te kin tés is új ele met ho zott az in té zet ku ta tá sa i ba, ma már Si mon
At ti la ve ze té sé vel egy kü lön osz tály ban foly nak a tör té ne ti ku ta tá sok.

A je len ku ta tás sal kap cso la tos ku ta tá si ered mé nye in ket a Nos tra Tem po ra c.
könyv so ro za tunk ban je len tet jük meg, amely nek ed dig 12 kö te te lá tott nap vi lá got,
ezek ben fog lal koz tunk a szlo vá ki ai vá lasz tá si rend sze rek kel, mig rá ci ós kér dé sek kel,
a vál lal ko zá sok hely ze té vel, a ki sebb sé gi ku ta tá sok kal és a ki sebb sé gi tu do má nyos −
ság gal, az as  szi mi lá ció, az em be ri és ki sebb sé gi jo gok kér dés kö ré vel stb.

Az el múlt tíz esz ten dő egyik leg fon to sabb ered mé nye, hogy im már mo nog ra fi kus
fel dol go zá sok is szü let het nek a rend szer vál tást kö ve tő idő szak ról, il let ve an nak
előz mé nye i ről. Ezért in dí tot tuk út já ra a Ma gya rok Szlo vá ki á ban c. könyv so ro za tun −
kat, amely nek el ső kö te te Ös  sze fog la ló je len tés. A rend szer vál tás tól az eu ró pai uni -
ós csat la ko zá sig (1989–2004) cím mel je lent meg. Ez a kö tet már má so dik ki adás −
ban je lent meg, és szlo vá kul is el ké szült. Ezt kö vet te egy do ku men tum gyűj te mény
és kro no ló gia, amely ugyan en nek az idő szak nak a leg fon to sabb do ku men tu ma it és
tör té né se it rög zí tet te, és most je le nik meg még két kö te te, amely a kul tú ra, il let ve
az ok ta tás ügy hely ze té vel fog lal ko zik. 

A mo nog ra fi kus fel dol go zá sok nak nagy je len tő sé gük van, hi szen ös  szeg ző en,
rend sze re zet ten tud nak szá mot ad ni egy− e gy szak te rü let ről, s nem csak rög zí te nek
bi zo nyos fo lya ma to kat, ha nem ér té kel nek is, és meg fo gal maz zák a jö vő re vo nat ko −
zó  al ter na tí vá kat, ame lye ket fel le het hasz nál ni stra té gi ai ter ve zé sek nél, il let ve be −
épí te ni olyan fej lesz té si ter vek be, pro jek tek be, ame lyek a na pi ten ni va lók ré szét ké −
pez he tik.

Eb be a ka te gó ri á ba tar to zik a (Cseh)Szlovákiai ma gya rok le xi ko na is, ame lyet jö −
vő re a Pe da gó gi ai Könyv ki adó ad ki, de amely nek ko or di ná lá sá ban, il let ve meg írá −
sá ban az in té zet és mun ka tár sai há rom éve részt vesz nek. Az in té ze tünk ké szí ti a
le xi kon CD−, il let ve inter netes vál to za tát. Ugyan ilyen együtt mű kö dést ala kí tot tunk ki
a Madách−Posonium Ki adó val a szlo vá ki ai ma gya rok tör té ne té nek inter netes fel dol −
go zá sa kap csán.

Kü lön kell szól nom az el ső mo nog ra fi kus mun kánk ról, amely 2002−ben je lent meg
az Osiris Ki adó és a Lil i um Aurum Könyv ki adó kö zös gon do zá sá ban. Ez Lisz ka Jó zsef
A szlo vá ki ai ma gya rok nép raj za c. mun ká ja volt, amely el ső íz ben dol goz ta fel a szlo −
vá ki ai ma gyar nép rajz ku ta tás 80 éves tör té ne tét. Négy éves mun ka ered mé nye volt
ez a kö tet, amely tel jes egé szé ben a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té ze ten be lül ké szült.
Azért is fon tos ez a ki ad vány, mert egy éven be lül szlo vá kul és né me tül is si ke rült
meg je len tet nünk. Ilyen re a szlo vá ki ai ma gyar könyv ki adás ban még nem volt pél da.
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De ugyan ilyen je len tő ség gel bír Popé ly Ár pád mun ká ja is, amely szin tén több éves
ku ta tó mun ka ered mé nye ként el ső íz ben fog lal ja ös  sze a szlo vá ki ai ma gya rok tör té −
ne tét kro no lo gi kus for má ban 1944–1992 kö zött.

Olyan ké zi köny vek ezek, ame lyeket egyet len ko moly ma gán−, il let ve in téz mé nyi
könyv tár sem nél kü löz het.

– A ko má ro mi Et no ló gi ai Köz pont kü lön rész leg ként mû kö dik. Mi lyen meg fon to lá sok
szól nak Ko má rom mel lett, és mi lyen te vé keny sé get foly tat a rész leg?

– En nek na gyon pró zai okai vol tak, Ko má rom ban lak tak, il let ve lak nak a lét re ho zói
és mun ka tár sai: Lisz ka Jó zsef, az Et no ló gi ai Köz pont igaz ga tó ja, L. Ju hász Ilo na, il −
let ve Bagin Ár pád. Az Et no ló gi ai Köz pon tunk ki emel ten fog lal ko zik a 20–21. szá zad
vál to zás vizs gá la ta i val. A rész leg meg ne ve zé se (Eu ró pai Et no ló gi ai Köz pont) is jel zi,
hogy nem csak a ha gyo má nyos pa rasz ti kul tú ra ku ta tá sa áll a te vé keny sé ge kö zép −
pont já ban, ha nem ugyan ilyen hang súl  lyal fog lal ko zik a vá ro si kul tú ra vál to zá sa i val,
de az interetnikus vi szo nyok kal is (mag yar–s zlovák–német–zsidó): a Po zsony kör nyé −
ki, va la mint a ko má ro mi és Ko má rom kör nyé ki interetnikus kap cso la tok kal, a szlo −
vá ki ai ma gya rok po pu lá ris kul tú rá já val a 20–21. szá zad for du ló ján, a krasz na −
horkaváral jai nem zet tu dat és lo ká lis iden ti tás kér dé se i vel. Ér de kes a je len ko ri szo −
ká sok vizs gá la ta is, ame lyek „ide gen” elem ként je len nek meg a min den nap ja ink −
ban, de egy re in kább szer ves ré szét ké pe zik a kul tú ránk nak (ad ven ti ko szo rú, hal −
loween, kop ja fa, szé kely ka pu stb.).

Az Et no ló gi ai Köz pont 1997−es meg ala ku lá sa óta fo lyik a Szak rá lis Kis em lék Ar −
chí vum épí té se, amely az út men ti ke resz tek, szob rok és egyéb em lé kek do ku men −
tá lá sá val fog lal ko zik. Ez is egy olyan kez de mé nye zés volt, amel  lyel Szlo vá ki á ban, de
a kö zép−eu ró pai tér ség ben is ke ve sen fog lal koz tak tu do má nyos igén  nyel. Ha tal mas
anya got si ke rült ös  sze gyűj te nünk és fel dol goz nunk, amely kép anya got, le vél tá ri
anya go kat, le írá so kat, raj zo kat és em lék anya got tar tal maz a szak rá lis kis em lé kek −
ről. Bi zo nyos szem pont ból a Szak rá lis Kis em lék Ar chí vum ré szét is ké pe zi az a te −
me tő do ku men tá ció, amely Dél−Szlo vá kia ta lán más fél tu cat nyi te me tő jé nek (a Csal −
ló köz től a Bod rog kö zig) tel jes sír je lanyagát (fel ira to kat, le írá so kat, rész ben fo tó it)
tar tal maz za. Azt hi szem, ez is egye dül ál ló gyűj te mény a Kár pát−me den cé ben.  Ez L.
Ju hász Ilo na mun ká já val kez dő dött, aki egy ál ta lunk ki adott vas kos kö tet ben ír ta
meg – egye dül ál ló ala pos ság gal és komp le xi tás sal – szü lő fa lu ja, Rudna 20. szá za −
di te met ke zé si szo ká sa it és vál to zó te me tő kul tú rá ját. A nem ze ti és et ni kai új ko ri vál −
to zá sok vizs gá la ta szem pont já ból kezd tük el a te me tők fel dol go zá sát. 50−80 év táv −
la tá ban a te me tő na gyon fon tos lát le le te az et ni kai, név− és nyelv hasz ná la ti vál to zá −
sok nak, a sír fel irat ok szin te „élő” ta núi az as  szi mi lá ci ós vál to zá sok nak az egyes te −
le pü lé se ken.

Ha son ló vál lal ko zá sa köz pon tunk nak az út men ti ha lál je lek vizs gá la ta, ez zel sem
fog lal ko zott sen ki Szlo vá ki á ban ed dig.

Je lek a tér ben cím mel egy új könyv so ro za tot in dí tot tunk, amely a nem ze ti ki sebb −
ség szim bo li kus tér fog la lá sá nak leg fon to sabb tár gyi ob jek tu ma it ve szi szám ba
(szak rá lis kis em lé kek, kop ja fák, sír je lek, nem ze ti em lék he lyek és szob rok, a vi zu á −
lis mű vé szet je len ko ri ob jek tu mai stb.) füg get le nül azok ide o lo gi kus tar tal má tól.
Mind ezek a szlo vá ki ai ma gya rok je len lét ét szim bo li zál ják olyan tér sé gek ben, ahol
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egyéb ként az el múlt 15 esz ten dő ben je len tő sen csök kent a ma gyar ság szám ará nya.
Ezért is a meg ne ve zés: szim bo li kus tér fog la lás. Va la hol ezek az ob jek tu mok je lez ni
akar ják a nép cso port je len lét ét, utal va egy ben tör té ne ti, ős ho nos vol tá ra.

A Lisz ka Jó zsef ál tal írt, A szlo vá ki ai ma gya rok nép raj za c. mo nog rá fi á ra már utal −
tam, amely szin tén a ko má ro mi köz pon tunk ban ké szült.

Emel lett na gyon fon tos a rész leg adat tá ri és szak könyv tá ri mun ká ja is. A Bib lio −
the ca Hun gar i ca ré szé nek szá mí tó nép raj zi szak könyv tár ma gyar, szlo vák, né met és
an gol nép raj zi, hon is me re ti, tör té ne ti szak köny ve ket, szak mun ká kat, ké zi köny ve ket
tar tal maz, az utol só ki mu ta tás sze rint 5662 kö te tet, de na pon ta bő vül az ak tu á lis
szak iro da lom mal. A nép raj zi adat tá runk 31 264 adat la pot szám lál, a Szak rá lis Kis −
em lék Ar chí vum ban több mint 2500 adat lap ta lál ha tó.

Kü lön könyv so ro za tok ban je len nek meg a nép raj zi és et no ló gi ai ku ta tá sok, il let −
ve a he lyi és lo ká lis mo nog rá fi ák ered mé nyei. Ezek a kö vet ke zők: Noti tia Historico-
Ethno logica, amely ben hos  szabb ta nul má nyo kat, elem zé se ket adunk köz re, az
Intereth ni ca so ro zat, amely az interetnikus ku ta tá sok, il let ve a más nem ze ti sé gek
né pi kul tú rá ját be mu ta tó ku ta tá si ered mé nyek fó ru ma, és a Lo ká lis és re gi o ná lis
mo nog rá fi ák so ro zat, amely ki sebb ré gi ók, il let ve te le pü lé sek komp lex ku ta tá si
ered mé nye it ad ja köz re.

L. Ju hász Ilo na las san egy év ti ze de vég zi a szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi iro da lom
bib li ografikus fel dol go zá sát, amely ed dig több kö tet ben je lent meg, és jö vő re ter vez −
zük az el múlt év ti ze dek tel jes nek ne vez he tő nép raj zi bib li og rá fi á já nak a ki adá sát.

Négy nyel ven (ma gyar, szlo vák, né met, né ha an gol) je len tet jük meg a köz pont év −
könyv ét, az Acta Eth no log i ca Danu bianát, amely nek im már a nyol ca dik kö te tét ké −
szít jük elő. Szer kesz tő je Lisz ka Jó zsef.

Rend kí vül gaz dag és sok ré tű az Et no ló gi ai Köz pont mun ká ja, s bár az in té ze tünk
egyik rész le ge ként mű kö dik, bár mely önál ló ki sebb sé gi in téz mény büsz ke le het ne
azok ra az ered mé nyek re, me lyek csak há rom ál lan dó al kal ma zott és né hány kül sős
mun ka társ mun ká já nak kö szön he tők.

– Már több ször szó esett a Bib lio the ca Hun gar icáról mint az in té zet könyv tá rá ról. Mi
a sa já tos sá ga a könyv tár nak, és mi lyen mun ka fo lyik ott?

– A Bib lio the ca Hun gar i ca az in té zet könyv tá ra, adat tá ra és le vél tá ra. Je len leg négy
ál lan dó és 5−6 kül sős mun ka társ sal mű kö dik. Egy spe ci á lis ku ta tó könyv tár ról van
szó, amely – azt gon do lom – Kár pát−me den cei mé re tek ben is egye dül ál ló. Már a
könyv tár elő é le te is na gyon ér de kes. 1991−ben ala kult ala pít vány ként Zal abai Zsig −
mond, Végh Lász ló és Presin szky La jos jó vol tá ból Som or ján, köz pon ti szlo vá ki ai ma −
gyar könyv tár ként. Ap rán ként gyűj töt te a Cseh szlo vá ki á ban 1918 után meg je lent
ma gyar írá sos em lé ke ket (köny vek, fo lyó irat ok, la pok, kis nyom tat vá nyok, fény ké −
pek, ké pes lap ok, pla ká tok stb.), majd 1997−től, az ala pít vány meg szűn te után, az
in té zet önál ló rész le ge ként és im már könyv tá ra ként mű kö dik.

Ami kor a Bib lio the ca Hun gar i ca az in té zet hez ke rült, fel vál lal tuk, hogy az ere de ti
ne vén és az ere de ti cé lok nak meg fe le lő en mű köd tet jük és fej leszt jük to vább So mor −
ján. En nek az lett az ered mé nye, hogy mi vel a ku ta tó in té zet egyik leg fon to sabb egy −
sé gé ről volt szó, ma ga az in té zet is a könyv tár hoz, Som or já ra köl tö zött. Ta lán en nek
is volt az ered mé nye, hogy ko moly mű sza ki és tar tal mi fej lesz tés re ke rült sor, ki e −
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gé szült a le vél tá ri és adat tá ri rés  szel, és ma már egy kor sze rű, ko moly gyűj te mény  −
nyel és ké zi könyv tár ral ren del ke ző, az inter neten is meg je le nő ku ta tó könyv tár nak
szá mít. Na pon ta több ku ta tó, dok to ran dus, egye te mis ta ke re si fel. Nagy elő nye,
hogy a szlo vá ki ai ma gya rok kal, il let ve a szlo vá ki ai ki sebb sé gek kel kap cso la tos iro −
da lom szin te tel jes vá lasz té ka kar nyúj tás nyi ra meg ta lál ha tó a ku ta tó könyv tár ban, és
szak ava tott könyv tá ros ok se gí tik a ku ta tók mun ká ját. Az in té zet ben szál lás le he tő sé −
get tu dunk biz to sí ta ni, így a ku ta tók akár több na pot is el tölt het nek a könyv tár ban.

A Bib lio the ca Hun gar i ca igaz ga tó ja Végh Lász ló, mun ka tár sai pe dig Sebő Be á ta,
Végh An na má ria, Matus Éva, Bereck Zsu zsa és Ka ri ka Ani kó, mel let tük fő leg a nyár
fo lya mán na gyon sok egye te mis ta kap cso ló dik be a könyv tár mun ká já ba rész idős
vagy kül sős mun ka társ ként.

A szám sze rű, te hát az ed dig fel dol go zott, il let ve fel dol go zás alatt ál ló gyűj te mé −
nye ink be mu ta tá sa ta lán töb bet mond az egy sze rű le írás nál.

A könyv tár törzs ál lo má nyá ban, az utol só ki mu ta tás sze rint, 8783 (Cseh)Szlo −
vákiában ki adott ma gyar nyel vű könyv ta lál ha tó. Min den könyv ből egy van a könyv −
tár ban, egy má sik pél dányt pe dig más hol őr zünk. Eh hez jön a már em lí tett Bib lio the −
ca Eth no log i ca 5662 könyv vel Ko má rom ban, il let ve a ké zi könyv tár, amely je len leg
4188  köny vet, le xi kont, szak köny vet tar tal maz. A nem zet kö zi szak iro dal mat tar tal −
ma zó Bib lio the ca Intereth ni ca 1412 köny vet fog lal ma gá ban, és itt van a Cse ma dok
Köz pon ti Iro dá ja egy ko ri könyv tá rá nak egy ré sze mint egy 2000 könyv vel. 

A fo lyó irat ok (re gi o ná lis és köz pon ti saj tó ter mé kek) 1945−től nap ja in kig: 298 fo −
lyó irat tel jes gyűj te mé nye, a 1918–1945 kö zöt ti idő szak saj tó ter mé ké ből 89 fo lyó −
irat tel jes vagy rész be ni évfolyama, a ma gyar or szá gi iro dal mi és tár sa da lom tu do má −
nyi fo lyó irat ok ból 53 ta lál ha tó szlo vá ki ai ma gyar vo nat ko zás sal, a Szlo vá ki á ban ki −
adott más nem ze ti sé gű fo lyó irat ok (nem ze ti sé gi új sá gok) szá ma pe dig 13.

Ezt a gyűj te ményt te szik egye di vé és szí nes sé az egyé ni ha gya té kok, ame lye ket
fo lya ma to san gyűj tünk csa lá dok tól, ma gán em be rek től. Így ke rül tek az in té zet be a
kö vet ke ző ha gya té kok: Győry De zső (le ve lek, új ság cik kek, fo tók, bé lye gek, ké pes −
lap ok), Ungváry Fe renc (szín ház zal kap cso la tos írá sai, hang já té kai, a rá dió tör té ne −
tét fel dol go zó mun kái, hang le mez, csa lá di fény ké pek, csa lá di le ve le zé sek), Hal −
tenberg er In ce (247 könyv), Krivosik Ist ván (172 könyv és a Ter mé szet és Tár sa da -
lom cí mű fo lyó irat több év fo lya ma), Pet ne házy Fe renc (164 könyv), Sza lat nai Re zső
(326 könyv és 30 kü lön fé le új ság egyes szá mai), Sipos Győ ző (165 könyv), Gyö nyör
Jó zsef (142 könyv, 40 do boz nyi irat anyag), Zal abai Zsig mond (30 do boz nyi le vél tá ri
anyag) stb.

De foly tat ha tom a fény kép gyűj te mén  nyel, amely je len leg meg kö ze lí ti a 27 ez ret,
és köz tük olyan na gyon ér té kes fo tók ta lál ha tók, mint Pran dl Sán dor fe ke te−fe hér
fény ké pei és szí nes di ái, a Cse ma dok fo tó ar chí vu ma, Gyö ke res Györ gy és Gör föl Je −
nő fo tói, az író port rék kü löngyűj te mé nye, Arany A. Lász ló szí nes di ái és fény ké pei a
negy ve nes évek ele jé ről Zob o raljáról.

A hang ar chí vum el ső sor ban a szlo vá ki ai ma gyar sze mé lyi sé gek hang gyűj te mé −
nyét je len ti, de ar chi vá lunk – és im már di gi ta li zá lunk – min den olyan nyel vi em lé ket,
ame lyek va la mi lyen nyelv já rás gyűj tés, kon fe ren cia, az Oral His to ry−pro gram, szak −
mai meg be szé lés stb. kap csán hang zot tak el. Így ná lunk ta lál ha tó a po zso nyi Come −
nius Egye tem BTK Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék ének nyelv já rás gyűj te mé nye,
Oral His to ry, egy órás ka zet ták, me lyek a Szlo vák Rá dió ma gyar nyel vű adá sá ban el −
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hang zott, szlo vá ki ai ma gyar írók kal és köz éle ti sze mé lyi sé gek kel foly ta tott be szél ge −
té se ket tar tal maz za – 150 óra) stb. Kö zel ezer órás hang anyag gal ren del ke zünk,
amely nek nagy ré sze di gi ta li zál va van.

A könyv tár irat gyűj te mé nye is na gyon gaz dag, meg ta lál ha tó ben ne és szin te egye −
di nek te kint he tők a Szlo vák Kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csá nak ira tai (40 do boz), a
Cse ma dok 50 évé nek tel jes irat tá ra, a szlo vá ki ai ma gyar pár tok ira tai – Ma gyar Pol −
gá ri Párt (61,5 fo lyó mé ter), Együtt élés (11 fo lyó mé ter) – és az egyé ni fel aján lott irat −
anya gok (Sza bó Re zső, Var ga Sán dor ira tai). Ös  sze sen 145 do boz.

És itt van nak az egyéb, na gyon ér té kes gyűj te mé nye ink, a ké pes lap gyűj te mény
(ré gi és mai ké pes lap Szlo vá kia ma gyar lak ta vá ro sa i ról és köz sé ge i ről, a mű em lé −
kek ről, a tör té nel mi és iro dal mi em lék he lyek ről – több mint 3200 ké pes lap), CD−
ROM gyűj te mény, a vi de ó ka zet ták, a szak dol go zat ok gyűj te mé nye.

Na gyon sok ér té kes írá sos em lé ket is gyűj tünk: a kép ző mű vé sze ti ki ál lí tás ról
szó ló ka ta ló gu so kat, a mű sor fü ze te ket, kis nyom tat vá nyo kat, pla ká to kat, röp la po −
kat, meg hí vó kat, szó ró la po kat stb.

A gyűj te mé nye ink ből fo lya ma to san ren de zünk ki ál lí tá so kat kü lön bö ző ren dez vé −
nye ken, is ko lák szá má ra stb. Itt éled új já a múlt, amit gon do san meg aka runk őriz −
ni. Csak né há nyat em lí te nék a ki ál lí tá sok ból: Dél−Szlo vá kia szak rá lis kis em lé kei
(1998–2006: Ko má rom, Po zsony, Tőketerebes, Kas sa, Udvard, Dél−Ko má rom, Ta −
ta, Csor na, Győr, Bu da pest, Veszp rém, Szom bat hely, Szé kes fe hér vár, Bad Ausse,
Aszód, Rác ke ve), A Cse ma dok 50. év for du ló ja, A Cse ma dok 55. év for du ló ja, Az Új
Szó 50. év for du ló ja, Pe tő fi a Fel vi dé ken, Az 1848–1849−es sza bad ság harc em lék −
he lyei Szlo vá ki á ban, A csal ló kö zi temp lo mok, Bél Má tyás−ki ál lí tás (Po zsony, Somor −
ja), A Nagy szom ba ti Egye tem (Nagy szom bat), Aca de mia Istro pol i tana (Po zsony),
Márai Sán dor (Somorja), Szlo vá ki ai ma gyar kép ző mű vé szek al ko tá sai (Somorja),
Kopócs Ti bor ké pei (Somorja).

A Bib lio the ca Hun gar i ca kü lön könyv so ro zat ban (Miscellanea Bib lio the cae Hun −
gar i cae) je len te ti meg bib li og rá fi ai fel dol go zá sa it (ed dig 9 kö tet je lent meg). Na gyon
fon tos volt a könyv tár törzs ál lo má nya ka tasz te ré nek meg je len te té se könyv for má já −
ban és az inter neten. Min den ku ta tó elő re tá jé ko zód hat, hogy mit ke res het ná lunk.

– Ha már az inter netet em lí tet te: az in té zet a kez de tek tõl nagy fi gyel met for dí tott a
tech ni kai fej lesz té sek re, az inter netes meg je le nés re. Mit je lent ez va ló já ban?

– Meg pró bá lok na gyon rö vi den vá la szol ni, hi szen ez na gyon ös  sze tett és szé les kö −
rű fel adat. Az inter net olyan tech ni kai le he tő sé get je lent, amely min den ki szá má ra
hoz zá fér he tő. Mi köz ben na gyon kon zer va tív mó don nagy hang súlyt he lye zünk a
könyv ki adás ra, ke res sük a mo dern for mák le he tő sé ge it is. A tar ta lom fej lesz tés, digi  −
tal izálás, inter netes meg je le ní tés, adat bá zis−épí tés eb be a ka te gó ri á ba tar to zik. Ho −
gyan le het a meg szer zett in for má ci ó kat rend sze re zett for má ban át ad ni azok nak, aki −
kért va gyunk. Az inter net na gyon ké zen fek vő esz köz eh hez. So kan óv tak ben nün ket
et től, mond ván, hogy ki szol gál tat juk ma gun kat, s nem tud juk meg fe le lő mó don el −
ad ni (!) a meg szer zett tu dá sun kat, ha egy sze rű en fel tes  szük az inter ne tre. Ne künk
el len ke ző volt a vé le mé nyünk: akár köny vek ről, in for má ci ók ról, fo lyó ira t ról volt szó,
az el sőd le ges szem pon tunk az volt, hogy azok mi nél szé le sebb kör be jus sa nak el,
hi szen így tud nak ha té ko nyan hasz no sul ni. Egyéb ként csak ön ma gunk ért len nénk.
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Ezért küld jük el le he tő sé ge ink hez mér ten in gyen és bér ment ve a köny ve in ket a leg −
fon to sabb könyv tá rak nak, in téz mé nyek nek, is ko lák nak a Kár pát−me den cé ben, ezért
je len te tünk meg min den írá sos anya got, in for má ci ót, adat tá rat az inter neten, hogy
má sok is tud ja nak ve le dol goz ni, s ne csak a Kár pát−me den cé ben, ha nem bár hol a
vi lá gon.

Az in té ze tünk nek van nak sa ját fej lesz té sű prog ram jai. Ilyen az inter netes adat bá −
zi sunk, ame lyen im már 5 éve dol go zunk, és küsz kö dünk a fo lya ma tos fris sí tés sel
és ak tu a li zá lás sal. Je len leg az inter netes adat bá zi sunk több mint 2 GB nagy sá gú,
és a kö vet ke ző ket tar tal maz za: Te le pü lé si adat bá zis (mint egy 3000 szlo vá ki ai te le −
pü lés adat bá zi sa), In téz mé nyi adat bá zis (a szlo vá ki ai ma gyar szer ve ze tek ka tasz te −
re, 1200 szer ve zet), Bib li og rá fi ák, Re per tó ri u mok, Di gi ta li zált kép− és hang anyag,
Pá lyá zat fi gye lő, A szlo vá ki ai ma gyar ren dez vé nyek nap tá ra, A Fó rum Ki sebb ség ku ta −
tó In té zet hon lap ja, Az in té zet bel ső kom mu ni ká ci ós rend sze re stb.

Az inter netes fej lesz té sért Kon koly Lász ló fe lel, a dig i tal izá cióért pe dig Kusy Fe −
renc. Eb ben az év ben hoz tuk lét re az Inter netes tar ta lom fej lesz tő és di gi ta li zá ló köz −
pon tun kat Som or ján, hang sú lyos sá té ve en nek a te rü let nek a fon tos sá gát.

In té ze tünk szlo vá ki ai part ne re a bu da pes ti Ma gyar Elekt ro ni kus Könyv tár nak, il −
let ve a Nem ze ti Di gi tá lis Adat tár nak.

– Je len leg mi lyen ku ta tá sok foly nak az in té zet ben?

– Er ről csak óva to san nyi lat ko zom, hi szen nem le het tud ni az egyes prog ram ja ink ki −
me ne tel ét. A múlt ban is sok olyan ku ta tá si prog ra munk volt, ame lye ket kény te le nek
vol tunk fél be hagy ni vagy fel füg gesz te ni, akár évek re is, mert nem si ke rült meg fe le −
lő anya gi for rást biz to sí ta ni, az tán ké sőbb foly tat tuk, il let ve fe jez tük be azo kat. 

A fen ti ek ből ta lán nyil ván va ló vá vált, hogy van nak fo lya ma tos prog ram ja ink
(könyv tár, le vél tár, adat tá rak, adat bá zis ok épí té se, bib li og rá fi ai fel dol go zá sok, ka −
tasz te rek ké szí té se, a gyűj tő mun ka stb.). Ezek nagy ener gi á kat emész te nek fel, és
fo lya ma tos mun kát igé nyel nek. Amit még is meg em lí te nék: Al só− és Fel sőszeli ku ta −
tá sa. Cél ja az el múlt 80 év fej lő dé sé nek nyo mon kö ve té se egy mikrotár sadal mon
be lül. Gya kor la ti lag fa lu mo no grá fia, de an  nyi val több en nél, hogy de monst ra tív mó −
don pró bál ja meg ra gad ni az el múlt rend szer− és im pé ri um vál tá sok ha tá sát egy kö −
zös ség min den na pi éle té ben. De fo lya ma to san fog lal ko zunk a szlo vá ki ai ma gyar is −
ko lák hely ze té vel az uni ós csat la ko zás után, a szá mí tás tech ni kai és inter netes el −
lá tott ság gal, a mo dern fel ső ok ta tá si rend sze rek elem zé sé vel, lon gi tu di ná lis
értékrend ku tatás sal.

Részt vet tünk két nem zet kö zi prog ram ban a ma gyar or szá gi K+F tá mo ga tá sok
hasz no su lá sá nak fel mé ré sé ben az 1990–2002−es idő szak ban. Füg get le nül at tól,
hogy ez a prog ram már be fe je ző dött, to vább ra is fog lal ko zunk a kér dés sel, és ugyan −
ez a hely zet a Ke let−kö zép−eu ró pai interetnikus tu dás me nedzs ment (IKM) adat bá zis−
és ku ta tá si prog ram mal is.

Az MTA−val, il let ve a Te le ki In té zet tel több kö zös prog ra munk van. És per sze nagy
ter ve ink, ame lyek rész le te it már ki dol goz tuk, és pá lyá za tok for má já ban már be is
nyúj tot tuk, de ezek ered mé nye még nem is mert. A lé nye gük, hogy sze ret nénk egy
komp lex fel mé rést vé gez ni a szlo vák–ma gyar ha tár men te gaz da sá gi, mun ka erő−pi a −
ci, mig rá ci ós, kul tu rá lis, in téz mé nyi kap cso la ta i ról.
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– Ku ta tá si ered mé nye ik több sé ge könyv alak ban is meg je lent. Hány köny vet je len -
te tett meg ed dig az in té zet?

– A meg je lent köny ve ink szá ma 64, az év köny ve ink ből 9 kö tet, a Fó rum Tár sa da lom -
tu do má nyi Szem lé ből pe dig 27 szám je lent meg ed dig. 

Na gyon fon tos nak tar tom, hogy a kez de tek től könyv so ro za to kat adunk ki
(Disputationes Samariens es, Intereth ni ca, Lo ká lis és re gi o ná lis mo nog rá fi ák, Ma −
gya rok Szlo vá ki á ban, Mis cel lanea Bib lio the cae Hun gar i cae, Nos tra Tem po ra, Noti tia
Historico−Ethnologica, Fontes His to ri ae Hun garo rum, Je lek a tér ben), ami szisz te ma −
ti kus ter ve zést és mun kát kö ve tel meg min den ki től, és kö vet he tő vé te szi az ered −
mé nye ket. Mind eze ket di gi tá lis for má ban is meg je len tet jük az inter neten. Min den ki −
ad vá nyunk tel jes ter je de lem ben ol vas ha tó a hon la pun kon, il let ve most már a Ma −
gyar Elekt ro ni kus Könyv tár ban is. A so ro za ta ink nagy ré szé nek la tin ne vet ad tunk,
hogy bár mely nyel ven le hes sen meg je len tet ni a pub li ká ci ó kat. Élünk is ez zel a le he −
tő ség gel, ed dig ma gyar, szlo vák, né met és an gol nyel vű köny ve ink je len tek meg.

Két év köny vet je len te tünk meg: az Acta Eth no log i ca Danu biana, az Et no ló gi ai
Köz pont év könyv ét, il let ve a szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti sé gek éves mun ká já ról, te vé −
keny sé gé ről és hely ze té ről szá mot adó Nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek Szlo vá ki á -
ban év köny vet.

A könyv ki adás ért fe le lős igaz ga tó Fa ze kas Jó zsef, aki egy ben a Fó rum Tár sa da -
lom tu do má nyi Szem le fő szer kesz tő je is. A Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le fe −
le lős szer kesz tő je Tö rök Ta más.

Pub li ká ci ó in kat a Lil i um Aurum Könyv ki adó val kö zö sen ad tuk ki az el múlt ki lenc
év ben, ma már önál ló könyv ki adás sal ren del ke zünk, de a köny ve in ket ma is a Lil i −
um Aurum Könyv ki adó ter jesz ti.

– Az in té zet na gyon sok kon fe ren ci át szer ve zett, il let ve kon fe ren ci án vett részt. Ho -
gyan ér té ke li ezt a te vé keny sé gét?

– A kon fe ren ci ák szá munk ra leg alább olyan fon to sak, mint a pub li ká ci ó ink, hi szen a
ku ta tá si ered mé nye in ket tud juk pre zen tál ni, és egy ben má sok ered mé nye it meg is −
mer ni, in teg rál ni az in té zet be. Sok pub li ká ci ónk szü le tett ily mó don, és na gyon szé −
les kö rű kap cso la tok ra tet tünk szert a kon fe ren ci ák kap csán. Az utol só ki mu ta tá sa −
ink sze rint az el múlt tíz év ben 36 kon fe ren ci át szer vez tünk, 76 kon fe ren ci án vet tünk
részt elő adás sal ide ha za, Ma gyar or szá gon és másutt (Né met or szág, Auszt ria, Len −
gyel or szág, Cseh or szág, Ro má nia, Szer bia, Szlo vé nia, Olasz or szág, Skó cia stb.),
részt ve vő ként pe dig 46 kon fe ren ci án. 

A kon fe ren ci á kat ne héz len ne itt fel so rol ni, de azért ér de mes meg em lí te ni, hogy
épp pár he te ren dez tük meg az el ső 1956−os kon fe ren ci át ma gyar és szlo vák tör té −
né szek rész vé te lé vel, ha son ló ren dez vé nyünk volt a fi a tal ha tá ron tú li ma gyar tör té −
né szek kon fe ren ci á ja 2005 jú ni u sá ban, ahol egy új tör té nész nem ze dé ket si ke rült
be mu tat nunk, de a mul ti kultúra, a nyelv hasz ná lat, a gaz da sá gi élet, a re gi o ná lis
együtt mű kö dés, a de mog rá fi ai vál to zá sok, iden ti tás tu dat, et no ló gia−nép rajz, a kul −
túrantropoló gia te rü le tén is na gyon si ke res kon fe ren ci á kat ren dez tünk. Új ra in dí tot −
tuk a ki lenc ve nes évek si ke res szlo vá ki ai ma gyar ér tel mi sé gi fó ru ma it, és szak mai
meg be szé lé se ken ele mez tük a szlo vá ki ai ma gyar ok ta tás ügy, kul tú ra, in téz mény −
rend szer, po li ti kai struk tú ra stb. hely ze tét.
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Itt kell meg em lí te nem a Somor jai Fó rum Klu bot, amely tu do mány nép sze rű sí tő fó −
rum ként jött lét re, és az el múlt öt év ben Som or ján ha von ta két al ka lom mal a tár sa −
da lom tu do mány ok te rén el ért leg je len tő sebb tu do má nyos ered mé nye ket mu ta tat ta
be ne ves ku ta tók és szak em be rek rész vé te lé vel. Gya kor la ti lag min den fon tos ku ta tá −
si ered mény be mu ta tás ra ke rült a klub ke re té ben Somor ja és vi dé ke kö zön sé gé nek.

– Mi lyen az együtt mû kö dé sük a ha zai ma gyar tu do má nyos mû he lyek kel, gon do lok
itt el sõ sor ban a Mer curius Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tó cso port ra, a Gram ma Nyel -
vi Iro dá ra és má sok ra?

– Úgy gon do lom, hogy kor rekt. Fon tos ér té ke ket kép vi se lünk egyen ként is és együtt
is, és eze ket meg pró bál juk köl csö nö sen fel hasz nál ni. Em lí tet tem már, hogy nem va −
gyunk so kan, és azt a ke ve set csak együtt le het meg sok szo roz ni. Ma már alig szü −
le tik prog ram a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet ben, amely be ne kap cso lód ná nak be
a már em lí tett in téz mé nyek, de a töb bi tu do má nyos in téz mény is vagy azok mun ka −
tár sai. Új vi lág jött lét re, nem tud sen ki sem mit egy ma gá ban el vé gez ni, min den ki
spe ci a li zá ló dik, ki ala kult, adott a ma ga szak te rü le te, és egy más ered mé nye i re ma −
xi má lis mér ték ben meg pró bál tá masz kod ni, min den ki csak nyer het eb ből az együtt −
mű kö dés ből; aki el mu laszt ja ezt, vagy nem tart ja fon tos nak, csak vesz tes le het.

Az em lí tett két in téz mé nyen kí vül na gyon jó a kap cso la tunk a tor nal jai Kul tu rá lis
Ant ro po ló gi ai Mű hel  lyel, a Mátyus föl di Muze oló giai Tár sa ság gal (amel  lyel éven te kö −
zö sen ren dez zük meg a szlo vá ki ai ma gyar mu ze o ló gu sok or szá gos ta lál ko zó ját So −
m or ján az in té ze tünk ben), a po zso nyi Come nius Egye tem Ma gyar Tan szé ké vel, a
nyit rai Kö zép−eu ró pai Ta nul má nyok Ka rá val, a Selye Já nos Egye te mi Köz pont tal, a
Selye Já nos Kol lé gi um mal, a Kem pe len Far kas Tár sa ság gal és a ko má ro mi Selye
Egye tem mel.

Kü lön kell em lí te nem azo kat az in téz mé nye ket, ame lyek lét re jöt té ben te vé ke −
nyen részt vet tünk, sze rény le he tő sé ge ink hez ké pest tá mo gat tuk azo kat: a Kas sai
Ma gyar Ház, a kas sai Pol gá ri Klub. De eb be a ka te gó ri á ba tar to zik a Fó rum In for má −
ci ós Köz pont dél−szlo vá ki ai ci vil há ló za ta is (Pro Pát ria, Kirá ly helmec; Pat ró nus,
Nagy ka pos; Gömöri If jú sá gi Tár sa ság, Rozs nyó; Fun da men t, Ri ma szom bat; Jö vő
2000 Ala pít vány, Muzs la; Agóra, Ko má rom; Vágsel lyei Ma gyar Ház), ame lyek na −
gyon nagy se gít sé get nyúj ta nak a ku ta tá si prog ram ja ink re gi o ná lis és he lyi re a li zá lá −
sá ban. És ér te lem sze rű en szo ros kap cso lat ban ál lunk a Ka ted ra Ala pít ván  nyal, a
Ka ted ra Tár sa ság gal, a Vám béry Pol gá ri Tár su lás sal, a Phoenix Lute tia Pol gá ri Tár −
su lás sal, a Mécs Lász ló Tár su lás sal, a Pro Pát ria Hon is me re ti Szö vet ség gel (éven −
te ren dez zük meg kö zö sen a hely tör té né szek or szá gos szak mai ta lál ko zó ját Udvar −
don), a Ma gyar Kul tú ra Mú ze u má val, il let ve a vágsel lyei Páz mány Pé ter Tu do má nyos
Tár sa ság gal. De az évek so rán sok ré tű mun ka kap cso lat jött lét re az SZMPSZ−szel,
a Cse ma dok kal és más szlo vá ki ai ma gyar szer ve ze tek kel is.

– Mi lyen az együtt mû kö dé sük a ha tá ron tú li ma gyar ki sebb ség ku ta tó in té ze tek kel?
Mi lyen kö zös ku ta tá si prog ram ban vesz nek részt ezek kel az in té ze tek kel?

– Az el múlt idő szak ban szin te az ös  szes ma gyar ki sebb sé gi ku ta tó in té zet tel kap cso −
lat ba ke rül tünk Ma gyar or szág ról és a ha tá ron tú li ré gi ók ból egy aránt, de ugyan így a
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nyu gat−eu ró pai és ame ri kai in téz mé nyek kel is. Ez zel kap cso lat ban azt mond ha tom,
hogy min dig a prog ram tól függ az együtt mű kö dés, és ilyen kor vagy egy− e gy mi nisz té −
ri um mal, vagy az MTA va la me lyik in téz mé nyé vel, vagy non prof it ku ta tó in té zet tel ke −
rü lünk mun ka kap cso lat ba.

Van nak olyan in téz mé nyek, ame lyek kel éve ken ke resz tül együtt dol go zunk, kö zö −
sen ter ve zünk, meg pró bál juk kö zö sen meg ol da ni a prob lé má in kat, és kö zös prog ra −
mo kat ala kí tunk ki. Min den faj ta sor rend nél kül em lít he tem az MTA Ma gyar Tu do má −
nyos ság Kül föld ön El nö ki Bi zott sá gát és an nak Tit kár sá gát (Berényi Dé nes nek és
Tarnóczy Ma ri an nak na gyon so kat kö szön het az in té zet), a Te le ki In té ze tet (itt Bár −
di Nán dor ne vét fel tét le nül meg kell em lí te ni), az MTA kü lön bö ző in téz mé nye it, a
Szar ka Lász ló ve zet te Et ni kai−nem ze ti Ki sebb ség ku ta tó In té ze tet, a Nem ze ti If jú ság −
ku ta tó In té ze tet, de ugyan így az MTA rend sze ré be tar to zó Aka dé mi ai Bi zott sá gok kal
(Veszp rém, Mis kolc, Deb re cen) és a Re gi o ná lis Ku ta tá si Köz pon tok kal (Győr, Pécs,
Mis kolc) is na gyon szo ros kap cso la to kat épí tet tünk ki.

Az aka dé mi ai kör be tar to zik az egye te mek kel ki ala kí tott kap cso lat is, itt el ső sor −
ban az EL TE−re és a Kö zép−eu ró pai Egye tem re gon do lok, de ugyan ilyen jó együtt mű kö −
dé sünk van a szé kes fe hér vá ri Kodolányi Já nos Fő is ko lá val is. Az et no ló gia te rü le tén
és a könyv tá ri−le vél tá ri mun ka te rü le tén a bu da pes ti Nép raj zi Mú ze um tól kezd ve az
egyes ma gyar or szá gi egye te mek nép raj zi tan szé ke in, to váb bá a Pas saui Egye tem Nép −
raj zi Tan szé kén át a köz pon ti és me gyei könyv tá ra kig, le vél tá ra kig foly tat ha tó a sor. 

A Ha tá ron Tú li Ma gya rok Hi va ta lá ról, az egyes ma gyar or szá gi mi nisz té ri u mok ról
(ok ta tás ügyi, kul tu rá lis, in for ma ti kai) és ki sebb sé gi osz tá lya ik ról nem is be szél ve
(Tör zsök Eri ka, Egyed Al bert, Taba j di Csa ba, Zi la hi Lász ló, Cse pe li Györ gy, Kálóczy
Ka ta lin és Kul csár Sza bó Eni kő ne vét em lít het ném).

A 2%−os tör vény kap csán a Non prof it In for má ci ós és Ok ta tó Köz pont tal (NIOK)
volt na gyon szo ros az együtt mű kö dé sünk, Tö rök Ma ri an na és Por ko láb Ani kó na gyon
so kat se gí tett a tör vény szak mai hát te ré nek ki mun ká lá sá ban, il let ve a kö zép−eu ró −
pai szá za lé kos tör vé nyek ös  sze ha son lí tá sá ban.

A ha tá ron tú li szer ve ze tek kö zül a csík sze re dai KAM – Re gi o ná lis és Ant ro po ló gi −
ai Ku ta tá sok Köz pont ját em lí te ném meg, amel  lyel na gyon szo ros a kap cso la tunk, de
ugyan így Kár pát al ján, a Vaj da ság ban, Szlo vé ni á ban és Burg en land ban is meg van a
tu do má nyos és köz mű ve lő dé si in téz mé nyek kel a kap cso la tunk (Ro má nia: Er dé lyi
Múzeum−Egyesület, Ko lozs vá ri Ma gyar Egye te mi In té zet; Szer bia és Mon te neg ró:
Vaj da sá gi Ma gyar Fel ső ok ta tá si Kol lé gi um, Ma gyar ság ku ta tó Tu do má nyos Tár sa −
ság; Uk raj na: Lehoczky Ti va dar In té zet).

Na gyon fon tos nak tar tom a szlo vák in téz mé nyek kel fenn tar tott kap cso la to kat. Az
in té ze tünk min dig hí res volt ar ról, hogy szé les kö rű kap cso la to kat ápol a szlo vá ki ai
és nem zet kö zi in téz mé nyek kel egy aránt. Szak mai szem pont ból az egész tíz évet vé −
gig kí sér te a po zso nyi Köz éle ti Kér dé sek In té ze té vel (Inštitút pre vere jné otázky – IVO),
a Szlo vák Nem ze ti Könyv tár ral és a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia Tár sa da lom tu do −
má nyi In té ze té vel (Spoločenskovedný ústav SAV, Kas sa) foly ta tott na gyon szo ros
kap cso la tunk, de ugyan így több prog ram ban együtt mű köd tünk az Aka dé mia tör té net −
tu do má nyi, et no ló gi ai, szo ci o ló gi ai és po li to ló gi ai in té ze te i vel is, ill. azok mun ka tár −
sa i val. Az egye te mek kö zül a po zso nyi Come nius Egye tem mel, a nyi trai Kons tan tin
Egye tem mel, a kas sai Köz igaz ga tá si Kar ral stb. Sok szlo vák, oly kor cseh ku ta tó vesz
részt a prog ram ja ink ban, ame lyek ko or di ná lá sa nem kis fel adat, de meg éri.
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Na gyon ne héz fel so rol ni min den kit – akár csak jel zés sze rű en is – az el múlt 10 év −
ből, akik kel kap cso lat ba ke rül tünk. Úgy gon do lom, hogy az ön zet len se gít sé gük, ta −
pasz ta la ta ik és ta ná csa ik nél kül az in té ze tünk ma nem lé tez ne.

És még nem szól tam a szpon zo ra ink ról, tá mo ga tó ink ról. Azért kell itt őket is
meg em lí te nem, mert nem pusz tán ar ról volt és van szó, hogy ado má nya ik kal tá mo −
gat ták az in té ze tet, ha nem szin te min den eset ben olyan part ne ri vi szony ala kult ki
kö zöt tünk, amely ré vén az in té ze tün ket szak mai, szer ve ze ti és kap cso lat épí té si
szem pont ból is se gí tet ték. A Nyi tott Tár sa da lo mért Ala pít vány (Open Soci e ty Foun −
da tion, Po zsony); PHA RE− és EU−progamok; Charles Stew art Mott Foun da tion, New
York; Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma, Bu da pest; West mins ter Foun da −
tion for Democ ra cy, Lon don; Ger man Mar shall Fund of the US, New York; Nadá cia
pre pod poru občian skych aktivít, Po zsony; Foun da tion for Ci vil Soci ety, Wa shing ton;
Local Gov ern ment Insti tute – OSI, Bu da pest; Min is ter st vo kultúry SR, Po zsony; Nem −
ze ti Kul tu rá lis Alap, Bu da pest; Il  lyés Köz ala pít vány, Bu da pest; Inter na tion al Viseg −
rad Fund, Po zsony; Embassy of The Unit ed King dom of Great Britain and North ern
Ire land, Po zsony; Embassy of The King dom of the Nether land s, Po zsony; Del e ga tion
of the Euro pean Com mis sion in the Slo vak Repub lic, Po zsony; Arany Já nos Köz ala −
pít vány, Bu da pest; Nadá cia pre deti Sloven ska, Po zsony; Embassy of the Unit ed
States of Amer i ca, Po zsony; Mic ro soft Slo va ki a; Selye Já nos Ala pít vány; Ok ta tá si
Mi nisz té ri um, Bu da pest; Kö zép−eu ró pai Ala pít vány, Po zsony; Apá czai Köz ala pít vány,
Bu da pest; stb.

De vál lal ko zók, ma gán sze mé lyek is na gyon so kat tet tek azért, hogy lé tez ni tud −
junk. A Tri gráni tot, a Dite cet, a Slovna ftot kell meg em lí te nem, de Zász lós Gá bor,
Pósa La jos, Ko vács La jos, Baráth Csa ba, Zöld Fe renc, Kis Já nos ma gán sze mély ként
is so kat tett az in té ze tért, fő leg vál sá gos idő szak ok ban.

Kü lön kell em lí te nem Hunčík Pé ter sze mé lyét, aki 2002−ben egy nagy ös  sze gű
ma gány ado mán  nyal já rult hoz zá ah hoz, hogy Som or ján felépít hes sük a Fó rum Ki −
sebb ség ku ta tó In té zet szék há zát. Em lí tet tem már Somor ja vá ros ön kor mány za tát.
Az tet te le he tő vé, hogy a be ru há zá si mun ká kat foly tas suk, és eb ben az év ben si ke −
rült az épü let könyv tá ri ré szét fel újí ta nunk és a le vél tá ri részt is fel épí te nünk az EU
struk tu rá lis alap já nak kul tu rá lis prog ram ja (a Gyurovszky Lász ló ve zet te épí tés ügyi
és ré gió fej lesz té si mi nisz té ri um) se gít sé gé vel.

És a fel so ro lás nem ér vé get, hi szen na gyon sok kör nyék be li ön kor mány zat, ma −
gán sze mély se gí ti mun kán kat (anya gi te kin tet ben is) a kon fe ren ci ák meg szer ve zé −
sé ben, a pub li ká ci ó ink meg je len te té sé ben stb.

Szin te fel so rol ha tat lan, hogy ki min den ki nek tar to zunk kö szö net tel. És ez úton is
sze ret ném meg kö szön ni min den ki nek az ön zet len szak mai és anya gi se gít sé gét.
Zal abai Zsig mond mond ta egy szer a Bib lio the ca Hun gar i ca kap csán, hogy las san,
ap rán ként tég lát tég lá ra kell ten ni, így jön majd lét re egy szer az épü let. Szim bo li kus
ér te lem ben a fel so rol tak mind− mind ben ne van nak egy− e gy tég lá ban, pon to sab ban –
most, hogy már si ke rült ki épí te nünk az in té ze tet – min den tég lá ban.

– 2004-ben Szlo vá kia több más or szág gal együtt az Eu ró pai Unió tag ja lett. Ez meny  -
nyi ben be fo lyá sol ja az in té zet ben fo lyó tu do má nyos ku ta tást, mi lyen új együtt mû kö -
dé si le he tõ sé gek és pers pek tí vák adód nak eb bõl a tény bõl?
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– Bi zo nyos le he tő sé gek be szű kül tek, pl. a leg na gyobb ala pít vá nyok ke le tebb re köl −
töz tek, más le he tő sé gek pe dig meg nyíl tak előt tünk, de ezek na gyon igé nyes mun −
kát és fel ké szült sé get kö ve tel nek meg. Az uni ós csat la ko zás sal ki nyílt az ol ló, olyan
szak mai és pá lyá za ti pi a con kell je len len nünk, ahol im már nem pusz tán a ci vil szer −
ve ze tek kel kell fel ven nünk a ver senyt, ha nem az aka dé mi ai, az ál la mi és a pro fit ori −
en tált szfé rá val is. Ez csak ko ope rá ci ó ban le het sé ges, egye te mek kel, aka dé mi ai in −
téz mé nyek kel stb. Éve ken ke resz tül ké szül tünk er re, még is nagy ki hí vást je lent az
in té ze tünk szá má ra.

– Igaz ga tó ként ho gyan lát ja a szlo vá ki ai ma gyar ság ku ta tá sá nak jö võ jét s egyút tal
az in té zet jö võ jét is? Szak em ber ként pe dig ho gyan lát ja a szlo vá ki ai ma gyar ság s ál -
ta lá ban a ki sebb sé gek hely ze tét a glo ba li zá ló dó Eu ró pá ban?

– Ami a múl tat és a je lent il le ti, na gyon sok még min dig a fe hér folt, mun ka van bő −
ven, an nál is in kább, mert az 1989 előt ti és utá ni ál la po to kat sem si ke rült még fel −
mér nünk tel je sen, mi köz ben az uni ós csat la ko zás után olyan új fo lya ma tok in dul tak
be, ame lyek kö ve té se és elem zé se min den na pi fel ada tunk lesz. És itt van nak a fi −
a tal ku ta tó nem ze dé kek. Te ret és he lyet kell biz to sí ta ni szá muk ra, hi szen nyel ve ket
tud nak, fel ké szül tek, a tu do má nyos elő me ne tel ük na gyon fon tos, és sok olyan
szem pon tot tud nak vin ni a ku ta tá sa ik ba, ami re a mi nem ze dé künk már alig ha ké −
pes. Hát te ret, le he tő sé get kell te rem te ni szá muk ra, és per sze mun ka fel té te le ket,
hogy itt hon ma rad ja nak. 

Az in ter jút Fa ze kas Jó zsef ké szí tet te
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Mint min den par la men ti vá lasz tá sok ér té ke lé se so rán, így a mos ta ni kap csán is,
min de nek előtt az ér té ke lés szem pont ja it kell meg je löl nünk. 

Nos, a leg egy sze rűbb, s lát szó lag a leg ké zen fek vőbb ér té ke lé si szem pont a vá −
lasz tá son el ért ered mény vizs gá la ta. A vá lasz tás eredményességét ugyan ak kor több
szem pont ból mér le gel het jük. Egy részt a párt ra le adott sza va za tok szá má nak szem −
pont já ból ab szo lút ér ték ben, a ko ráb bi vá lasz tás ered mé nyé vel ös  sze vet ve; más −
részt pe dig re la tív ér ték ben, te hát az or szá gos át lag hoz vi szo nyít va.  A vá lasz tás
ered mé nyes sé gé nek to váb bi szem pont ja a vá lasz tá sok ki me ne te le utá ni hely zet,
ne ve ze te sen, hogy ké pes volt−e kor mány ra ke rül ni a párt vagy sem, to váb bá, hogy
kor mány ra ke rü lé se ese tén mi lyen po zí ci ó kat szer zett, il let ve el len zék ben ma ra dá −
sa ese tén mi lyen le he tő sé gek hez ju tott. 

Per sze a vá lasz tá sok ér té ke lé sé nek más szem pont ja in is ér de mes el gon dol kod −
nunk, hi szen az ér té ke lés nem pusz tán a múlt ról szól, ha nem a so ron kö vet ke ző vá −
lasz tá si idő szak ak ti vi tá sa i hoz is tám pon to kat kellene ad nia. 

Nos, az egyik szem pont az el múlt vá lasz tá si idő szak ered mé nyes sé gé nek kér dé −
se, ame lyet az aláb bi alkérdésekre bonthatunk:

1. Prog ram szem pont ok:
– Mit ért el a párt a vá lasz tá si idő szak ra meg al ko tott prog ram já ból?
– Mit ért el a hos  szú tá vú, az adott vá lasz tá si idő sza kon át nyú ló cél ja i ból?
2. Rep re zen ta ti vi tá si szem pont ok:
– A párt vá lasz tói men  nyi re gon dol ják, hogy a párt kép vi se li ér de ke i ket s ér té ke i ket? 
– Mi lyen szer ve ze ti te ret nyit a párt, ame lyen ke resz tül a vá lasz tók egyes cso port ja −

i nak, ré te ge i nek cél ja it be tud ja csa tor náz ni a párt prog ram já ba, dön tés ho za ta lá ba.
3. Al kot má nyos szem pont ok:
– Mi ként ha tott a párt az or szág al kot má nyos rend jé re. Min de nek előtt a két alap −

ve tő al kot má nyos kér dés re, az or szág po li ti kai rendszerére, va la mint az em be ri és
pol gá ri jo gok fej lő dé sé re. 

ÖLLÖS LÁSZ LÓ

A Ma gyar Ko a lí ció Párt ja a 2006−os 
par la men ti vá lasz tá sok után

LÁSZ LÓ ÖLLÖS 329.4(=511.141)(437.6) 
THE PARTY OF HUN GAR I AN COALI TION AFTER THE PAR LIA MEN TARY ELEC TIONS IN 2006 324(437.6)”2006”
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4. Ál ta lá nos ma gyar szem pont ok:
– A párt ma gyar párt ként nyil ván va ló an ha tás sal van a ma gyar or szá gi ma gya rok −

ra és a töb bi ma gyar ki sebb ség re is. Fel vet he tő a kér dés, mi lyen jel leg gel bírt ez a
ha tás az el múlt vá lasz tá si idő szak ban, s mi lyen ered mén  nyel járt.  

Nyil ván va ló, hogy a fen ti szem pont ok ös  sze függ nek egy más sal, ezért az aláb bi
ér té ke lés ben csak rész le ge sen tör tén het meg a szét vá lasz tá suk, hi szen gyak ran ép −
pen a köz tük le vő ös  sze füg gés jel le ge a fon tos. Az aláb bi ak ban az el ső ér té ke lé si
szem pon tot, te hát az ered mé nyes ség kér dé sét vizs gál juk, il let ve ma gya ráz zuk a töb −
bi szem pont fi gye lem be vé te lé vel.

A 2006−os par la men ti vá lasz tá so kon a Ma gyar Ko a lí ció Párt ja 269 111 sza va za −
tot szer zett, ami vel je len tő sen el ma radt a négy év vel ko ráb bi tól. Ugyan kkor a négy
év vel előt ti től ugyan csak el ma ra dó 54,67%−os rész vé tel mel lett ez a sza va zat meny  −
nyi ség az ed di gi leg ma ga sabb sza va zat arányt ered mé nyez te, ne ve ze te sen 11,68%−
ot. Az el ve szí tett 51 958 sza va zat te hát ará nya i ban va la mi vel ke ve sebb volt, mint
amen  nyit a töb bi párt ve szí tett or szá gos át lag ban. Így az MKP par la men ti kép vi se lő −
i nek szá ma sem csök kent a négy év vel ko ráb bi hoz vi szo nyít va, de nem is nőtt. 

Az ered mény oka it per sze meg kell viszgálnunk, mind két szem pont ból. Egyészt
ar ra a kér dés re kell meg ad nunk a le het sé ges vá laszt, hogy mi ért ér te el ezt a ki vá −
ló sza va zat arányt az MKP, más részt pe dig, hogy mi ért ve szí tett oly sok sza va zót. 

A jó sza va zat arány há rom, egy más sal is ös  sze füg gő, ál ta lá nos ok ra ve zet he tő visz  −
sza. Az egyik azok ban a pár tok ban gyö ke re zik, ame lyek ros  szabb sza va zat arányt ér tek
el, ne ve ze te sen ko ráb bi vá lasz tó ik kö zül töb ben gon dol ták úgy, hogy nem ér de mes
részt ven ni a vá lasz tá so kon. Te hát ők nyil ván va ló an több olyan hi bát kö vet tek el, ami −
vel demotiválták ko ráb bi támogatóaikat. Kö vet ke zés kép pen az MKP ke ve sebb ha son −
ló hi bát kö ve tett el. Ugyanakkkor ezt a ké pet né mi képp ár nyal ja az a va ló szí nű sít he tő
ös  sze füg gés, hogy a Szlo vák Nem ze ti Párt vá lasz tá si kam pá nya olyan ma gya ro kat is
az ur nák hoz vitt, akik enélkül, alig ha nem, tá vol ma rad tak vol na a sza va zás tól.

A har ma dik ok fe le lő sei a pár tok együtt, mégha a fe le lős ség nem is osz lik meg
egyen lő en köz tük. Ez a szlo vá ki ai párt rend szer egé szé nek mű kö dé sé ben rej lik, ame −
lyik az el múlt vá lasz tá si idő szak ban szin tén hozájárult a vá lasz tó pol gár ok egyes cso −
port ja i nak el ked vet le ne dé sé hez, s ki áb rán du lá sá hoz a po li ti ka egé szé ből.   

Az MKP−nak egy jö ven dő be li jobb válsztási ered mény el éré se ér de ké ben min de −
nek előtt azt kell meg vizs gál nia, mi lyen tár sa dal mi cso por tok tá mo ga tá sát ve szí tet −
te el, s mi ért. Ez után le het át gon dol ni, mi ként sze rez he tők vis  sza.  Ugyan ak kor azt
is át kell te kin te nie, ki ket és mi ért tar tott meg tá mo ga tó i nak tá bo rá ban. 

Eh hez meg kell vizs gál nunk, mi ért vol tak elé ge det le nek pártjukal az egyes vá lasz tók.
A vá lasz tá si ered mé nyek azt mu tat ják, hogy a sza va zat vesz tés nem osz lott meg

te rü le ti leg ará nyo san. Te hát okunk van fel té te lez ni, hogy a ne ga tív ha tá sok – leg −
alább is rész ben – re gi o ná lis, eset leg he lyi gyö ke rű ek. Az az so kak tá vol ma ra dá sát a
he lyi, il let ve re gi o ná lis hely zet tel ma gya ráz hat juk, te hát a he lyi, il let ve re gi o ná lis po −
li ti ká val szem be ni elé ge det len sé gük kel.  Ugyan ak kor or szá gos okai is van nak. 

A sza va zat vesz tés te rü le ti meg osz lá sát te kint ve lát ha tó, hogy az or szág tisz tán
szlo vák la kos sá gú vi dé ke in je len tő sen csök kent az MKP−t vá lasz tók szá ma a négy
év vel ez előt ti re kord ered mény hez vi szo nyít va. S jól le het az or szág dé li ré szén nem
vá laszt ha tók el a ma gya rok sza va za tai a szlo vá ko ké tól, nagy va ló szí nű ség gel ál lít −
hat juk, hogy itt is ke ve sebb szlo vák sza va zott az MKP−ra. 
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A fel té te lez he tő oko kat az aláb bi ak ban fog lal juk ös  sze:
A protesztszavazatok na gyobb arány ban ára mol tak az ellezékhez. A kor mány nak

a ko ráb bi nál sok kal ke vés bé si ke rült olyan tö rés vo nal meg lét ét de monst rál nia, ame −
lyik a de mok rá cia meg tar tá sa vagy meg szű né se men tén osz tot ta vol na meg a po li −
ti kai pár to kat.  A Smer nem tűnt ak ko ra ve szély for rás nak az al kot má nyos de mok rá −
cia meg tar tá sá nak szem pont já ból, mint ko ráb ban a HZDS. Ezért a kor mány szlo vák
párt ja i ból ki áb rán dult, de az al kot má nyos de mok rá ci át meg őriz ni kí vá nó szlo vák vá −
lasz tók szá má ra az MKP im már nem volt az egyet len al ter na tí va. 

Más részt az el múlt válsztási idő szak ban több bot rány, il let ve ne he zen ma gya ráz ha −
tó po li ti kai dön tés, po li ti ku si ma ga tar tás kö tő dött az MKP−hez, mint a ko ráb bi vá lasz tá −
si idő szak so rán. Emi att ok kal felétételezhető, hogy a szlo vák vá lasz tók kö zül ke ve seb −
ben vél ték úgy, hogy az MKP áll a leg kö ze lebb az el kép ze lé se ik hez, mégha a szlo vák
pár tok több sé gé nek bot rá nyai nem is mu tat tak lényeges el té rést az elő ző cik lus hoz ké −
pest.

A vá lasz tá so kat meg elő ző fel mé ré sek azt je lez ték, hogy a ma gyar vá lasz tó pol gá −
r ok az aláb bi okok mi att vol tak elé ge det le nek az MKP−vel:

1. táb lá zat. Ön mi ért nem vá lasz ta ná a Ma gyar Ko a lí ció Párt ját?

For rás: Mészárosné dr. Lampl Zuzsanna: Par la men ti vá lasz tás 2006. Kéz irat. Somorja, Fó −
rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet, 2006. (A 2006 áp ri li sá ban és má jus–jú ni us ban le foly ta tott kér −
dő íves fel mé rés ös  sze ha son lí tott ered mé nyei.)

A fentieket ér de mes ös  sze vet ni a párt po zi tív ként ér té kelt vo ná sa i val.

2. táb lá zat. Ön mi ért vá lasz ta ná a Ma gyar Ko a lí ció Párt ját?

For rás: Mészárosné dr. Lampl Zuzsanna: Par la men ti vá lasz tás 2006. Kéz irat. Somorja, Fó −
rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet, 2006. (A 2006 áp ri li sá ban és má jus–jú ni us ban le foly ta tott kér −
dő íves fel mé rés ös  sze ha son lí tott ered mé nyei.)
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A meg kér de zet tek a vá la szok sor ren di sé gét ál lí tot ták fel mind két eset ben. A két
cso port több pon ton is ös  sze cseng. A po zi tí van vá la szo lók leg na gyobb cso port ja je lez −
te, hogy nincs más vá lasz tá sa, az az vá la sza nem köt he tő va la mi lyen po zi tív ér ték hez,
ha nem a töb bi pár tot tart ja ros  szabb nak. A má so dik leg na gyobb cso port olyan párt nak
lát ja az MKP−t, ame lyik vé di a szlo vá ki ai ma gya rok ér de ke it, il let ve az ötö dik cso port
lát ja úgy, hogy az ő ér de ke it is vé di a párt. A ket tő együtt több mint 30%−ot tesz ki. 

Ugyan ak kor csak mint egy 12% vá lasz ta ná ami att az MKP−t, mert a párt a szlo vá −
ki ai ma gya rok szá má ra fon tos kér dé se ket old meg. Az az a párt so kak szá má ra ér −
zé kel he tő en kép vi selt fon tos ér de ke ket az el múlt vá lasz tá si idő szak ban. Ugyan ak −
kor jó val ke ve seb ben vall ják azt a né zetet, hogy eb ben az idő szak ban az MKP fon −
tos nem ze ti sé gi prob lé má kat ol dott meg. 

En nek a párt kö tő dé si szer ke zet nek a má sik ol da la is töb bé−ke vés bé az előb bi ké −
pet erő sí ti. A meg kér de zet tek nek csak je len ték te len ré sze (4,5%−a) elé ge det len ami −
att, hogy a párt nem kép vi se li a szlo vá ki ai ma gya rok ér de ke it. A má sik ol da lon több
mint 35%−uk ne hez mé nye zi a párt ban meg je le nő kor rup ci ót, il let ve a he lyi po li ti ku −
sa i val kap cso la tos prob lé má kat. Mind két adat kap csol ha tó a kor lá to zott, te hát
egyé ne ket, il let ve cso por to kat érin tő ér dek kép vi se le ti jel leg hez. 

A párt min de nek előtt ügye ket in téz, ami nek meg je len nek a párt ra néz ve ne ga tív
ve le já rói is. Egye sek ügye i nél si ker rel járt, má so ké nál nem. Sőt, egye sek ér de ke i −
nek si ke res kép vi se le te gyak ran má sok ér dek sé rel mé vel járt. Ezt pe dig csak ak kor
vi se li el a vá lasz tó párt pre fe ren ci á já nak meg vál toz ta tá sa nél kül, ha egy részt sem mi −
lyen alap ve tő for má lis és in for má lis sza bály nem sé rül a fo lya mat so rán, de van nak
olya nok is, akik még az ilyen ese tek ben sem tud nak el te kin te ni ér dek sé rel me ik től.
Más részt pe dig, ha va la mi lyen alap ve tő nek tar tott ér ték kö ti a párt hoz, olyan, ami
nyil ván va ló an fon to sabb a pil la nat nyi ér dek sé re lem nél. Ilye nek az alap ve tő nem ze ti
cé lok, ame lyek ről ké sőbb szó lunk. 

Nos, az el ső fel té tel sé rü lé se az egyik jól ki ve he tő oka a ne ga tív vá laszt adók
mo ti vá ci ó já nak. Ami pe dig a má so di kat il le ti, a meg kér de zet tek nek csak a ne gye dik
leg na gyobb cso port ja, pon to sab ban 12,2%−a lát ja olyan párt nak az MKP−t, ame lyik
a szlo vá ki ai ma gya rok szá má ra fon tos kér dé se ket old meg. 

Vizs gál juk meg, mi lyen té nye zők okoz hat ták az em lí tett hely ze tet! 
A párt kor mány párt ként nyil ván va ló an több egyén és tár sa dal mi cso port ügyét

tud ta si ker re vin ni. Elég át te kin te ni az egyes MKP−s mi nisz té ri u mok tevékenyeségét.
Csak hogy ez a nyil ván va ló ered mény csak rész le ge sen je len he tett meg a párt kom −
mu ni ká ci ó já ban, s még kor lá to zot tab ban a párt vá lasz tá si kam pá nyá ban. Emi att a
szlo vá ki ai ma gyar köz vé le mény na gyob bik ré sze nem is mer het te meg az ös  sze sí tett
ada to kat. Ugyan ak kor kölön−külön szá mo san tálálkozhattak az őket érin tő in téz ke −
dé sek kel, tá mo ga tá sok kal.   

Nem tud ha tó, hogy a párt tól el for du lók mi lyen ügye ik in té zé sé vel elé ge det le nek,
mely ér de ke ik nem nyer tek kép vi se le tet. A vizs gá lat ból an  nyi ki de rül, hogy az el in té −
zet len ügyek nem kis há nya da he lyi, eset leg re gi o ná lis jel le gű, amit a vá lasz tók egy
ré sze a par la men ti vá lasz tá sok ra is ki ve tít het nek. Az ilyen ter mé sze tű elé ge det len −
sé get egyéb ként jól mu tat ták az utol só me gyei vá lasz tá sok. 

To váb bá az is ki de rült, hogy a párt tá mo ga tó i nak csak arány lag kis ré sze lát ja
olyan nak a pár tot, ame lyik a ma gyar ki sebb ség egé sze szem pont já ból fon tos ügye −
ket old meg. S ugyan ezek hi á nyát ne hez mé nye zi az el for du lók nem kis cso port ja is.
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Me lyek le het nek ezek?
Két szem pon tot ve he tünk ala pul: Az egyi ket ne vez zük a ma gyar ki sebb ség po li ti −

ka hos  szú tá vú cél ja i nak. A má si kat pe dig azok a té nye zők al kot ják, ame lyet a na −
ci o na liz mus kér dés kö ré nek mo dern szak iro dal ma a nem ze ti mi volt leg fon to sabb
ele me i nek tart. 

A párt az el múlt idő szak ban ki lé pett a ha gyo má nyos és ko ráb bi ki sebb sé gi fel fo −
gás té ma kö re i ből (kul tú ra, ok ta tás ügy, au to nó mia, in téz mény rend szer stb.), he lyet −
te a gaz da sá gi fej lesz tést, a tá mo ga tá sok le jut ta tá sát preferálta el ső sor ban he lyi és
re gi o ná lis szin te. Ez új ele met je len tett a ko ráb bi idő szak hoz ké pest, rá adá sul mind −
eh hez esz köz rend szer rel is ren del ke zett (po zí ci ók, mi nisz té ri u mok, dön té si le he tő −
sé gek, anya gi esz kö zök). Ugyan ak kor a nem ze ti lét fon tos ha gyo má nyos ele mei to −
vább ra is ér ték ként ma rad tak meg, ame lyek re sok kal in ten zí veb ben kel lett vol na re −
a gál ni (és nem csak a re to ri ka szint jén), és ame lyek – meg íté lé sünk sze rint – az el −
len zé ki po zí ci ó ból új ra fel ér té ke lőd nek. Márcsak azért is, mert a ko ráb bi gaz da sá gi
és tá mo ga tá si ele mek nem áll nak a párt ren del ke zé sé re, ma xi mum azok el len őr zé −
sé ben és a ne ga tív je len sé gek de monst ra tív fel mu ta tás ban je len het nek meg.

Me lyek is a nem ze ti ki sebb sé gi mi volt leg fon to sabb ele mei?

Po li ti kai kép vi se let

A nem ze ti iden ti tás po li ti kai for mát is ölt, mi vel en nek egyes ele mei ef fek tív kép vi −
se let nél kül ér vé nye sít he tet le nek, il let ve jobb eset ben is ne he zeb ben érvényesít −
hetők.1

Po li ti kai kép vi se le te te kin te té ben az MKP min den szin ten kép vi se let hez kí ván jut −
ni az adott ál lam kép vi se le ti tes tü le te i ben. Az az kép vi sel tet ni sze ret né ma gát az or −
szág par la ment jé ben, me gyei ön kor mány za ta i ban, va la mint a te le pü lé si ön kor mány −
zat ok ban. Ugyan ak kor a kép vi se let mind egyik szint jén prob lé mát je lent het a le sza −
vaz ha tó ság a szlo vá ki ai ma gya rok nem ze ti iden ti tá sát lé nye gi leg érin tő kér dé sek −
ben. Ezért szük sé ge sek olyan sa já tos jo gok, ame lyek a ki sebb sé gek sa ját ha tás kö −
ré be tar toz nak. 

Hoz zá kell ten nünk, hogy a ki sebb sé gi ön kor mány zat ok ügyé nek si ker re vi te le
ma még ne he zebb, mint az elő ző két kor mány za ti ciklusban. Képvislete azon ban ép −
pen a ki ala kult kö rül mé nyek közt fon tos le het.

De lát ni kell, hogy az au to nó mia egyes for mái csak rész ben tud nák he lyet te sí te −
ni a kor mány za ti rész vé tel ből ere dő ha tal mi be fo lyást. Az ál lí tás per sze for dít va is
igaz, a kor mány za ti rész vé tel is csak rész ben je lent olyan dön tés ho za ta li hely ze tet,
amel  lyel az au to nó mia egyes for mái ren del kez nek. És ép pen ezen el té ré sek okán
ma rad fon tos a kor mány za ti rész vé tel a ma gyar ki sebb sé gek szá má ra.  

Or szá gos kér dés ben a min den ko ri kor mány hoz dön tést, ame ly a ma gya ro kat is
érin ti. S több, ki fe je zet ten a ma gya ro kat érin tő kér dés ben au to nó mi ák lét re jöt te
ese tén is kor mány za ti ha tás kör ben ma rad nak egyes dön té sek. Ez az ös  sze füg gés
per sze nem foszt ja meg a ki sebb sé gi ön kor mány za tot je len tő sé gé től, hi szen nél kü −
le több kulcs fon tos sá gú te rü le ten fenn ma rad a le sza vaz ha tó ság le he tő sé ge, és ez −
zel együtt az aka dá lyo zás és kés lel te tés gya kor la ta. Ezért ér de mes át gon dol ni
képvisletének mó do za ta it a mos ta ni el len zé ki po zí ci ó ban. A má sik prob lé mát pe dig
vá lasz tó i nak ef fek tív kép vi se le te je len ti el len zé ki párt ként.
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Az MKP ket tős ki hí vás sal néz szem be a je len le gi hely zet ben a képvislet kér dé sé −
ben. Meg gyen gült az a kép, ame ly az el múlt nyolc év ben vá lasz tói több sé gé ben ki −
ala kult, ne ve ze te sen, hogy szá mos, őket egyén ként, il let ve va la mely tár sa dal mi cso −
port tag ja ként érin tő konk rét ügyet ké pes ha té ko nyan kép vi sel ni („el in téz ni”), hi szen
a párt el len zék be ke rült. Csak az olyan re gi o ná lis és he lyi ön kor mány zat ok ban ma −
rad meg ez a le he tő ség, ame lyek ben a párt kép vi se lői al kot ják a több sé get, il let ve
a ko a lí ci ós több ség hez tar toz nak. Csak hogy ezek a po zí ci ók nem ké pe sek el len sú −
lyoz ni az el vesz tett kor mány za ti le he tő sé ge ket és for rá so kat. 

A nyelv kér dé se

A na ci o na liz mu sok egy ré szé nek egyik leg fon to sabb ele me a nyel vi iden ti tás, s így
van ve le a szlo vá ki ai ma gyar ság is.2

1989−et kö ve tő en a szlo vá ki ai ma gyar po li ti ka dek la rált po li ti kai cél ja volt a ma −
gyar nyelv hi va ta los sá té te lé nek el éré se.

Mint tud juk, az eu ró pai na ci o na liz mu sok az ese tek több sé gé ben egy ben nyel vi
na ci o na liz mu sok is. Egy adott nyel vet akarnak az ál lam nyel vé vé ten ni, ami vel el
akar ják ér ni, hogy ez ural ja a kö zé le tet. En nek a nyelv nek kell az iro da lom és a tu −
do mány nyel vé vé vál nia, így olyan mo der ni zált for mát ölt, ami elő nyö sebb hely zet be
hoz za más nyel vek kel, il let ve nyelv já rás ok kal szem ben. A mo der ni zált hi va ta los
nyelv is me re te és hasz ná la ta te hát nem csak az ál lam mal va ló kap cso lat fel té te le,
ha nem tár sa dal mi kö ve tel mén  nyé is vá lik.

A szlo vá ki ai ma gya rok iden ti tá sá nak meg tar tá sá hoz nem ke ve sebb kell, mint nyel −
vük egyen jo gú sí tá sa, az az hi va ta los hasz ná la tá nak jo ga, köz éle ti sze re pé nek ar ra a
szint re eme lé se, ame lyen a hi va ta los szlo vák nyelv van. Ugyan ak kor sen ki sem szor −
gal maz ta a ma gyar nyelv hi va ta los sá té te lét az ál lam tel jes te rü le tén, de ott, ahol a
ma gyar ki sebb ség ha gyo má nyo san nagy szám ban él, igen. A két re gi o ná lis egyen ran −
gú hi va ta los nyelv nem is me ret len je len ség Eu ró pá ban, te hát mű kö dő min ták ra is tá −
masz kod hat nak azok, akik az el kép ze lést ér vé nye sí te ni sze ret nék or szá guk ban.

Csak hogy az el múlt négy eszetendőben nem tör tént je len tő sebb, min den ki szá −
má ra ér zé kel he tő elő re lé pés eb ben az irány ban. (Vagy ha vol tak is ered mé nyek, ezek −
kel csak na gyon ke ve sen él tek.) Jól mu tat ja ezt a Ki sebb sé gi és re gi o ná lis nyel vek
eu ró pai char tá já nak sor sa. A do ku men tum tény le ges al kal ma zá sa mind má ig ké sik.
A je len le gi jo gi hely zet pe dig azt ered mé nyez te, hogy az ut cán, az üz le tek ben, az út
men ti rek lám fel irat okon, az óri ás pla ká to kon, a nyil vá nos he lyek túl nyo mó több sé gé −
ben a szlo vák nyelv do mi nan ci á ja szin te kor lát lan ná vált. A te le pü lé si ön kor mány za −
t ok nál a ma gyar nyelv hasz ná la tát az ér vé nyes nyelv tör vény ér tel mé ben ugyan – el vi −
leg – igé nyel he ti az egyén, csak hogy a szlo vák nyelv vel va ló egyen ran gú hasz ná la ta
az ön kor mány zat szá má ra nem kö te le ző. Sőt, nem is le het sé ges, mi vel mind a mai
na pig nem lé te zik a szlo vák jog anyag ma gyar nyel vi nor má ja.  Va la mint meg fo gal ma −
zott nyelv hasz ná la ti igé nyé hez koc ká za tot is kap csol hat az ügye it in té ző pol gár, hi −
szen ag go dal ma sze rint, azt is koc káz tat ja, hogy egy eset le ges nem ze ti ér zel mű szlo −
vák hi va tal nok meg ne he zít he ti ügyé nek el in té zé sét. To váb bá hi á nyoz nak a ki sebb sé −
gi nyelv hasz ná lat tal já ró és azt le he tő vé te vő költ ség ve té si anya gi for rá sok is.

A meg ol dás két ség kí vül a ma gyar és a szlo vák nyelv egyen lő jog ál lá sa vol na a
ma gyar lak ta ré gi ók ban. A cél ki tű zés je len tős el len ál lás ba üt kö zik, ám de a fo ko za −
tos elő re ha la dás le het sé ges nek tű nik. 
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Eb ben a kér dés ben ugyan is több fé le cse lek vé si te re is van az MKP−nak. Az egyik
a nyel vi jo gok ki ter jesz té sé nek de monst ra tív ele me ket is tar tal ma zó po li ti kai
képvislete. A má sik a kér dés ről foly ta tott tár sa dal mi vi ta po li ti kai tá mo ga tá sa. A har −
ma dik pe dig a ma gyar nyelv nyil vá nos hasz ná la tá nak je len tős ki ter jesz té se a köz −
élet ben. Az MKP ál tal irá nyí tott ön kor mány zat ok so kat te het nek ezért sa ját ha tás −
kör ük ben, he lyi vál lal ko zók ra gya ko rolt ha tás sal, va la mint a párt or szá gos ve ze té sé −
vel együtt, eset leg egy, a ma gyar nyelv nyil vá nos hasz ná la tát erő sí tő moz ga lom in −
dí tá sá val és tá mo ga tá sá val. 

Kul tú ra és ok ta tás

A kul tú ra és ok ta tás je len tő sé ge a nem ze ti iden ti tás ki ala ku lá sá ban és meg tar tá sá −
ban a na ci o na liz mus megjenése óta ismert.3

A szlo vá ki ai ma gya rok nak tel jes kul tu rá lis in téz mény rend szer re van szük sé gük,
és ma guk kivánják igaz gat ni oktásügyüket és kul tu rá lis életüket.4

A ki sebb sé gi ma gya rok 1989 után két fé le el vá rást fo gal maz tak meg ok ta tá si in −
téz mény rend sze rük kel kap cso lat ban. Egy részt azt kí ván ják, hogy le gyen ma gyar is −
ko la az alap− és kö zép is ko lák mind egyik tí pu sá ban. A má sik igé nyük pe dig a fel ső −
ok ta tás sal kap cso la tos, sze ret nék, ha sa ját fel ső ok ta tá si in téz mé nye ik le het né nek.   

Kul tu rá lis in téz mény rend sze rük vo nat ko zá sá ban két egy más sal ös  sze füg gő
igény ről be szél he tünk. A ki sebb sé gi ma gya rok sze ret nék, ha in téz mé nye ik kul tu rá lis
éle tük min den fon to sabb te rü le tét le fed nék, s szám ará nyuk hoz mér ten olyan tá mo −
ga tást kap ná nak, mint a több sé gi nem zet ha son ló in téz mé nyei. Ez alatt ál ta lá ban
ará nyos pénz ügyi tá mo ga tást ér te nek. Ám de fel kell hív nunk a fi gyel met két to váb −
bi tá mo ga tás for ma fon tos sá gá ra is, a kul tu rá lis éle tük és ok ta tás ügy ük po li ti kai se −
gí té sé re, va la mint nyil vá nos meg be csü lé sé re az ál lam tiszt ség vi se lői ré szé ről. 

A ki sebb sé gek nek mind er re per sze kul tu rá lis éle tük min den szint jén szük sé gük
van. Te hát nem csak or szá gos in téz mé nye ik, ha nem a he lyi ek és a re gi o ná li sak is
ha son ló tá mo ga tás ban s el bá nás ban ré sze sül je nek, mint a több sé gi kul tú rá hoz tar −
to zók. 

A má so dik igény kul tu rá lis in téz mé nye ik s in téz mény rend sze rük fej lesz té sé nek
jo ga és tény le ges le he tő sé ge. 

Az in téz mény rend szer ki épí té sé ben je len tős elő re lé pés tör tént az el múlt két vá −
lasz tá si idő szak ban. A ma gas kul tú ra leg több te rü le tén (ok ta tás ügy, tudományos −
ság, mű vé sze tek) szá mos ko ráb ban hi ány zó in téz mény és is mét lő dő ren dez vény
mű kö dött si ke re sen, il let ve jött lét re. Per sze ezek presz tí zse még jócs kán el ma rad
a szük sé ges től, de az intéményhálózat szá mos fon tos ele me lét re jött. A je len hely −
zet ben min de nek előtt meg tar tá suk a tét, s en nek ter mé szet sze rű leg po li ti kai vo nat −
ko zá si is van nak. 

Meg íté lé sünk sze rint, az in téz mé nyek tá mo ga tá sa és fő leg presz tí zsé nek, sze re −
pé nek hang sú lyo zá sa az MKP szem pont já ból is na gyon fon tos, hi szen kam pá nyok
ese tén fon tos sze re pük van, és egy faj ta hát tér bá zi sát is al kot hat ja a párt nak kor −
mány za ti, de kü lö nös kép pen el len zé ki sze rep ben. És nem csak a Cse ma dok ról van
szó, ha nem a köz ben ki ala kult sza ko so dott ci vil szer ve ze tek ről, ok ta tá si in téz mé −
nyek ről stb. Ez a te rü let az el múlt idő szak ban nem iga zán kap ta meg azt a po li ti kai
és anya gi tá mo ga tást, amely meg il let te vol na. 
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Te rü let és hely zet

A nem ze ti ki sebb sé gek szá má ra min de nütt nagy fon tos ság gal bír, hogy or szá guk
bel ső te rü le ti fel osz tá sát, te hát me gyé ik, já rá sa ik, kör ze te ik ha tá rát oly mó don von −
ják meg, amely ben a le he tő leg ki sebb szám ban vál nak re gi o ná lis kisebbséggé.5

A ma gyar ki sebb ség szin tén olyan te rü le ti stá tust kí ván sze rez ni, amely ben sa já −
tos jo ga it te rü let hez kö töt ten is gya ko rol hat ja. 

A ma gyar több sé gű te rü le tek nek sa já tos ha tás kö rö ket jut tat ná nak, ép pen a kul −
tú ra, az okatatásügy és a nyelv hasz ná lat te rü le tén, per sze más te rü le ti egy sé gek −
hez ha son ló egyéb ha tás kö re i vel is élhetne.6

Sőt, az is fel me rült, hogy e jo gok és le he tő sé gek egy ré sze a re gi o ná lis és he lyi
ki sebb ség ben élő ma gya ro kat is meg il les sék. 

To váb bi fon tos cél ként fo gal ma zó dott meg a ma gyar lak ta te rü le tek nek az ál lam
esz kö ze i vel tör té nő gaz da sá gi fej lesz té se, a gaz da sá gi el ma ra dott ság, a mun ka nél −
kü li ség fel szá mo lá sa. Ugyan ak kor oly  mó don sze ret nék elő se gí te ni ré gi ó ik gaz da sá −
gi fej lő dé sét, hogy ne bo rít sa fel a már ki ala kult nem ze ti sé gi ará nyo kat. E té ren két −
fé le el vá rás fo gal ma zó dik meg a ki sebb sé gek kö ré ben:

1. Az ál ta luk la kott ré gi ók gaz da sá gi fej lesz té se ne ma rad jon el a több sé gi nem −
zet ál tal la kot ta ké tól, s az eset le ges fej lesz tés a ré gió adott sá ga i ra épül jön. 

2. Az ál lam ál tal is be fo lyá solt fej lesz tés ne irá nyul jon te le pü lés szer ke ze tük fel −
bom lasz tá sá ra, s a több sé gi nem zet hez tar to zók be te le pí té sé re. Ha son lók az el kép −
ze lé se ik ré gi ó juk infastrukturális fej lő dé sé ről is. 

Ez az a te rü let, ahol szin te sem mi lyen elő re lé pés re sem le het szá mí ta ni az el kö −
vet ke ző idő szak ban. Sőt, je len leg a párt nak sin cse nek a ke zé ben olyan po li ti kai esz −
kö zök sem, ame lyek kel je len tő seb ben be fo lyá sol hat ná ezt a fo lya ma tot. Ugyan ak kor
az MKP volt kor mány za ti tiszt vi se lői je len tős szak mai tá mo ga tást nyújt hat nak az EU−
s pá lyá za tok el ké szí té sé nél, hi szen ezen a té ren meg ma radt a pá lyá zás né mi esé lye. 

Emel lett fon tos le het a fen ti szepontok irán ti igény fenntartásának időn kén ti
meg je le ní té se ép pen a vá lasz tói vi sel ke dés szem pont já ból.

Szim bó lu mok

A ma gyar ki sebb sé gek tag jai kö zül so kan lát nák szí ve sen, ha hi va ta los szint re emel −
nék a ma gyar ki sebb ség szim bó lu mait. Ér tel me zé sünk sze rint ez zel sze ret nék el ér −
ni, hogy ál la muk szim bo li kus je lét ad ja nem ze ti mél tó sá guk tiszteletének.7

A szim bo li kus kom mu ni ká ció te rén az MKP több ha gyo mány hor do zó ja. A mos ta −
ni hely zet ben azon ban át le het ne gon dol ni, mely új tar ta lom mal kel le ne meg töl te ni
a ma gyar ki sebb ség ün ne pe it és dí ja it. 

Kor mány zás

A szlo vá ki ai ma gya rok több sé ge to vább ra is sze ret né, ha po li ti kai rep re zen tá ci ó ja ré −
sze sed ne a végrehajtó ha ta lom ból, te hát be ke rül ne az or szág kor má nyá ba.

Az or szá gos ügyek el dön té sé ben va ló rész vé tel fe le lős ség vál la lást je lent az or −
szág egé szé ért, s így nö ve li az adott ki sebb ség te kin té lyét a több ség sze mé ben. Si −
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ke res, sőt akár csak el fo gad ha tó kor mány zás ese tén az or szág po li ti kai éle té nek
ter mé sze tes ré sze ként te kin te nek az adott ki sebb ség re.

Ha az adott ki sebb ség po li ti kai rep re zen tá ci ó ja nem tag ja a kor mány nak, ak kor
az el len zék ré sze. A min den ko ri kor mány el len fe le ként nem csak a ki sebb sé gi cé lok
el éré se ne he zebb, ha nem a több sé gi nem zet hez tar to zók szá mot te vő ré sze sze mé −
ben a kor mán  nyal, sőt a több sé gi nem zet tel va ló szem ben ál lás egy ben az ál lam mal
va ló szem ben ál lást is je len ti. Az ilyen köz han gu lat pe dig szin te min den ki sebb sé gi
cél el éré sét ve szé lyez te ti.  

Ami a fen ti cé lo kat illetei, azok je len tős ré sze a klas  szi kus nak ne vez he tő nem −
ze ti eman ci pá ci ós cé lok kö zé so rol ha tó. A mo dern nyelv hi va ta los sá té te le s köz éle −
ti egyenrangúsítása, a ma gas kutúra sza bad nem ze ti fej lesz té se, a köz mű ve lő dés
nem ze ti jel le ge, a leg fon to sabb kö zös sé gi szim bó lu mok (vir tu á lis tér) ál la mi vá eme −
lé se azok kö zé a cél ki tű zé sek kö zé so rol ha tó, ame lyek már a mo dern nem ze tek
kialkulásakor meg je len nek. De ide tar to zik a gaz da sá gi fel emel ke dés és a po li ti kai
kép vi se let kér dé se is. 

Al kot má nyos ér té kek

A Ma gyar Ko a lí ció Párt já nak je len tős sze re pe van az or szág al kot má nyos ér ték rend −
jé nek ala kí tá sá ban, s per sze fe le lős sé ge is eh hez a sze rep hez mér he tő.

Bár mi ne mű al kot má nyos vál to zás, te hát a po li ti kai in téz mény rend szer a ki sebb −
sé gek alap prob lé má it is or vos ló vál toz ta tá sa, va la mint a jo gok olyan kö ré nek elfo−
gadása,8 ame lyek meg fe lel nek a szlo vá ki ai ma gya rok el vá rá sa i nak, és le he tő vé te −
szik nem ze ti fej lő dé sü ket. Eh hez azon ban so ha sem ele gen dő az adott kor mány ra
gya ko rolt nyo más. Az alkormányosság for rá sá nak, a nép al kot má nyos ér ték rend jé −
nek is változtania kell.9 Eb ben a fo lya mat ban rend kí vü li fon tos ság gal bír e cé lok el −
fo gad ta tá sa. El fo gad ta tá suk hoz azon ban vi lá go san meg kell őket ne vez ni, majd oly
 mó don ér vel ni mel let tük, hogy az azok ban, akik nem ér de kel tek a ma gyar ki sebb −
ség egyen lőt len hely ze té nek fenn tar tá sá ban, ne éb res  szen fé lel met. Sőt, szá mol ni
kell az zal is, hogy a nem ze ti egyen lőt len ség fenn tar tá sá ban köz vet le nül ér de kel tek
min dent meg tesz nek a fé le lem fel kel té sé ért s fenntartásáért.10 Ám még sem lehetet −
len az ilyen po li ti kai be széd mód, még ha nem is kön  nyű. Hi szen az ér ve lők hi vat koz −
hat nak ha gyo má nyok ra, ta pasz ta lat ra, ős ré gi örökségre.11

Ve lük szem ben a nem ze ti iden ti tás egy mo der nebb és na gyobb ered mé nye ket
ígérő vál to za tát kel le ne meg je le ní te ni a párt kom mu ni ká ci ó já ban. A ma gya rok ma −
gyar ként tör té nő el fo ga dá sa a szlo vák köz vé le mény je len tős részéről12 szük sé ges
ah hoz, hogy a több ség a nem ze ti sza bad ság ter mé sze tes ve le já ró já nak te kint se a
nem ze ti lé te zés meg fe le lő fel tét ele it az or szág mind egyik pol gá ra számára.13

Egy el len zé ki párt stra té gi á ja

A ma gyar és szlo vák sza va zók meg tar tá sá nak egyik fon tos esz kö ze a prob lé má ik kal
tör té nő szak sze rű fog lal ko zás el len zé ki párt ként is. Az MKP előtt a kor mány zást kö −
ve tő en ott a le he tő ség, hogy a szak po li ti kák te kin te té ben ne fo gad ja el az SDKÚ do −
mi nan ci á ját, ha nem ki ala kít sa a ma ga szak sze rű s így pre zen tál ha tó ál lás pont ját mi −
nél több fon tos kér dés ben. Az eh hez szük sé ges szak ér tői hát tér je len tős rész ben ki −
ala kult a kor mány zás ide jén. El len zék ben nem ár ta na meg tar ta ni ezt a bá zist. 
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Az eset le ges el len zé ki együtt mű kö dés mo tor já vá is vál hat na a párt, ha az el len −
zé ki együtt mű kö dés ügyé nek de monst ra tív kép vi se le te ös  sze kap cso lód na a leg kü −
lön fé lébb gon dok, a prob lé mák szak sze rű képvisletével; s ez az el len zék ben is je −
len tős sza va zat nye re sé get ered mé nyez het ne.

Amint az már ki de rült, az MKP erős el fo ga dott sá gát nem ren dí ti meg az alap ve tő
fon tos sá gú ma gyar ügyek vi te le sem ab ban az eset ben, ha a párt tiszt vi se lői egy ér tel −
mű en, s nem két ér tel mű en fo gal maz zák meg eb bé li cél ja i kat. Az az nem hasz nál nak
olyan fo gal ma kat, nem tesz nek olyan gesz tu so kat, s nem je len nek meg olyan ren dez −
vé nye ken, ame lyek ből pl. a ha tár vál toz ta tás rej tett üze ne te is ki ol vas ha tó. Az ilyen üze −
ne tet ugyan is az ép pen er re ér zé keny szlo vák köz vé le mény azon nal meg fej ti. 

Ki sebb sé gi vagy re gi o ná lis párt

Egy fel me rült di lem ma: ki sebb sé gi párt vagy re gi o ná lis párt. Nos, ez ideig az MKP
alap ve tő en kissebbségi párt ként, do mi nán san a ma gyar ki sebb ség párt ja ként je le −
ní tet te meg ma gát, s vá lasz tói túl nyo mó több sé ge is kö zü lük ke rült ki. Ugyan ak kor
olyan párt nak is mu tat ta ma gát, ame lyik az egész or szág ügye i vel fog lal koz va al ter −
na tí vát kí nál a szlo vák vá lasz tók nak is, s rend sze re sen meg kap ja a szlo vák vá lasz −
tók egy ki sebb, de nem le be csül he tő cso port já nak a sza va za tát. Nem mel lé kes
szem pont, hogy ők az or szág egé szé ben el szór tan lak nak, s nem kon cent rá lód nak
egy ré gi ó ba. 

Egy re gi o ná lis párt si ke re vi szont at tól függ, hogy lé te zik−e olyan re gi o ná lis sa já −
tos ság, ame lyik az adott ré gió la ko sai szá má ra fe lül ír ja az egész or szág ra jel lem ző
po li ti kai kü lönb sé ge ket. Az az va la mi fé le re gi o ná lis tö rés vo nal az adott ré gió és az
or szág töb bi rész közt a ré gió vá lasz tó pol gá rai szá má ra je len tő seb bé válik min den
egyéb po li ti kai szempontnál.14 Kö vet ke zés kép pen a nem ze ti sé gi ho va tar to zás nál is,
és így az adott ré gi ó ban mind an  nyi an, szlo vá kok, ma gya rok s más nem ze ti sé gű ek,
zö mük ben egy pár tot vá lasz ta nak, min den egye bet fél re té ve. 

Ilyen szem pont azon ban nem lé te zik Dél−Szlo vá ki á ban. A vá lasz tó pol gár ok zö mét
a nem ze ti sé gi cé lok képvislete kö ti az MKP−hoz.

Jegy ze tek

1. A nem ze ti iden ti tás po li ti kai di men zi ó ját szá mos szer ző elem zi, lé nye gé ben vé ve Rous −
seau óta. De kölönbséget kell ten nünk az adott ál lam pol gá ra i nak és a nem zet azo no −
sí tá sá nak rousseaui el kép ze lé se, va la mint a po li ti kai kép vi se let nek az adott or szág
nem ze ti sok szí nű sé gé hez tör té nő hoz zá iga zí tá sa közt, amit a multikulturalizmus nem
egy kép vi se lő je vall. 

2. A nyel vi iden ti tás a na ci o na liz mus kon cep ci ó já nak feljlődésében meg je le nik mind a tör −
té nel mi ősi ség hez va ló kap cso lat esz kö ze ként,  pél dá ul Herdernél; mind pe dig a moder−
nitás fel té te le ként, pédául Benedict Andersonnál (vö. Anderson, Benedict: Imagined
Communities. Lon don–New York, Verso, 1999, 67–82. p.). Az anya nyelv hi va ta los nyelv −
vé té te le a mo dern lét egyik fon tos ele me, ami ha tás sal van a köz élet nyel vé re, va la mint
ma gá ra a nyelv fej lő dés re is. Kö vet ke zés kép pen a nem zet ver seny ké pes ségének egyik,
ál la mon be lü li fel té te le.

3. A két te rü let a ma gas kul tú ra ala kí tó ja, va la mint egy ben po pu lá ris sá té te lé nek esz kö ze.
A ma gas kul tú ra je len tő sé gé re Ernest Gellner mu tat rá, aki sze rint nem ze ti adap tá ció és
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ver seny ké pes ség nél kü le a mo dern vi lág ban el kép zel he tet len, s kü lö nös kép pen igaz ez
a még ki éle zet tebb ver seny hely zet ben élő nem ze ti ki sebb sé gek re (lásd Gellner, Ernest:
Nations and nationalism. Ox ford, Blackwell Publishers, 1993, 35–38. p.).

4. Ezt jel zik a szlo vá ki ai ma gyar pár tok prog ram jai 1989 után (lásd Bár di Nándor–Éger
György [szerk.]: Út ke re sés és in teg rá ció. Vá lo ga tás a ha tá ron tú li ma gyar ér dek vé del mi
szer ve ze tek do ku men tu ma i ból 1989–1999. Bu da pest, Te le ki Lász ló Ala pít vány, 2000.).

5. A nem ze ti kö tö dés te rü le ti vo nat ko zá sa i val már a na ci o na liz mus ko rai te o re ti ku sai fog −
lal koz nak. Rous seau kap csán egy ál lam pol gá rai al kot ják a nem ze tet, te hát kö tőd nek az
ál lam te rü le ti sé gé hez. Ha son ló an fo gal maz J. S. Mill, hang sú lyoz va, hogy az ál lam ha tár −
ok nak egy be kell es ni ük a nem zet ha tá ra i val. Lord Acton mu tat  rá, hogy en nek nem kell
fel tét le nül így len nie, te hát egy azon ál lam ban több fé le nem ze ti cso port is éllhet. Ugyan −
ak kor nyil ván va ló nak te kint het jük, hogy az ál lam bel ső szer ke ze té nek, s ezen be lül köz −
igaz ga tá si és ön kor mány za ti szer ke ze té nek amen  nyi re csak le het, ke rül nie kell azt a hi −
bát,  hogy re gi o ná lis s köz igaz ga tá si ki sebb ség gé is te gye az or szá gos szin ten egyéb −
ként is ki sebb ség ben élő ket.    

6. Nyil ván va ló, hogy po li ti kai képvislet nél kül egyik cél sem ér he tő el, és el éré sük ese tén
sem al kal maz ha tók ha té ko nyan a ve lük já ró jo gok, po zí ci ók és erő for rás ok. A nem ze ti
ho va tar to zás po li ti kai di men zi ó ja te hát min den kép pen fenn ma rad.  

7. A nem ze ti szim bo li ka je len tő sé ge köz is mert. Az ün ne pek, a jel ké pek, a ki tűn te té sek, s
bár mi, ami a kö zös ség szá má ra va la mi nem ze ti leg fon to sat jel ké pez a nem ze ti cso port
éle té nek lé nye ges ré sze. El is me ré se má sok ál tal, s min de nek előtt az ál lam ál tal, ame −
lyik ben él nek; egy ben an nak el is me ré sét is je len tik, amit e jel ké pek jel ké pez nek. Be kap −
cso lá suk az ál la mi szim bo li ká ba azt üze ni, hogy a más nem ze ti sé gű em be rek más nem −
ze ti sé gű ként al ko tói az ál lam nak. John Breully sze rint kul tu rá lis jeletéshez gyak ran ide −
o ló gi ai je len tést is kap csol nak a nem ze ti szim bó lu mok (lásd Breully, John: Nationalism
and the State. Manchster, Man ches ter University Press, 1993, 64–71. p.).

8. Will Kymilcka Multicultural Citizenship cí mű mun ká já ban elem zi a leg na gyobb rész le tes −
ség gel azt a kér dést, hogy a kü lön fé le ki sebb sé gek nek kü lön fé le jo gok ra van szük sé gük. 

9. Ulrich K. Preuss az al kot má nyos ság lé nye gi jel lem ző jé nek te kin ti azo kat az al kot má nyos
rend ben gyö ke re ző kö zös ide á kat, el ve ket és ér té ke ket, ame lyek men tén szü let het meg
a dön tés, hogy az adott tár sa da lom tag jai ré sze sed het nek a kor mány za ti ha ta lom ból
(vö. Preuss, Ulrich K.: The Political Meaning of Constitutionalism. In Bellamy, Richard P.
(ed.): Democracy and Sovereignty: American and European Prespectives. Avebury,
Aldershot, 1996, 12–13.p.).

10. A nem ze ti iden ti tás nak az et ni kai örök ség hez kö tő dő ér zel mi  fel fo gá sát val ló el mé le te −
ket mu tat ja be ki vá ló an Umut Özkrimli (Theories of  Nationalism. New York, Palgrave,
2000, 167–189. p.).

11. Uo. 64–84.p.
12. A nem ze ti iden ti tás nak az is fon tos kér dé se, hogy men  nyi re fo gad ja el az adott egyént

a cso port (lásd Kis Já nos: Túl a nem zet ál la mon. In uő.: Az ál lam sem le ges sé ge. Bu da −
pest, At lan tisz Ki adó, 1998, 140–142. p.).

13. Az egyén nem ze ti iden ti tá sát a cso port ál tal kí nált fel té te lek is je len tő sen be fo lyá sol ják
(lásd Song, Miri: Choosing Ethnic Identity. Camb rid ge, Polity Press, 2003, 40–41. p.).
A nem ze ti több ség kí nál hat olyan fel té te le ket, ame lyek nem ze ti iden ti tá suk meg őr zé sé −
ben se gí tik az ál lam min den pol gá rát. 

14. A tö rés vo na lak tar tó san lé te ző op po zí ci ók so rá ból te vőd nek össze (lásd:  Seymour, Mar −
tin Lipset–Stein, Rokan: Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments. In
Mair, Peter (ed.): The West European Party System. Ox ford, Ox ford University Press,
1990, 99–101. p.). Te hát a je len le gi, fő ként nem ze ti kü lönb sé ge ket ezek nél erő sebb
po li ti kai kö tő dést je len tő re gi o ná lis el len té tek nek kel le ne fel vál ta ni uk a tár sa dal mi élet
leg fon to sabb te rü le te in. 
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LÁSZ LÓ ÖLLÖS

THE PARTY OF HUNGARIAN COALITION AFTER THE PARLIAMENTARY ELECTIONS IN 2006

At the parliamentary elections in 2006 the Party of Hungarian Coalition received
269 111 votes, with which it lagged behind the number of votes received four
years ago. At the same time, 54,67% participation from four years ago, the
number of votes of this year resulted the highest one up to now, that was
11,68%. The MKP in order to receive better voting results in the future, had to
examine what were the social groups whose support it lost and why. After this
it can be considered the way how to get them back. At the same time it should
also be considered whom and why it remained in its supporters.
The MKP faces double challenge in the present situation in the issue of rep−
resentation. On one hand the picture becomes weak that during the last eight
years was created in the majority of voters, namely that it can effectively rep−
resent (manage) many concrete cases relating to them individually or as a
member of a social group, since the party found itself in opposition. Only in
such regional and local self−governments remains that opportunity in which the
party representatives form the majority, and/or belong to the coalition majori−
ty. Although these positions do not enable to balance the lost governmental
opportunities and sources.
In the issue of equal rights of the Hungarian and Slovak language the MKP has
even several action fields. One is the political representation of language
rights expansion containing even demonstrative elements. The second other
is the political support of the social dispute on the issue. The third one is
spreading Hungarian language usage in public life. Self−governments directed
by the MKP can make a lot for this due to their competence, by influencing
local enterpreneurs, and together with the national leadership of the party, any
eventually by launching a movement that strenghtens and supports the public
usage of the Hungarian language. In our opinion the support of cultural and
educational institutions and mainly the emphasising its prestige and role from
the point of view of MKP is very important, since in case of campaigns they
have a very important role and can be a kind of background basis for the party
present in government and mainly in the opposition. We are not talking only
about Cse ma dok, but about ci vil organisations and educational institutions,
etc. that has been formed. This field in the last period has not really received
that political and financial support that should have. 
For national minorities it is everywhere important that the inner territorial divi−
sion of their country, that is the border of their counties, districts, and regions
is withdrawn in such way that they become regional minorities in the least
extent. The Hungarian minority wantds to receive such territorial sta tus, in
which it can excercise its specific rights relating to the territory. This is that
question, where there can be no progress in the next period. Moreover,
presently the party has no political tools in disposition, with which it could influ−
ence the process consideringly.
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„Kompország, Kom pország, Kom pország:
leg ké pes sé ge sebb ál ma i ban is csak mász kált két part kö zött: 
Ke let tõl Nyu ga tig, de szí ve seb ben vis sza …”

Ady End re 1905−ben ír ta az Is me ret len Kor vin-kó dex mar gó já ra cí mű pub li cisz ti kai
írá sát. Szá mos, má ig ha tó (és meg szív le len dő!) meg ál la pí tá sa mel lett a szép me ta −
fo ra mi att vá lasz tot tam írá som mot tó já ul fen ti so ra it. Kom pország: a ma gyar ság, a
ma gyar kul tú ra, a ma gyar né pi kul tú ra eu ró pai hely ze té nek, a né pi kul tú ra am bi va −
lens mi nő sí té sé nek jobb ki fe je zé sé re – azt hi szem – nem ta lál hat tam vol na Ad yé nál
szem lé le te sebb meg fo gal ma zást. Er ről lesz szó vol ta kép pen a kö vet ke zők ben is:
egy részt, hogy mi lyen a ma gyar köz tu dat ban va ló meg ítélt sé ge a ma gyar né pi kul tú −
rá nak; más részt, hogy mi ként, mi lyen kül ső és bel ső ha tá sok, fo lya ma tok nyo mán
ala kult ez a kul tú ra olyan ná, ami lyen nek a 20. szá zad ra meg is mer tük, il let ve meg −
is mer ni vél tük; har mad részt pe dig, hogy mi lyen he lye és sze re pe le het a ma gyar né −
pi kul tú rá nak eu ró pai kon tex tus ban.

1.

Mi lyen kép is él te hát a mai ma gyar tár sa da lom ban a nép rajz ról, a né pi kul tú rá ról?
Már aki ben per sze bár mi lyen is él – te het jük gyor san hoz zá. Egy mas  szív, mond hat −
ni ki bé kít he tet len, tűz−víz, ám azo nos gyö ke rű ket tő sség jel lem zi ezt a meg íté lést. 

LISZKA JÓZSEF

Két part között…*

A népi kultúra helye és szerepe Európa egyik 
ütközési zónájában. Népi kultúra, nemzeti jelleg,

interetnikus kapcsolatok

JÓZSEF LISZKA 39(4) 
BETWEEN TWO COASTS … 316.7(4)
THE POSITION AND ROLE OF THE FOLKLORE CULTURE IN ONE OF THE IMPACT ZONES OF EUROPE

Ethnography. Folklore culture. National character. Language and cultural borders. Interethnic relations.
European ethnology.

* Je len ta nul mány né hány ko ráb bi elõ adás, il let ve rö vi debb cikk egy be dol go zá sa, új ra gon do lá sa nyo -
mán ké szült.



Egy részt (és ez az ál ta lá nos) a né pi kul tú rát a nem ze ti lét egyik leg fon to sabb le −
té te mé nye sé nek, ősi, nem ze ti je gyek, sa já tos sá gok leg mar kán sabb hor do zó já nak
tart ják. A „ma gya ros mo tí vu mok”, a „ma gyar vi se let”, a nem ze ti tán cok és a „tisz −
ta for rás” mind− mind a nem ze ti jel leg ki fe je zé sé nek az esz kö zei (vö. Györffy 1939;
Kapitány–Kapitány 1999; Lim bach er 2002). Köz ben a tu do mány na gyon jól tud ja,
hogy a nyel ven kí vül nin csen a ma gyar né pi kul tú rá ban egyet len egy olyan je len ség,
amely az egész ma gyar nyelv te rü le ten és csak is a ma gyar nyelv te rü le ten len ne is −
me re tes. Mind amel lett idő ről idő re ki eme lőd nek bi zo nyos je len sé gek, ame lyek nem −
ze ti jel kép, nem ze ti sa já tos ság rang já ra emel ked nek. Ilye nek a cif ra szűr, a mes ter −
sé ge sen lét re ho zott, de a köz tu dat ban ősi nek tar tott csár dás (vö. Straková 2006)
vagy ép pen ség gel a nem ze ti ele del nek tar tott gu lyás. És a sort per sze foly tathat −
nám… A kul tu rá lis je len sé gek pe dig – ahogy ar ról az aláb bi ak ban majd még rész le −
te seb ben is szó lesz – alap ve tő en nem a nyel vi ha tá rok men tén, nem azo kat kö vet −
ve ren de ződ nek. Bi zo nyos je len sé gek fej lő dés be li fá zis el to ló dás ból fa ka dó an van −
nak meg a szom szé dos né pek nél, mi köz ben a ma gya rok nál már hi ány za nak (pl. a ro −
má nok bocs ko ra, a szlo vá kok szé les öve, a tü sző stb.), má sok meg (pl. egyes folk −
lór je len sé gek) a nyel vi kü lönb sé gek re mond hat ni fit  tyet hány va foly ta tód nak a nyelv −
ha tá ron túl is, csak ép pen más nyel ven. Mi ért van ak kor még is, hogy a köz vé le mény −
ben a né pi kul tú ra fo ko zot tab ban nem ze ti jel le gű? Egy ma gyar anya nyel vű fa lu si pa −
rasz tot a köz vé le mény ál ta lá ban ma gya rabb nak tart, mint egy szin tén ma gyar anya −
nyel vű és kul tú rá jú vá ro si pol gárt. Pe dig a fen tebb el mon dot tak ko ránt sem új don sá −
gok, nem én mon dom ki őket elő ször, hi szen Ortu tay Gyu lá tól kezd ve Kósa Lász ló −
val be zá ró lag töb ben meg fo gal maz ták már eze ket (pl. Kósa 1998, fő leg: 7–19; Ortu −
tay 1937). Mi vel ma gya ráz ha tó, hogy a köz vé le mény még is azt fo gad ja el, amit el −
fo gad ni akar? Er re a vá lasz ter mé sze te sen ké zen fek vő: az eu ró pai nép rajz tu do −
mány tör té net ét is me rő szá má ra vi lá gos, hogy a fel vi lá go so dás és a nem ze ti ro man −
ti ka idő sza ká ban ki bon ta ko zó nem ze ti nép rajz tu do má nyok az adott nem zet (lett lé −
gyen az né met, cseh, szerb vagy ma gyar) leg főbb le té te mé nye sé nek ép pen a (sze −
rin tük) pa raszt ság ál tal fenn tar tott né pi kul tú rá t lát ták. Ma nap ság a kér dés in kább
úgy len ne meg fo gal maz ha tó, hogy mi ért nem tesz a nép rajz gya kor la ti lag szin te sem −
mit ezen mí tosz föl szá mo lá sa ér de ké ben? Mi ért ma rad meg in kább eb ben a ké nyel −
mes nek már nem is te kint he tő hely zet ben? 

Itt vi szont egy újabb kér dés ve tő dik fel: nem ze ti (hor ri bile dic tu: nem ze ti sé gi!) tu −
do mány−e a nép rajz vagy ép pen ség gel nem zet kö zi? Más ként, vi szo nya ink ra le for dít −
va fo gal maz va: szlo vá ki ai ma gyar nép rajz és/ vagy eu ró pai et no ló gia? Szlo vá ki ai ma −
gyar nép rajz alatt ez ide ig jó eset ben szo lid le író tu do mányt lehet(et t) ér te ni. A meg −
bíz ha tó deskrip cióra, do ku men tá lás ra ter mé sze te sen a jö vő ben is szük ség lesz, hi −
szen ez szol gál tat ja a nyers anya got bár mi lyen szem pon tú elem ző vizs gá lat hoz. Ha
ezt ért jük „szlo vá ki ai ma gyar nép rajz” alat t, ak kor er re a tu do mány ága zat ra a jö vő −
ben is szük ség lesz. Az már vol ta kép pen lé nyeg te len, hogy ez a le író nép rajz ép pen
mely nép cso port kul tu rá lis vagy tár sa dal mi je len sé ge it rög zí ti. Ese tünk ben ter mé −
sze tes, hogy a szlo vá ki ai ma gya ro két, ezért le het in do kolt akár a „szlo vá ki ai ma gyar
nép rajz” ki fe je zés.

Mit ért sünk azon ban eu ró pai et no ló gi án? A fo gal mat a ne ves svéd nép rajz ku ta −
tó, Sig urd Erixon ve zet te be az 1930−as évek ben (Erixon 1937; Erixon 1944), ám
iga zi, si ke res pá lya fu tá sát csak az utób bi év ti ze dek ben kez di be fut ni. Az óta töb ben
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meg fo gal maz ták már cél ki tű zé se it, kö ve ten dő mun ka mód sze re it (el ső sor ban
a skan di náv or szá gok szak em be rei, de né met és ma gyar pél dá kat is hoz hat nék),
s per sze – a do log ter mé sze té ből adó dó an – ahá nyan, szin te an  nyi fé le kép pen (vö.
Hofer 1984; Kaschu ba 2004). Ezért most csak ar ról be szél he tek, hogy én mit ér tek
eu ró pai et no ló gi án. Vol ta kép pen az Eu ró pá ban ko ráb ban ha gyo má nyos, a sa ját nép
kul tú rá ja vizs gá la tá ra irá nyu ló, vi szony lag ön ma gá ba zá ru ló nép raj zi mód szert he lyet −
te sí ti, il let ve egé szí ti ki az zal, hogy más eu ró pai né pek kul tu rá lis meg nyil vá nu lá sa it
(is) vizs gál ja. Ez zel lé nye gé ben a nép rajz tu do mány ös  sze ha son lí tó irány za ta it eme li
ma ga sabb rang ra. Emel lett a ko ráb bi eu ró pai nép rajz tu do má nyok ban (és fő leg a ke −
let−kö zép−eu ró pai né pek nép raj zá ban) ugyan csak ha gyo má nyos nak mi nő sít he tő ar −
cha iz mus ku ta tás sal szem ben bi zo nyos fo kú „je len ku ta tá si” ele me ket is beemel az
et no ló gi ai gya kor lat ba. Még to vább men ve, fő leg a kul tu rá lis és szo ci á lis ant ro po ló −
gi á nak tu laj do ní tott mun ka mód sze rek nek szen tel na gyobb je len tő sé get, mint azt
a ha gyo má nyos nép rajz ko ráb ban tet te, il let ve a „más ság” ku ta tá sá nak el vét hang −
sú lyoz za. Egy adott tár sa da lom ban per sze min den ki „más”, hi szen az em be rek kü −
lön bö ző szem pont ok (nyelv, val lás, ne mek, élet kor ok, fog lal ko zá sok, sza bad idő−fog −
lal ko zá sok, tár sa dal mi hely zet stb.) sze rint kü lön bö ző cso por tok ba tö mö rül nek, il let −
ve so rol ha tók. Ily mó don az egyén egy idő ben több cso port nak is a tag ja le het, mi −
köz ben ezek ben a cso por tok ban akár más hogy is vi sel ke dik (a leg szem be öt lőbb pél −
da er re a ka to na élet: min den ka to na vi selt fér fiú meg tud ja erő sí te ni, hogy a ka to nai
szol gá la tu kat töl tő le gé nyek gyö ke re sen más ként vi sel ked tek a se reg ben, mint akár
sza bad sá gu kat tölt ve oda ha za, il let ve ka to na éve ik le töl té se után [eh hez újab ban
lásd Bará tová 2006]). Az ef fé le prob lé mák kal a ha gyo má nyos nép rajz nem (vagy
csak rend kí vül rit kán és in kább csak érin tő le ge sen) fog lal ko zott, mind amel lett a fen −
ti szem pont ok ko ránt sem ide ge nek a (ma gyar) nép raj zi gya kor lat tól, leg fel jebb nem
egy idő ben és ki sebb in ten zi tás sal vol tak je len. 

Ép pen ezért (is) hang sú lyoz ni sze ret ném, hogy az eu ró pai et no ló gi á nak, ha nem
is ilyen név alat t, szép ma gyar ha gyo má nyai van nak. Ke vés bé köz tu dott, hogy a ko −
má ro mi Min de nes Gyûj te mény cikk író ja A’ Szom széd Né pek nek Históriájokról cí mű
írá sá ban már 1791−ben köz vet len szom szé da ink (né pi) kul tú rá já nak meg is me ré sé −
re buz dí tot ta a ma gyar tu dós tár sa dal mat: „Sem mi sem szol gál hat né künk na gyobb
gya lá za tunk ra, mint az, hogy a’ ré gi és tá vol−lé vő Né pek nek Históriájokon ka punk;
azon ban a’ szom széd Né pek nek erkölt seiket, szo ká sa i kat, ’s ter mé sze ti bél ye −
geiket nem es mér jük. Rend szerént igen tö ké let le nek ezek fe lől a’ mi kép ze lő dé se −
ink, mint ha má sok nak se gít sé gek nél kül ma gunk nak elég sé ge sek vól nánk; vagy
mint ha ma gun kon kívűl sem mi bet süle tre mél tó dol got egye bek ben nem ta lál hat −
nánk” (Min de nes Gyûj te mény 1791, V. Ne gyed, 334). Jó val köz is mer tebb a ma gyar
(és szlo vák!) nép rajz egyik elő fu tá ra ként is szá mon tar tott Ján Čaplovič (Csaplovics
Já nos) hí res mon da ta: „Ma gyar or szág Eu ró pa kitsiny ben.” A szer ző ar ra utal itt,
hogy a Kár pát−me den ce ter mészetföl dra jzi lag is oly sok szí nű, et ni ka i lag is oly sok ré −
tű, hogy az eu ró pai kul tu rá lis fo lya ma tok e tér sé gen be lül is nyo mon kö vet he tő k
(Csaplovics 1822, III: 13; vö. Kósa 2003; Paládi−Kovács 1990). Az ös  sze ha son lí tó
nép raj zi−folk lo risz ti kai vizs gá la tok nak to váb bi igen ko rai ma gyar do ku men tu mai is
van nak: gon dol junk csak a Bras sai Sá mu el ne vé vel is fém jel zett, a sze pes sé gi szü −
le té sű Melt zl Hu gó ál tal 1877–1888 kö zött Ko lozs vá rott meg je len tett sok nyel vű
Össze ha son l itó Iro da lom tör té nel mi La pok ra, amely a ma gyar nyel ven kí vül né me tül,

Két part között… 39



an go lul, fran ci á ul, ola szul, spa nyo lul is kö zölt ta nul má nyo kat, ere de ti nyel ven ho zott
ci gány nép da lo kat, Pe tő fi ver se ket ci gány, ör mény és egyéb eg zo ti kus nyel ve ken
mu ta tott be. Fog lal ko zott olasz és új gö rög nép dal ok kal; ma gya ro kat né me tül, an go −
lul stb. je len te tett meg, és a sort foly tat hat nám. Az, hogy vi szony lag hos  szú ide ig
élet ké pes volt, mu tat ja, még ol va sói is lehet tek… Ha son ló an szép és szem lé le tes
pél da a Her rmann An tal ál tal 1887–1907 kö zött ki adott, a be kö szön tő alap ján el −
ső sor ban – ter mé sze te sen – a kül föl di tu dós tár sa dal mak nak cím zett Eth nol o gis che
Mit teilun gen aus Ungarn cí mű pe ri o di ka. Az alap ve tő en né met nyel ven meg je le nő
lap (mel lék lap ja, az Eth nolo giai Köz le mé nyek, az el ső ma gyar nyel vű nép raj zi lap nak
szá mít) al cí me alap ján (Zeitschrift für die Volk skunde der Bewohn er Ungar ns und
sein er Neben län der) „Ma gyar or szág la kó i nak és a szom szé dos or szá gok nak” a nép −
raj zi vizs gá la tát, be mu ta tá sát vál lal ta föl. Fő leg a ma gyar or szá gi nem ze ti sé gek, köz −
tük ki emel ten a ci gá nyok nép raj zá val fog lal ko zott, folk lór szö ve ge ket ere de ti nyel ve −
ken pub li kált, to váb bá jó és meg bíz ha tó anyag is me ret re val ló ös  sze ha son lí tó ta nul −
má nyo kat kö zölt. Az Eth nol o gis che Mit teilun gen aus Ungarn és fő szer kesz tő je Her r −
mann An tal nem kis sze re pet vál lalt ab ban, hogy 1889−ben lét re jöj jön a Ma gyar or −
szá gi Nép raj zi Tár sa ság (1887−ben még Ma gyar or szá gi Nép vizs gá ló Tár sa ság nak
ter vez ték), amely ne vé vel is de monst rál ni óhaj tot ta, hogy a sok nem ze ti sé gű Ma gyar −
or szág ös  szes et ni ku ma nép raj zi ku ta tá sa i nak ös  sze fo gó or gá nu ma kí ván len ni, s
lét re is hoz tak vagy két tu cat nyi nem ze ti sé gi szak osz tályt (Kósa 1989, 18–25).Né −
hány év múl va azon ban (tör té ne ti et len, de még is azt kell, hogy mond jam: saj nos!) a
tár sa ság ne vét Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság ra vál toz tat tá k1 (csak zá ró jel ben jegy zem
meg, hogy a má so dik vi lág há bo rú után, 1958−ban lét re ho zott Szlo vák Nép raj zi Tár −
sa ság ne vét 2002−ben Szlo vá ki ai Nép raj zi Tár sa ság ra vál toz tat ta). Van te hát sa ját
ha gyo mány az eu ró pai et no ló gia mű ve lé se te rén is mind ma gyar, mind szlo vák vo −
nat ko zás ban.

Tér jünk vis  sza a ma gyar né pi kul tú ra meg íté lé sé re! A má sik vég le tet azok az ál −
lás pont ok kép vi se lik, ame lyek a né pi kul tú rát olyan szub kul tú rá nak fog ják fel, amely
a „ma gas kul tú rá”−ból le hul laj tott kultúrele mek ből épít ke zik, s eb ből a „hul la dék”−
ból leg fel jebb he lyi je len tő sé gű, ám min den kép pen csak par ti ku lá ris ér té ke ket („bő −
gatya és fü tyü lős ba rack”) tud fel mu tat ni, s a nép rajz tu do mányt amo lyan „ope rett−
tu do mány”−ként ke ze lik. 

Lé nye gé ben mind két ál lás pont (a lel kes igen lő és a me re ven el uta sí tó is) a né −
pi kul tú ra lé nye gé nek a nem is me ré sé ből (vagy fe lü le tes is me re té ből), a nép rajz tu −
do mány ered mé nye i nek a fi gyel men kí vül ha gyá sá ból ere dez tet he tő (vö. Hofer
1994). A né pi kul tú ra tör té ne ti je len ség, ami azt je len ti egy részt, hogy ál lan dó an ala −
kul, vál to zik, új ele mek kel gaz da go dik (eze ket a ma ga ké pé re for mál ja), míg má so −
kat egy sze rű en ki ejt. Sze re pé nek mind túl ér té ke lé se, mind sem mi be vé te le igaz ta −
lan.

2.

Mi is te hát a sze re pe a nép rajz nak a 21. szá zad ban és Eu ró pá ban? 1890−ben Her −
man Ot tó egy nagy ha tá sú par la men ti be szé dé ben azt dö rög te, hogy a né pi kul tú ra
ér té ke i nek meg men té se te rén a ti zen ket te dik órá ban va gyunk. Ha nem cse lek szünk
gyor san, ak kor kin csek tűn het nek el vég ér vé nye sen. Iga za volt per sze (de ugyan −
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ilyen iga za lett vol na száz esz ten dő vel ko ráb ban, il let ve ugyan en  nyi vel ké sőbb is),
jaj ki ál tá sá val még is zsák ut cá ba ve zet te a ma gyar nép raj zot (csak zá ró jel ben jegy −
zem meg, nem volt ez per sze ma gyar je len ség, az ak ko ri Eu ró pa ös  szes né pe szor −
go san ver te fél re a ha ran got). Mi ért mon dom mind ezt? Azért, mi vel Her man (majd
to váb bi tár sai egé szen nap ja in kig!) fi gyel mez te té sé vel azt érez tet te, mint ha a nép −
rajz tu do mány ku ta tá si tár gya va la mi ve szen dő do log len ne, ami ter mé sze té ből adó −
dó an egy szer el is fog vesz ni, s ak kor mi hez kezd majd a tu do mány. Új ság írók, pub −
li cis ták jól meg is ta nul ták a lec két, s meg is kap juk lép ten−nyo mon a kér dést: mi −
hez kezd a nép rajz ak kor, ami kor már vol ta kép pen nincs is pa raszt ság? A kér dés re
két tí pu sú, egy aránt igaz vá lasz ad ha tó. Ho mé ro szi epo szok már rég nem szü let nek,
s klas  szi ka fi lo ló gia azért van; Le o nar do da Vin ci már ré ges−rég nem al kot, de a re −
ne száns  szal fog lal ko zó mű vé szet tör té net él és vi rul. A nép rajz is fel hal mo zott ed di −
gi mű kö dé se so rán an  nyi nyers anya got, hogy ezek elem zé sé ből, ér tel me zé sé ből
még jó ide ig meg él het. Más részt, s ez a fon to sabb, a nép rajz – a Her man Ot tók ál −
tal for mált köz hi e de lem mel el len tét ben – nem (de leg alább nem csak ) ar cha iz mu so −
kat, ré gi sé ge ket ke re ső tu do mány, ha nem mű ve lő dé si, tár sa dal mi fo lya ma to kat, je −
len sé ge ket, je len ség cso por to kat vizs gál, ele mez, ér tel mez. S te szi ezt a múlt ba visz  −
sza te kint ve s a je len ben tá jé ko zód va egy aránt, mi köz ben ku ta tá si te rü le te tár sa dal −
mi ré te gek től füg get len. Em lí tet tem már, hogy a nép rajz ki ala ku lá sa so rán (te hát
nagy já ból a 18. szá zad leg vé gén, de még in kább a 19. szá zad el ső fe lé ben) a pa −
rasz ti kul tú rát von ta be ér dek lő dé si kö ré be, azt te kint ve né pi kul tú rá nak. Idő köz ben
ki de rült, hogy azok a je len sé gek (száj ha gyo má nyo zó dás, a je len sé gek va ri á ló dá sa
stb.), ame lye ket a pa rasz ti kul tú ra sa ját já nak gon dol tunk, vol ta kép pen mind egyik
tár sa dal mi ré teg ben, osz tály ban (per sze más−más arány ban) meg ta lál ha tók. Ezért
az tán fö lös le ge sek az ag go dal mak: min dig lesz nek olyan je len sé gek, olyan fo lya ma −
tok, me lyek vizs gá la tá val, a ma ga spe ci á lis ku ta tá si mód sze re i vel a nép rajz fog lal −
ko zik majd. 

A ro man ti ka so rán ki bon ta ko zott nem ze ti nép rajz tu do má nyok sa já to san nem ze −
ti nek gon dol ták sa ját né pük né pi kul tú rá ját, s nem ze ti kul tú rá juk meg újí tá si le he tő −
sé ge it lát ták a né pi kul tú ra (el ső sor ban a folk lór) egyes je len sé ge i nek az ún. „ma −
gas kul tú rá”−ba va ló beeme lé sé vel (zá ró jel ben jegy zem meg, hogy még ha az alap ál −
lás ha mis is volt, s az egyes folk lór je len sé gek ko ránt sem csak egy nép re jel lem zők,
a „ma gas kul tú rá”−ba va ló új ra fel hasz ná lá suk va ló ban fris sí tet te az adott nem ze ti
kul tú rát). Idő köz ben azon ban az is nyil ván va ló vá vált (em lé kez zünk: er re már a fen −
ti ek ben is utal tam!), hogy az egyes nép raj zi je len sé gek nem a nyel vi ha tá rok sze rint
ren de ződ nek. Más ként szól va: a leg több kul tu rá lis je len ség, nyel vi és et ni kai ha tá −
ro kon át ível ve, is mert más−más nyel vű né pek kö ré ben is. Meg szám lál ha tat lan meny  −
nyi sé gű pél dát so ra koz tat hat nék föl ál lí tá som iga zo lá sá ra. Most le gyen itt mind ösz  −
sze né hány pre ce dens be mu ta tá sa: az egyik ta lán még köz is mert nek is mond ha tó,
s az Arany Já nos ál tal Vad ró zsa−pör nek el ke resz telt po lé mi á ra gon do lok. Mi u tán Kri −
za Já nos 1863−ban köz re ad ta a Vad ró zsák cí mű szé kely nép köl té si gyűj te mé nyét,
egy ro mán iro dal már, Julian Grozes cu plá gi um mal vá dol ta őt meg. Azt ve tet te tud ni −
il lik Kri za sze mé re, hogy né hány, szé kely ként kö zölt nép bal la dát (köz tük a Fal -
baépített fe le ség, il let ve nép sze rű ma gyar cí mén a Kõ mû ves Ke le men bal la dá ját is)
ro mán ere de ti ből for dí tot ta vol na ma gyar ra. Egy szó val: lop ta. Az élénk vi ta ar ra ösz −
tö nöz te mind két nem zet folk lo ris tá it (sőt, ké sőbb má sok is be kap cso lód tak), hogy
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szor gos gyűj tő mun ká ba kezd je nek. Eb ből az tán ki de rült, hogy Kri za nem pla gi zált, s
a Fal baépített fe le ség bal la dá já nak alap tör té ne te is mert gya kor la ti lag min den bal ká −
ni nép nél. Var gyas La jos 1976−ban a bal la da pár hu za ma it, va ri án sa it a ma gya rok és
ro má nok mel lett a gö rö gök nél, a bol gá rok nál, a szer bek nél, a hor vá tok nál, az al bá −
nok nál, sőt a grú zok nál is ki mu tat ta (Vargyas 1976, 2, 27–28). 

A má sik pél dám mag yar–s zlovák–c seh kap cso la tok ra vo nat ko zik: Ru dolf Poko r ný
cseh író, új ság író, a szlo vák nép oda adó ba rát ja, ahogy ké sőb bi ki adói ne ve zik, az
„arany szí vű em ber”, két hos  szabb fel ső−ma gyar or szá gi (vagy ahogy ő már ak kor ne −
vez te: szlo vá ki ai) uta zá sá ról, ame lye ket fő ként Jozef Miloslav Hur ban meg hí vá sá ra,
a „ma gya rok szlo vá kok kal szem be ni el nyo mó po li ti ká ját” szem re vé te le zen dő elő −
ször 1879−ben re a li zált (s ezt még két „szlo vá ki ai” út ja kö vet te), Ván dor lá sok Szlo -
vá ki á ban cí mű, két kö tet be ren de zett úti raj zá ban szá molt be. Ezek so rán a ko ra be −
li Ma gyar or szág lé nye gé ben va ló ban csak a szlo vá kok lak ta me gyé it, il let ve a ve gyes
la kos sá gú me gyék fő leg szlo vá kok lak ta te le pü lé se it lá to gat ta vé gig. Ma gyar szem −
nek, szív nek nem ked ves ol vas mány Poko rný mun ká ja, hi szen egy részt óri á si (ne ga −
tív) elő í té let tel vi sel te tik a ma gya rok kal szem ben, más részt hely zet je len té sei sok
eset ben úgy tű nik, hogy (saj nos) helyt ál ló ak. Mind ezek el le né re, il let ve mind ezek
mel lett (a szlo vák nem zet té vá lás fo lya ma tá ban vég zett te vé keny sé gét, mű ve i nek
ilyen szem pon tú hi te les sé gét, ha tá sát ele mez zék és dönt sék el a po li ti ka tör té né −
szek), szó val mind emel lett mun ká ja kin cses bá nyá ja a ma gyar (és kö zép−eu ró pai)
nép raj zi ku ta tás nak. Úti raj za i ban töb bek kö zött pél dá ul vi szony lag ter je del mes, ma −
gyar vo nat ko zá sok ban is gaz dag ci gányanek do ta− gyűj te ményt ad köz re. Poko rný sa −
ját be val lá sa sze rint az anek do tá kat szlo vá ki ai uta zá sai so rán sa ját ma ga gyűj töt te,
il let ve né mely szlo vák ba rát ja is kül dött ne ki ilye ne ket, to váb bá né hány anek do tát
egy 1880−ban meg je lent szlo vák anek do ta gyűj te mény ből vett át. A Poko rný ál tal kö −
zölt tré fák nak, anek do ták nak leg alább két har ma da azo nos a He ge dűs La jos ál tal
ös  sze ál lí tott és há rom ki adást (1857, 1867, 1870) meg ért Ere de ti tré fák, ado mák
s mon dák a czigány élet bõl cí mű gyűj te mény da rab ja i val. 

Ta nul ság, hogy az ép pen nem ma gyar ba rát sá gá ról is mert Poko rný va ló szí nű leg a
szin tén ma gyar el le nes Hur ban tól és tár sa i tól hall ha tott a He ge dűs La jos ál tal ki −
adott, ak ko ri ban har ma dik ki adá sát meg ért ci gány anek do ta−gyűj te mény ből tör té ne −
te ket. Az is el kép zel he tő, hogy szlo vák ba rá tai nem is em lí tet ték ne ki a for rást (sőt,
ta lán ők is el fe lej tet ték ak kor ra). Poko rný eze ket a tör té ne te ket – té te lez zük fel: jó −
hi sze mű en – kö zöl te, még pe dig (mi vel sem mi más uta lás nin csen rá) mint a szlo −
vák szó be li ség ből le jegy zett anya got. Hogy ré sze volt−e már ak kor is, il let ve ré sze
let t−e a szlo vák né pi szó be li ség nek is ez az  anek do taanyag, nem tu dom, min den −
eset re (He ge dűs gyűj te mé nyé nek nem is me re té ben) egy szlo vák folk lo ris ta ma jog −
gal fel té te lez het né, hogy a Poko rný ál tal 1885−ben kö zölt gyűj te mény a szlo vák
anek do ta kincs egy fon tos és ko rai for rá sa (vö. Lisz ka 2004c).

Bar tók Bé la sa ját gyűj té sei, il let ve az ak kor ren del ke zé sé re ál ló gyűj te mé nyek
elem zé se alap ján egy 1937−ben meg je lent cik ké ben (Nép dal ku ta tás és na ci o na liz -
mus) ki mu tat ta, hogy a szlo vák nép ze nei anyag nak mint egy 20%−a ma gyar ere de tű,
mi köz ben a ma gyar nak nagy já ból 40%−a szlo vák, il let ve szlo vák–mor va köz ve tí té sű
né met ere de tű dal lam (vö. Bar tók 1952, 8). 

Mind ezek ből (is) kö vet ke zik, hogy egy adott nép né pi kul tú rá ját, nép raj zi je len sé −
ge it egy sze rű en nem ért het jük meg leg alább a szom szé dos né pek kul tú rá já nak be −
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ha tó is me re te, ös  sze ha son lí tó vizs gá la tok nél kül. Töb bek kö zött ezt a célt is hi va −
tott be töl te ni az eu ró pai et no ló gia.

3.

Tér jünk azon ban vis  sza a nyel vi és kul tu rá lis ha tá rok kér dé sé hez! Vég ső so ron tu −
do mány tör té ne ti leg ma gya ráz ha tó, ám még sem in do kol ha tó, hogy nép raj zi gya kor la −
tunk (s tu laj don kép pen nem csak a mi énk) kimond va−ki mon dat lanul azo no sít ja „né −
pi kul tú ránk” el ter je dé si te rü le tét a ma gyar nyelv te rü let tel (és ál ta lá ban a „nem ze −
ti” né pi kul tú rá kat az adott et ni kum−nem zet nyel vi ki ter je dé sé vel). Az azon be lü li bel −
ső ta go ló dás, az egyes táj egy sé gek, nép raj zi, et ni kai, etnokul turális cso por tok meg −
ha tá ro zá sá ra ered mé nyes erő fe szí té se ket tett ugyan a ma gyar nép rajz tu do mány,
ám a kül ső, nyel vi és kul tu rá lis ha tá rok egy be esé sét gya kor la ti lag evi dens nek vé ve,
a kér dés sel ér dem ben nem is fog lal ko zott. Gunda Bé la, aki pe dig va ló ban eu ró pai
táv la tok ban és ös  sze füg gé sek ben vizs gál ta a ma gyar „né pi mű velt ség”−et, szin tén
a „nyel vi ha tá ro kon be lül” szem lé zi csak „né pi kul tú ránk” ta go ló dá sát: „A ma gyar
né pi mű velt ség – amely ben ben ne rej lik a ha gyo má nyos és a fo lya ma to san új – az
Őr ség től a mold vai csán gó kig, a Zobor vi dé ké től a szerém sé gi ma gya ro kig sa já to −
san in teg rá ló dott, egy más sal lánc sze rű en ös  sze füg gő, vo nal ha tá rok kal el nem vá −
laszt ha tó, az et ni ku mot is ki fe je ző szub kul tú rák sok szí nű fres kó ja” – ír ja aka dé mi ai
szék fog la ló já ban (Gunda 1994, 52). En nek el le né re, s ez a szék fog la ló egész mon −
da ni va ló já ból, érv rend sze ré ből egy ér tel mű en ki tű nik, a nyel vi ha tár – leg alább itt,
Kö zép−Eu ró pá ban – nem je lent egy szer smind kul tu rá lis ha tárt is. Ugyan ez ér vé nyes
a Skan di náv−fél szi get re, amint azt Nils−Arvid Bringéus vagy Kus taa Vilku na mun ká i −
ból meg tud juk, s Richard Weiss ku ta tá sai Svájc vi szony la tá ban is iga zol ják ezt a té −
telt (Bringéus 1990; Vilku na 1975; Weiss 1946). Milo van Gavazzi pe dig ha son ló kö −
vet kez te té sek re ju tott Dél ke let−Eu ró pa kultúr föl dra jzi ta go ló dá sát vizs gál va (Gavazzi
1956; Gavazzi 1958). Paládi−Kovács At ti la is hang sú lyoz za, hogy „le he tet len a
szom széd né pe ké től el sza kít va vizs gál ni a ma gyar né pi kul tú ra ta go zó dá sát” (Paládi−
Kovács 1984, 58), ám ha va ló ban esze rint já runk el, ak kor an nak is ki kell de rül −
nie, hogy az egyes né pek „né pi kul tú rái” kö zött nincs éles ha tár, sőt (to vább men −
ve) a „né pi kul tú rák” va ló szí nű leg nem is a né pek, nem ze tek, et ni ku mok nyel vi ki −
ter je dé se sze rint kör vo na la zód nak. Mind ez a Ma gyar nép raj zi at lasz tér kép lap jai
alap ján nem iga zán de rül het ki, mi vel an nak ku ta tó pont jai csak is ma gyar nyel vű te −
le pü lé sek re ter jed tek ki, még ha azok egy ré sze a mai Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül
is fek szik. An nál in kább al kal mas lehet(ne) e cél ra Szlo vá kia nép raj zi at la sza, amely −
nek ará nyo san vol tak ku ta tó pont jai a mai Szlo vá kia te rü le tén élő más et ni ku mok
(te hát ma gya rok, uk rá nok, né me tek stb.) kö ré ben is (ez utób bi at lasz kri ti ká já hoz
lásd Lisz ka 1993).

Mind eb ből ta lán nyil ván va ló egy fe lől, hogy egy− e gy et ni kum né pi kul tú rá ja ál ta lá −
ban nem egy sé ges, több ki sebb−na gyobb, egy más tól – idő be li fá zis el to ló dá sok ból is
adó dó an – töb bé−ke vés bé el té rő, ugyan ak kor egy más hoz mo za ik sze rű en kap cso ló −
dó alap egy ség ből te vő dik ös  sze. Más fe lől azon ban bi zo nyos kul tu rá lis je len sé gek
(elő re kell bo csá ta ni: a leg több!) át nyúl nak a nyel vi ha tá ro kon, s az et ni ku mok tól
füg get len, azo kat egy más hoz kap cso ló kul tú rá kat, kul túr kö rö ket al kot nak. Ily mó don
ta lán sze ren csé sebb len ne ese tünk ben mond juk Kár pát−me den cei né pi kul tú rá ról

Két part között… 43



be szél ni, amely nek van nak bi zo nyos re gi o ná lis, kis tá ji, ám et ni kai (nyel vi!) nem, il −
let ve nem ok vet len meg ha tá ro zott al cso port jai (pl. Pan non−tér ség, Fel föld, Al föld
stb.). De mi ként jött lét re ez a töb bé−ke vés bé ni vel lá ló dott, ho mo ge ni zá ló dott Kár −
pát−me den cei né pi kul tú ra, ami kor a hon fog la ló ma gya rok egy ér tel mű en más, a he −
lyi kör nye zet től min den kép pen el té rő kul tú rát hoz tak be az új ha zá ba ezer száz esz −
ten de je?

Ez a bi zo nyos fo kú ho mo ge ni zá ló dás év szá zad okon ke resz tül több csa tor nán át
ér ke ző ha tá sok ös  szes sé gé nek tud ha tó be. Eze ket a csa tor ná kat meg íté lé sem sze −
rint nagy já ból öt na gyobb cso port ba so rol hat juk:

1. a ke res ke del mi uta kon, ke res ke dők ál tal;
2. kü lön fé le nép moz gá sok, mig rá ció (be le ért ve a mun ka mig rá ci ót is) nyo mán;
3. a val lás, az egy ház(ak) in téz mé nyei, pap jai se ge del mé vel;
4. a kül föld ön ta nu ló ma gyar di á kok, il let ve a ho ni is ko lai ok ta tás ré vén;
5. a ka to nai szol gá lat, va la mint a saj tó (új sá gok, rá dió, te le ví zió) nyo mán ér ke ző

ha tá sok.
E kér dé sek kel már több ta nul má nyom ban, köny vem ben fog lal koz tam, most csak

a leg fon to sabb ta nul sá go kat te kin tem át, il let ve né hány ki emelt pél da se ge del mé −
vel kí sér lem meg il luszt rál ni mon dan dó mat. 

A Kár pát−me den cét szám ta lan, az ős kor tól hasz ná la tos, ám a kö zép kor ban, sőt
az új kor ban is for ga lom ban lé vő ke res ke del mi út szel te (itt csak a hí res bo ros tyán −
út ra vagy az ún. cseh út ra sze ret nék em lé kez tet ni). Ezek az utak ál ta lá ban Dél−, Dél −
ke let−Eu ró pát kö töt ték ös  sze Nyu gat− és Észak−Eu ró pá val. Mel let tük a fon to sabb fo −
lyó ink (el ső sor ban a Du na, a Vág és a Ti sza) is je len tős ke res ke del mi sze rep pel bír −
tak (vö. Lisz ka 1988). A tö rök ki űzé se, Bu da 1686−os fel sza ba dí tá sa után az új já é −
pü lő or szág ré szek nek ren ge teg épü let fá ra volt szük sé gük. A szlo vák tu ta jo sok áru −
ju kat (fő leg épü let fát) a Vágon és Ga ra mon szál lí tot ták, és vég ál lo má suk a leg több
eset ben Ko má rom (il let ve a Ga ram–Du na−tor ko lat nál fek vő Garamköves d) volt. Elég
gyak ran le úsz tat ták azon ban a Du nán dé lebb re is (amint Luk ács Lász ló ki mu tat ta:
Adonyig, Dunaföld várig, Tol ná ig), sőt az is elő for dult, hogy a ko má ro mi szek e −
resgazdák se ge del mé vel a tu ta jo kat fel von tat ták Győ rig. A Vágon tör té nő élénk fa −
ke res ke de lem ré vén ter mé sze te sen sok más ter mék is gaz dát cse rélt. A már em lí −
tett fa árun kí vül a szál fák kal együtt kö szö rű kö vet, juh saj tot, zsírt, va jat, va la mint fél −
kész va sat és re zet is hoz tak a dé li vi dé kek re. Ugyan így a víz há tán ju tot tak el a hí −
res ko má ro mi lá dák egész a Bal kán ra, s a cse rép edé nye ket is de reg lyé ken szál lí tot −
ták mes  sze föld re. Az áru kész let mel lett ter mé sze te sen az em be ri kap cso la tok ré −
vén egyéb más folk lór je len sé gek, hí rek is ván do rol tak, cse ré lőd tek. A Ko má rom ba
ér ke ző fa anyag fel len dí tet te a vá ros fa ipa rát (ko má ro mi lá dák, ha jó ipar), az átmenő −
for ga lom a vá ros ke res ke del mét. Mi u tán az el ső vi lág há bo rút kö ve tő en a Du na vo −
na la egy szer smind or szág ha tár is lett, be szű kült a pi ac, gya kor la ti lag nul lá ra csök −
kent a fa ke res ke de lem, a szlo vák tu ta jo sok nak egy re ke ve sebb okuk volt, hogy fa −
ter mé ke i ket a Vágon Ko má ro mig le úsz tas sák. An nak el le né re te hát, hogy a fa anyag
for rás vi dé ke és Ko má rom vá ro sa kö zé nem ke rült ha tár, még is Ko má rom ke res ke −
del mi−ipa ri éle te ha nyat lott vis  sza (vö. Lisz ka 2005, 67–75) .

E ha jós víz iélet jel leg ze tes spe ci á lis ki szol gá ló ré te ge is ki ala kult Ko má rom ban,
még pe dig a szek eresgazdák cso port ja. Ár ral szem ben ők bo nyo lí tot ták le a ha jó von −
ta tást. Az ál ta lá ban ga bo ná val, só val, bor ral meg ra kott ha jó kat Győ rig vagy Bé csig,
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nem rit kán Regens burgig, sőt Ulmig is fel von tat ták. Hogy pon to san mi lyen kap cso la −
ta ik le het tek a ko má ro mi szek eresgazdák nak a Linz és Pas sau kör nyé ki oszt rák és
ba jor hajóvon tatókkal, ah hoz még nem ren del ke zünk megfe felő ada tok kal (vö. Lisz −
ka 2005, 239–270).

A ke res ke de lem elő re tö ré sé vel töb bek kö zött a cse re gye rek rend szer is fel vi rág −
zott, hi szen szük ség volt a több nyel vű em be rek re. Lé nye ge, hogy a más−más nem −
ze ti sé gű szü lők gye re ke i ket nyelv ta nu lás cél já ból né hány hó nap ra, fél esz ten dő re
vagy akár több év re is a szó szo ros ér tel mé ben ki cse rél ték, mi ál tal a gyer mek nem −
csak az adott kör nye zet nyel vét ta nul ta meg, ha nem an nak kul tú rá ját, szo ká sa it is
meg is mer te. Köz is mert Jó kai Mór ese te, akit szü lei gye rek ko rá ban Po zsony ba küld −
tek né met szó ra, mi köz ben Ko má rom ban, Jókaiéknál a po zso nyi Zsig mondy csa lád
egy gye re ke ta nult ma gya rul. A ko má ro mi szek eresgazdák nak is élénk cse re gye rek−
kap cso la ta ik vol tak a dé vé nyi né me tek kel (Liszka 2005, 108–124). 

Az ed dig vá zolt fo lya ma tok, ha las san is, de nyil ván elő se gí tet ték a tér ség né pi
kul tú rá i nak a ni vel lá ló dá sát. Ön ma gá ban azon ban ez nem lett vol na elég sé ges. En −
nél jó val na gyobb súl  lyal es nek lat ba a kü lön fé le (há bo rúk nyo mán, gaz da sá gi meg −
fon to lás ból stb.) re a li zá ló dott mig rá ci ós fo lya ma tok (idény mun kák és át te le pe dé −
sek, át te le pí té sek, deportá ciók stb.). Köz tu do má sú, hogy a 12–13. szá zad ban a
Kár pát−me den ce kö zép ső ré szén jász és kun cso por tok te le ped tek le. Szin te eb ben
az idő ben kez dő dött meg az ak ko ri Fel föld és Er dély né met be te le pü lé se. A tö rök
meg je le né sé vel a Bal ká non hor vát nép cso port ok me ne kül tek már a 14–15. szá zad −
tól Bur gen lan don ke resz tül egész Po zsony kör nyé ké ig, il let ve Dél ke let−Mor va or szág −
ba (Po zsony tér sé gé ben a mai na pig él egy tu cat nyi fa lu ban hor vát ki sebb ség).
Ugyan ek kor in dult meg a szer bek észak fe lé hú zó dá sa a Du na men tén (Szent end re,
Ko má rom). A em lí tett dél szláv cso por tok kal együtt min den bi zon  nyal ma gyar me ne −
kül tek is ér kez tek a Kis al föld észa ki ré szé re (Réte). A 14–17. szá zad ban az ún.
vlach ko lo ni zá ció ke re té ben Ro má nia er dé lyi ré sze i ből ér kez tek ván dor ló pász to rok,
akik fő leg a Kár pá tok Mor va or szág és Szlo vá kia köz ti észa ki ha tár te rü le te in te le ped −
tek meg, de ko lo ni zá ci ó juk a mai Szlo vá kia más vi dé ke it, még Gömört is el ér te. A
tö rök után vi szont egy el len ke ző elő je lű te le pü lé si hul lám fi gyel he tő meg. Észak ról
fő leg szlo vák (rész ben ma gyar) cso por tok kel tek út ra a 18. szá zad ele jén, hogy az
Al föld ön ke res se nek meg él he té si le he tő sé get. Ek kor jön a né me tek má sik nagy hul −
lá ma a Kár pát−me den cé be. Né hány ki sebb je len tő sé gű nép moz gást le szá mít va a
20. szá zad mig rá ci ó it kell itt még meg em lí te ni. A má so dik vi lág há bo rú után szlo vá −
ki ai ma gyar csa lá dok szá za it te le pí tet ték át Ma gyar or szág ra, ahon nan szlo vá kok ér −
kez tek a he lyük be. Ugyan ek kor mind Cseh szlo vá ki á ból, mind Ma gyar or szág ról szin −
te az ös  szes né me tet ki te le pí tet ték Auszt ri á ba és Né met or szág ba. E váz la to san elő −
a dott mig rá ci ós hul lá mok részt ve vő i nek egy ré sze az új kör nye zet ben nyel vet vál tott,
kul tú rát vi szont nem vagy csak rész ben. Hogy en nek mi lyen kö vet kez mé nyei le het −
tek, hadd hoz zak ar ra né hány pél dát. 

Az Al só−Ipoly men tén ta lál ha tó né hány te le pü lés (Leléd, Baj ta, Helem ba), ame −
lyek a tö rök há bo rúk után, a 18. szá zad ban, észa ki szlo vák me gyék ből te le pül tek új −
ra. Ezen, má ra tel je sen el ma gya ro so dott fal vak nak (a leg idő sebb ge ne rá ció az
1980−as évek kö ze pe tá ján nem is tu dott szlo vá kul, mi köz ben pél dá ul a lelé di öre −
gek ál lí tot ták, hogy az ő nagy szü le ik – te hát a 20. szá zad ele jén – egy más közt még
tó tul be szél tek) egy ko ri szlo vák vol tá ra leg fel jebb a csa lád− és dű lő ne vek, il let ve
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egyéb ter mi no ló gi ák alap ján kö vet kez tet het a ku ta tó. Fel ve tő dik a kér dés: az eze ken
a te le pü lé se ken rög zít he tő né pi kul tú ra va jon ma gyar vagy szlo vák? 

Az egy ko ri Ko má rom me gye Du ná tól észak ra el te rü lő ré szén ta lál ha tó egy fa lu −
cso port, amely re az azo nos vi se let a jel lem ző. A Mar tost, Íme lyt, Nasz vadot,
Komárom szent pétert, Het ényt, Madart és Újgyal lát ma gá ba zá ró cso por tot a ma gyar
ku ta tás ma gyar vi se le ti cso port ként tart ja szá mon (Fél 1942; Fél 1980, 527), ho −
lott Újgyal la egy, a tö rök há bo rúk után, a 18. szá zad ban az észa ki szlo vák me gyék −
ből be te le pült köz ség, s la kos sá ga szlo vák ön tu da tát és nyel vét a mai na pig meg −
őriz te. A la kos ság több mint 95%−a a hu sza dik szá zad ban is szlo vák, s a te le pü lé −
sen ma gyar csa lád nem is él. Ma gya rok csak veg yes házassá gok út ján ke rül tek a
fa lu ba (Podolák 1992, 45). Mind ezek el le né re az em lí tett vi se le ten kí vül az egész
fa lu kép (épít ke zés, te le pü lés szer ke zet) azo nos a kör nye ző fal va ké val. A la kos sá ga
tisz tán ró mai ka to li kus val lá sú, míg a töb bi em lí tett te le pü lés ese té ben túl nyo mó −
részt re for má tus ró mai ka to li kus ki sebb ség gel (Komáromszentpéter, Madar, He −
tény, Mar tos), il let ve ró mai ka to li kus re for má tus ki sebb ség gel (Naszvad, Íme ly).
Újgyal la ese té ben is föl vet he tő te hát a kér dés: a köz ség né pi kul tú rá ja va jon szlo −
vák vagy ne tán ma gyar? Egy ál ta lán: van−e ér tel me az ef fé le kér dés föl ve tés nek? 

Ha son ló prob lé ma fi gyel he tő még két Abaúj−Torna me gyei fa lu ese té ben is. Bod −
nár Mó ni ka ku ta tá sa i ból tud juk, hogy Hor vá ti la kos sá ga ere den dő en (egy 18. szá za −
di be te le pü lés kö vet kez té ben) ru szin volt, s a 19. szá zad kö ze pé re, nem kis mér ték −
ben nyil ván a ma gyar kör nye zet nek kö szön he tő en két nyel vű vé, majd a 20. szá zad ra
tel je sen ma gyar rá vált. Mind ös  sze a kul tú ra egyes ré te ge i ben (táp lál ko zás, szo ká −
sok) lel he tő ek fel „ide gen”, te hát a kör nye zet től el té rő, nem ma gyar nak ha tó ele −
mek (Bod nár 1991; Bod nár 1994). A tő le nem mes  sze, az Áj−völgy ben, a völgy leg −
észa kibb szeg le té ben (ám út tal, kap cso lat rend szer rel csak dél fe lé, a ma gyar Ájon
ke resz tül ren del ke ző) Fa lucs ka la kos sá ga ko ráb ban szin tén ru szin volt, míg má ra el −
szlo vá ko so dott. Va jon az ot ta ni né pi kul tú ra ru szin vagy szlo vák? Mi vel ma gya ráz ha −
tó to váb bá, hogy Hor vá ti ru szin né pe ma gyar rá, a lát szó lag ki zá ró lag ma gyar kap cso −
la tok kal ren del ke ző Fa lucs ka ru szin né pe pe dig szlo vák ká vált? Az utób bi ese té ben
pe dig a ma gyar kap cso la tok, il let ve a gaz da ság föld raj zi kény szer oly erő sek vol tak,
hogy a he lyi ha gyo mány sze rint, ami kor 1938−ban a két fa lu (Áj és Fa lucs ka) kö zött
– a nyelv hasz ná lat szem pont já ból tel je sen in do kol tan – meg húz ták a ma gyar–szlo −
vák ha tárt, a fa lucs kai (rusz in−)s zlovák bí ró kül dött sé get me nesz tett egy ma gyar
zász ló val, hogy csa tol ják a te le pü lést Ma gyar or szág hoz. Nem cso da ez, hi szen
észak fe lé még csak ko csi út tal sem volt ös  sze köt ve a te le pü lés, s az új or szág ha −
tár a szó szo ros ér tel mé ben a vi lág tól zár ta vol na el a fa lut. A te le pü lés la kos sá ga
vi szont még sem ma gya ro so dott el. A pél dák és a be lő lük le szűr he tő újabb és újab b,
egy re iz ga tóbb kér dé sek so rát még hos  sza san foly tat hat nám. Mert hi szen mit kezd −
jünk egy olyan te le pü lés né pi kul tú rá já val, mint Sző gyén vagy Kö böl kút, ame lyek ről
pon to san tud juk, hogy a 18. szá zad so rán igen je len tős né met la kos ság gal töl tőd −
tek fel. Ezek a né me tek má ra már csak a csa lád ne vek ben van nak meg, de ho vá lett
ma guk kal ho zott kul tú rá juk? Nyil ván ben ne van a te le pü lé sek mai (teg na pi) né pi
kutúrá jában. S ak kor mi lyen né pi kul tú rá ról is be szé lünk? Né met ről? Ma gyar ról?

Rész ben el len ke ző elő je lű fo lya ma tok ról szá mol be Vájlok Sán dor a Kas sa kör −
nyé kén élő ma gyar szór vá nyok ese té ben. Az 1930−as évek vé gén írott dol go za tá ban
meg ál la pít ja, hogy a Kas sa kö ze lé ben el te rü lő fal vak (Hernádszéplak, Beszter, Bár −
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ca, Bog dán, Rá kos, Szlanc sík, Zsadány stb.) zö mé ben alig ta lál ni már ma gyar aj kú
la kost, mi köz ben ma gyar csa lád ne vek (Buj do só, Ve réb, Szil ágyi, Ha lász, Gyu lai, Ber −
ki, Orosz, Sza bó stb.), va la mint ma gyar dű lő ne vek (Hegy be rek, Agya gos, Ré pa föld,
Kis− és Nagy kö tél, Ré tek, Ná da sok, Cson tos, Pusz ta sző lő, Hos  szacs kák stb.) bő ven
ta lál ha tók itt. Mag yarbődön, Györ kén és Sza lán con – ír ja Vájlok – „most fo lyik a harc
a ma gyar ság és a szlo vák ság kö zött” (Vájlok 1939, 235–237). Má ra ez a „har c” vég −
ső so ron el dőlt. Mag yarbődön gya kor la ti lag csak az idős ge ne rá ció be szél ma gya rul,
ám ők – mi köz ben az ut cán egy más kö zött ma gya rul te re fe rél nek – az ide gent már
szlo vá kul kö szön tik, bár az ma gya rul szólt hoz zá juk. Ezek ben a má ra szlo vák ká vált
fal vak ban ak kor mi lyen né pi kul tú rát is ta lál a ku ta tó? Szlo vá kot? Ma gyart?

Ér sek új vár tól észak ra a tö rök há bo rúk pusz tí tá sa it kö ve tő en a he lyi föld bir to ko −
sok Mor va or szág ból hoz ott te le pe sek, s má ra így ala kult ki a Nagy surány kör nyé kén
ta lál ha tó szlo vák nyelv szi get. A 20. szá zad ra el szlo vá ko so dott mor va–cse hek kul tú −
rá ja szin te sem mi ben nem kü lön bö zik az őket kö rül ve vő kis al föl di ma gyar fal vak ha −
gyo má nyos mű velt sé gé től, leg fel jebb né hány eset ben va la mi vel ar cha i ku sabb ké pet
mu tat. A kér dés itt is föl te he tő: ezek a mor va te le pe sek a tör té ne ti Ma gyar or szág
ke re tei kö zött, ma gyar fal vak kal kö rül vé ve, a 19–20. szá zad for du ló já nak erős ma −
g yarizá ciós ha tá sa i nak is ki té ve va jon mi ért szlo vá ko sod tak el, mi ért nem vál tak
szin tén ma gyar rá? Né pi kul tú rá juk köt he tő−e bár me lyik et ni kum hoz?

S hogy még job ban bo nyo lód jék a kép, idéz zük Jozef Ľudovít Hol ubyt, aki a Nyi tra−
völ gyi szlo vák ság kö ré ben is is mert böj ti ele del, a köl tés („keltýš”) be mu ta tá sa kap −
csán 1896−ban így írt: „Galgóc és Nyi tra kö zött sok a ma gyar ne vű, de szlo vák la kos −
sá gú köz ség és dű lő, s e köz sé gek szám ta lan egy sze rű csa lád ja ma gyar ne vű, bár ma −
gya rul már rég óta nem is tud nak, s min den kény szer és nyo más nél kül el szlo vá ko sod −
tak. A keltýš ké szí té sé nek szo ká sa és ne ve is ab ból az idő ből szár ma zik, ami kor itt
nagy szám ban él tek még ma gya rok, akik a 18. szá zad ele jén Gal góc és Nyi tra kö zött
már ki sebb ség ben vol tak, s idő vel tel je sen el szlo vá ko sod tak” (Holuby 1958, 162). 

Mind ezek tu da tá ban szak em ber le gyen a tal pán, aki a tér ség bi zo nyos kultúr je −
len ségeit et ni kai ala pon bár ho vá is be tud ja (egy ál ta lán: be me ré sze li) so rol ni!

A pél dá kat ter mé sze te sen szin te tet szés sze rint sza po rít hat nám, hi szen nem
szól tam még a val lás, az egy ház(ak) in téz mé nyei, a kül föld ön ta nu ló ma gyar di á kok,
il let ve a ho ni is ko lai ok ta tás, to váb bá a ka to nai szol gá lat, va la mint a saj tó nyo mán
ér ke ző ni vel lá ló hatá sokról.2

Vé ge ze tül még is egy má sik je len ség re sze ret ném fel hív ni a fi gyel met, még pe dig
a nép rajz tu do mány, a nép raj zi írás be li ség sze re pé re. A 19. szá zad el ső fe lé től ki −
bon ta ko zó ma gyar nép raj zi tu do má nyos ság ered mé nyei fo lya ma to san le csa pód tak
a na pi és kul tu rá lis saj tó ban, a nép sze rű ka len dá ri u mok ban, az is ko lai ok ta tás ban
(!), ké sőbb a kü lön fé le folk lór cso por tok pro duk ci ói ré vén a szín pad okon. Ez ál tal
amo lyan min tát szol gál tat va a né pi kul tú ra hor do zói szá má ra is, hogy mi lyen nek kell
len nie a hi te les né pi kul tú rá nak. S mi vel ez a min ta szol gál ta tás már meg le he tő sen
nagy múlt ra te kint vis  sza, fenn áll an nak is a ve szé lye, hogy a te re pen dol go zó nép −
raj zi gyűj tő azt kap ja vis  sza az adat köz lő től, amit a nép raj zi is me ret ter jesz tés ab ba
be lé suly kolt (egy ér tel me sebb nó ta fa pél dá ul pil la na tok alatt át lát ja, hogy a vá ros −
ból ér ke ző ta nár úr mi lyen tí pu sú nép dal ok nak örül iga zán, s ezt kö ve tő en már csak
ré gi stí lu sú nép da lo kat éne kel ne ki, s a né ki job ban tet sző operettmelódiák tól meg −
kí mé li őt).
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4.

Tér jünk át azon ban a be ve ze tő ben ígért má so dik kér dés cso port ra: Mi lyen he lye és
sze re pe le het a ma gyar né pi kul tú rá nak eu ró pai kon tex tus ban? 

Újab ban is mét di va tos egy re töb bet idéz ni Györffy Ist vánt, aki hí res, több ki adást
is meg ért 1939−es röp ira tá ban, A nép ha gyo mány és a nem ze ti mû ve lõ dés cí mű ben
ír ta le az omi nó zus mon da tot: „Eu ró pa nem ar ra kí ván csi, hogy át vet tünk−e min dent,
amit az eu ró pai mű ve lő dés nyújt hat, ha nem ar ra, hogy a ma gun ké ból mi vel gya ra pí −
tot tuk az eu ró pai mű ve lő dést” (Györffy 1939, 8). Ez így nyil ván igaz (és jó nak tű nik
a Györffy ál tal föl ho zott finn és ja pán pél da is), még ha csak rész ben is. Mert ha mi,
ma gya rok kí ván csi ak va gyunk ar ra (és mi ért is ne ér de kel ne ben nün ket?!), hogy kul −
tú ránk bi zo nyos je len sé gei (gu lyás, csár dás, il let ve az imént pél da ként fel ho zott ci −
gány anek do ták) mi ként épül tek be más eu ró pai né pek min den na pi kul tú rá já ba, ak −
kor bi zony jog gal fel té te lez het jük, hogy pél dá ul a né me te ket vagy fran ci á kat is ér −
dek li, mi ként for mál ták sa ját ké pük re más eu ró pai né pek (köz tük a ma gya rok is) né −
mely ho za dé ku kat (pl. a bá nyá szat tal ide ke rült je len sé ge ket, bi zo nyos bal la dai mo −
tí vu mo kat stb.). S az, hogy „mi ér dek li Eu ró pát”, le gyen Eu ró pa ba ja. Mi ért is kel le −
ne ki szol gál nunk őket, és szál lí ta ni szá muk ra a ro vás írást, a szé kely  ka put, a gu −
lyást, a csi kóst, a csár dást? Azt sem hin ném, hogy a meg ol dás bi zo nyos (ősi nek,
ga ran tál tan ma gyar nak tű nő) nép raj zi je len sé gek kon zer vá lá sá ban, pél dá ul, ahogy
Györffy is ja va sol ja, a szé kely–ma gyar ro vás írás is mé telt be ve ze té sé ben len ne (ak −
kor – né mi leg éle seb ben fo gal maz va – in kább, né hai An tall Jó zse fet parafrazál va:
„tet szet tek vol na an nak ide jén Ist ván nal szem ben Kop pány mel lé áll ni”). Hogy
mennyi re in go vá nyos ta laj ez, hogy men  nyi re bi zony ta lan egy− e gy je len ség et ni kum −
hoz köt he tő sé ge, hadd hoz zak föl ar ra né hány to váb bi pél dát. De előt te még egy
meg jegy zés: úgy tű nik, van egy ab szo lút, eg zakt, a va ló ság ban lé te zõ, il let ve lé te −
zett né pi kul tú ra, és van egy re la tív, mitikus né pi kul tú ra. Az előb bit a nép rajz ku ta −
tók raj zol ják meg, pon to sab ban kí sér lik meg meg raj zol ni ku ta tá si ered mé nye ik nyo −
mán, míg az utób bi a köz vé le mény kép ze le té ben raj zo ló dik meg. A ket tő ál ta lá ban
nem esik egy be, mi köz ben be fo lyá sol hat ják egy mást. 

A nép rajz ku ta tók tud ják (?), hogy a széke ly ka puhoz na gyon ha son la tos ka pu for −
mák a né met or szá gi Hes sen ben is ta lál ha tók, s mind ket tő gyö ke rei az egy ko ri lo −
vag vá rak ka pu szer ke ze te i ben ke re sen dők. In nen ke rült az egy sze rű nép hasz ná la tá −
ba mind a Szé kely föl dön, mind Hes sen ben (Viski 1929). Ez zel szem ben a köz vé le −
mény a szé kely  ka put „ős ma gyar” kép ződ mény nek tart ja, s ma nap ság az egyik leg −
fon to sabb „né pi” ere de tű nem ze ti jel ké pünk ké vált. 

Ha le het, még mar kán sab ban jel zi ezt az utat egy sír jel, a szé kely „kop ja fa” nem −
ze ti jel kép pé tör té nő ala ku lá sa az utób bi év ti ze dek ben. Ma ga a „kop ja fa” ki fe je zés
a nép kö ré ben se hol nem volt is me re tes, egy ér tel mű en ér tel mi sé gi ta lál mány ról van
szó. A dí szes re fa ra gott, csil la gos, tu li pá nos re for má tus (s te gyük hoz zá: uni tá ri us
és evan gé li kus) sír jel for ma sem is me re tes az egész ma gyar nyelv te rü le ten. Szé kely −
föl dön a leg ka rak te risz ti ku sabb, de elő for dul a Du na–Ti sza kö zén is (töb bek kö zött
evan gé li kus szlo vák te le pü lé sek te me tő i ben is!), va la mint az észa ki ma gyar nyelv te −
rü le ten, ma gyar és szlo vák potestán sok kö ré ben egy aránt. Még is ma gyar nem ze ti
szim bó lum lett az utób bi év ti ze dek ben (vö. L. Ju hász 2005).
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A szlo vák né pi táp lál ko zás ku ta tói tud ják, hogy a jel leg ze tes szlo vák nem ze ti ele −
del nek tar tott brin dzás vagy juh tú rós ga lus ka, „ma gyar” ne vén sztra pacs ka a 16.
szá za di vlach ko lo ni zá ció se ge del mé vel ke rült az Észa ki−Kár pá tok ba, s a 19. szá zad −
ban, a nem zet té vá lás fo lya ma tá ban, nem kis mér ték ben szép iro dal mi ha tá sok ra,
va la mint a sza kács köny vek kul tú ra for má ló sze re pé nek kö szön he tő en vált ti pi kus
szlo vák ele del lé (Stoličná 2004). Ha son ló fo lya mat ját szó dott le mel les leg a gu lyás
mint ma gyar nem ze ti ele del (vö. Kis bán 1989) vagy a knédli−hús−ká posz ta mint cseh
nem ze ti étel ki ala ku lá sa so rán is. Utób bi az tán – egy nem is an  nyi ra bo nyo lult át −
adás−át vé te li fo lya mat vég ered mé nye ként – szer ves ré szé vé vált a 20. szá zad vé gi
szlo vá ki ai ma gyar kony há nak is. Az már az tán a do log pi kan té ri á já hoz tar to zik, hogy
a nem ze ti nek tar tott ele de lek kel mi ként szem be sül a „nem zet”, ami kor más et ni ku −
mú sors tár sa i tól is me ri meg őket. En nek is szám ta lan pél dá ját is mer jük (vö. Szanyi
1976; Vargáné 1994). 

A ma gyar köz vé le mény ré gi szép szo kás nak tart ja az ara tó ün ne pet és a szü re ti
fel vo nu lást is, mi köz ben pon to san le het tud ni, hogy Da rá nyi Ig nác föld mű ve lés ügyi
mi nisz ter szor gal maz ta egy 1901−es le ira tá ban ezek egy sé ge sí tett, or szá gos meg −
tar tá sát, még pe dig tel je sen pro fán cél ból: az ak ko ri szo ci á lis fe szült sé gek eny hí té −
sé re, a föl des úr és az ara tók kö zöt ti „pat ri ar chá lis jó vi szony” hely re ál lí tá sa ér de ké −
ben, te hát amo lyan sze lep funk ci ó nak szán va őket (az ara tó ün nep pá lya fu tá sá nak
szép do ku men tá ci ó ját lát hat tuk 2003−ban a bu da pes ti Nép raj zi Mú ze um. A ki ta lált
ha gyo mány c. ki ál lí tá sán, ame lyet Ko vács Ákos ren de zett.) Min daközben ar ra is van −
nak ada ta ink, hogy az ara tó ün nep szo ká sa szór vá nyo san is mert volt a Kár pát−me −
den cei szlo vá kok és ma gya rok körében3 ép púgy, mint pél dá ul a cseh–mor va (Lang −
ham merová 2004, 163, 166–167), il let ve a né met nyelv te rü le ten (Sartori 1910–
1914, 2:90–99). Da rá nyi nak te hát nem kel lett „ki ta lál nia”, leg fel jebb fel újít tat nia a
vél he tő en ak ko ra na gyob bá ra ki ko pott szo kást.

A ma gyar folk lo ris ták vi szony lag pon to san tud ják, ho gyan, nagy já ból mi kor és mi −
lyen bo nyo lult ös  sze füg gés rend szer ben, mi lyen vál to zá so kon át ke rült a ka rá csony −
fa−ál lí tás szo ká sa a ma gyar nép ha gyo mány ba. A 19. szá zad ele jén né met ha tás ra
elő ször a ma gyar fő ne mes ség és nagy pol gár ság, majd a pol gá ri kö zép ré teg és a
pap ság köz ve tí té sé vel ter jedt, ami ben fon tos sze re pe le he tett az egyes ok ta tá si in −
téz mé nyek nek (Hornyák 1994). Meg ho no so dá sá hoz azon ban vél he tő en nagy ban
hoz zájá rult a ma gyar ság kö ré ben ko ráb ban is is mert ka rá cso nyi rekvizi tum, a ter mõ
ág mint a bő ség va rázs lás egyik szim bó lu má nak a meg lé te (Kríza 2001; vö. Weber−
Kellermann 1978, 104–131). Mind ezek is me re té ben nem tart hat juk más fo lya mat −
nak a kö zel múlt ban el ter jedt ad ven ti ko szo rú tér hó dí tá sát, vagy a most ter jedőfél −
ben lé vő Bá lint−na pi (glob al izáltab ban: Va len tin−na pi) szo ká so kat vagy – hor ri bile dic −
tu! – a Hal loweent sem. A köz vé le mény ez zel szem ben a ka rá csony fát (vagy ép pen −
ség gel a hús vé ti nyu szi hoz ta to jást) a ma gyar né pi kul tú ra szer ves ré szé nek te kin −
ti, „sa ját ha gyo mány”−ának te hát, míg az utób bi a kat (egy elő re!) nem. Ezek el len,
mint gyö kér te len, ide gen je len sé gek el len har col ni kell – han goz tat ják a „ha gyo má −
nyos” ma gyar né pi kul tú ra vé del me zői. A sort foly tat hat nám, de föl te he tő (és föl te −
en dő!) a kér dés: mi eb ből a ta nul ság? 

Ké zen fek vő, hogy né pek nek, nem ze tek nek szük sé gük van szim bó lu mok ra, mí to −
szok ra. Ezek nagy ré szét nép rajz ku ta tók vagy még in kább ma gu kat an nak ki ki ál tó
„szak em be rek” se ge del mé vel az ún. né pi kul tú rák ban vé lik meg ta lál ni. En nek hosz  −
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szú, a 18. szá zad vé gé ig nyú ló, köz is mert tu do mány tör té ne ti gyö ke rei van nak, ami −
re rész ben már utal tam is, így rész le te sebb tag la lá suk szük ség te len. A lé nyeg az,
hogy a köz tu dat ban él egy mi ti kus, töb bé−ke vés bé idil li kus né pi kul tú ra−kép, mint egy
a haj da ni „arany kor” le nyo ma ta, ame lyet a 20. szá zad már ala po san meg té pá zott,
s most rá adá sul a glob al izá ció és az EU rém ké pe fe nye get. 

„Egy szim bó lum nak a ha tá sa a fon tos, ma gá nak nem kell ok vet le nül hi te les nek,
vagy tel je sen hi te les nek len nie” – Kis bán Esz ter sza vai ér vé nye sek az egész, a köz −
tu dat ban ki ala kult/ki ala kí tott né pi kul tú rakép re is (Kis bán 1989, 104). Ez van – nem
kell el le ne har col ni (sőt, a je len ség újabb ku ta tá si te rü le te lett ma gá nak a nép rajz −
tu do mány nak is), az em be ri élet hez kel le nek a jel ké pek, a szim bó lu mok, a mí to −
szok, az ün ne pek, akár az egé szen új, ám ar cha i zá ló ün ne pek is. Köz ben azon ban
nem árt tu da to sí ta ni (s re mél he tő leg eh hez meg győ ző ér ve ket si ke rült az ed di gi ek −
ben szol gál tat nom), hogy a ma gyar (né pi) kul tú ra az el múlt ezer száz esz ten dő alatt
fo lya ma tos köl csön ha tás ban ál lott az „eu ró pai” kul tú rák kal, s épp ez ál tal ma ga is
eu ró pa i vá vált. Han goz tat juk is sok szor ön elé gül ten: nem kell ne künk eu ró pai pél −
da, hi szen a ma gyar (né pi) kul tú ra ele ve eu ró pai kul tú ra. Ez igaz is, csak hogy ef fé −
le ki je len té se ket ép pen azok tesz nek a leg gyak rab ban, akik a ma gyar kul tú ra hon −
fog la lás előt ti ele me it hang sú lyoz zák, s ab ban is azt ta lál nak, ami nem az. Már pe −
dig a hon fog la lás so rán ma gunk kal ho zott kul tú ra, meg en ge dem, le het na gyon szép
és jó, ám sem mi kép pen nem volt eu ró pai! Má ra vi szont va ló ban eu ró pa i vá vált az −
ál tal, hogy amit a ma gyar ság át vett, si ker rel dol goz ta föl, ol vasz tot ta be le sa ját kul −
tú rá já ba és tet te ez ál tal ma gá é vá. Meg győ ző dé sem, hogy nem lesz ez más ként a
jö vő ben sem. Nem a kon zer vá ló, ha nem az adap tá ló kész ség tesz egy nem ze tet
ugyan is élet re  va ló vá.

Mon dan dó mat Ady End ré vel kezd tem, hadd fe jez zem is be ve le. A már idé zett,
1905−ös cik ké ben ír ta a kö vet ke ző ket: „…mit tet te tek ve lünk? Mi ko mo lyan vet tük
az Időt, mi 1896−ban ko mo lyan 1896−ot ír tunk, ti nem, ti csak 896−ot érez te tek ak −
kor is. Meg hur colt ben ne te ket ezer esz ten dő, át− és át itat ta vé re te ket kun vér rel, ta −
tár vér rel, szláv vér rel, ör mény vér rel, gö rög vér rel, ger mán vér rel, oláh vér rel. Ti már
nem le het tek Kop pá nyok s Gyu lák, s ti Kop pá nyok és Gyu lák vagy tok még is.”

Is mét lem: Ady eze ket a so ro kat 1905−ben ve tet te pa pír ra. 
Most 2006−ot írunk…

Jegy ze tek

1. A név vál toz ta tás ra 1896−ban ke rült sor, te hát vol ta kép pen sem mi nem in do kol ta. 1918
óta in do kol ha tó a név hasz ná lat, mi vel a tár sa ság kez det ben in kább in for má li san, ké sőbb
már for má li san is föl vál lal ta a mai Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül élő ma gyar nép cso port ok
ku ta tá sát, az ot ta ni ku ta tá sok ösz tön zé sét is. Az igaz ság hoz az is hoz zá tar to zik, hogy az
1970−es évek óta mű kö dik a tár sa sá gon be lül nem ze ti sé gi szak osz tály, amely a ma gyar −
or szá gi nem ze ti sé gek nép raj zá nak könyv so ro za ta it is meg je len te ti (szlo vák, ro mán, né −
met, ci gány, szer b, hor vát, ör mény stb.).

2. A szám ta lan fel hoz ha tó pél da kö zül hadd áll jon itt mu ta tó ban Antonín Václavík ta pasz ta −
la ta, aki a szlo vá ki ai hor vá tok leg el ső nép raj zi mo nog rá fi á ját ad ta ki Horvát gurabról, még
1925−ben. A horvát gura bi la ko da lom elem zé se so rán meg ál la pít ja, hogy az gya kor la ti lag
sem mi ben nem kü lön bö zik a szű kebb−tá gabb tér ség la ko dal mi szo ká sa i tól. Az egyik,
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szóba  jöhető okot is fel tár ta, ugyan is gyűj té se köz ben ki de rült, a horvát gura bi hor vá tok a
la ko dal mi szo ká sa ik szá mos ce re mó ni á ját Augustín Paulovič több ki adást is meg ért la ko −
dal mi út mu ta tó já ból (Paulovič 1911) me rí tet ték (Václavík 1925, 254). 

3. A Va sár na pi Ujság 10. év fo lya ma (1863) 32. szá má ban Hu szár Gy. tol lá ból ol vas ha tunk
egy be szá mo lót Zsit vamel lé ki ara tás kö rü li nép szo kás cí mmel, amely ben a Bars me gyei
ma gyar gaz dák nál dol go zó szlo vák idény mun ká sok ál tal gya ko rolt szo kást mu tat ja be. Cik −
két a kö vet ke ző kép pen fe je zi be: „Sok ré gi pat ri ar chá lis gaz da−szo kás elmult már szük −
ség képp mi ná lunk. Ez idő sze rint nem köt töb bé a gaz da aján dék huszast a ve tést meg
kez dő bé res ve tő le pe dő jé nek szarv vé gé be, mert hát nagy okok el ve tet ték több év előtt a
husza st, s a hos  szan tar tó szá raz ság mi att az sem tud ki kel ni. Azon ban e so rok ban le írt
ara tás kö rü li szo kás sok he lyen maiglan is fenn áll” (286. p.). A cik ket ké sőbb Réső Ensel
Sán dor is be le dol goz ta, né mi leg pon tat la nul a ma gyar or szá gi nép szo ká so kat tár gya ló kö −
te té be (Réső Ensel 1867, 350–351; új ki adá sa: Réső Ensel 2000, 346–347). A szo kás
te hát a 19. szá zad má so dik har ma dá ban bi zo nyo san is mert volt a Kár pát−me den cé ben.
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JÓ ZSEF LISZ KA

BETWEEN TWO COASTS …
THE POSI TION AND ROLE OF THE FOLK LORE CUL TURE IN ONE OF THE IMPACT ZONES OF EUROPE

The study deals with three top ic s: first ly what is the Hun gar i an folk lore cul ture
in the Hun gar i an com mon knowl edge; sec ond ly how, due to what outer and
inner influ ence, process did this cul ture evolved to such form that we got to
know in the 20th cen tu ry, and/or we thought we got to know, and third ly what
role does the Hun gar i an folk lore cul ture play in Euro pean con tex t. 
Folk lore cul ture is con sid ered one of the most impor tant insti tu tions of nation −
al exis tance, and medi um of ancien t, nation al sings, and char ac ter is tic s. At
the same time sci ence is aware of the fact that except for the lan guage in the
Hun gar i an folk lore cul ture there is no such phe nom e non that would be known
in the whole Hun gar i an lan guage field and only in the Hun gar i an lan guage field.
The other extreme is rep re sent ed by those view points that com pre hend folk −
lore cul ture as such sub−  cul ture that builds from cul ture ele ments crum bled
away from the “high cul ture”, and from this “waste” can show at most val ues
of local and only par tial impor tance, and that deal with ethnog ra phy as with
“light ope ra”.
Well, in fact both view points (the enthu si as ti cal ly affirm ing and the rigid ly
reject ing) can be orig i nat ed from the not know ing (or sur face know ing) of the
essence of folk lore cul ture and tak ing no account of the results of ethnog ra −
phy. Folk lore cul ture is a his tor i cal phe nom e non, that from one hand means
that it is form ing and chang ing con stant ly, enrichen ing with new ele ments
(form ing them to its own pic ture), while oth ers sim ply reject s. Over es ti mat ing
or ignor ing its role is not right. 
We can not under stand the folk lore cul ture and the ethno graph ic phe nom e na
of a given nation with out know ing the cul ture of neigh bour ing nations and com −
par ing exam i na tion. Besides all this is one of the mis sions of Euro pean eth −
nol o gy.
It can be explained from the point of view of sci en tif ic his to ry, but it can not be
rea soned that our ethno graph ic expe ri ence (and in fact not just our) iden ti fies
spread ing ter ri to ry of „our folk lore cul ture” with the Hun gar i an lan guage ter ri −
to ry (and in fact the „na tion al” folk lore cul ture with the lan guage expan sion of
the given eth ni cal− na tion al group). From one hand it is evi dent that the folk lore
cul ture of a par tic u lar eth nic group is gen er al ly not uni fied, it con sists of mo re
small er and big ger basic units – that dif fer from each other – and at the same
time con nect to each other like mosaic s. On the other hand cer tain cul tur al
phe nom e na (we have to admit that the most!) strech over lan guage bor der s,
and depend ing on the etnic group, cre ate cul tures and cul ture cir cles that are
con nect ed to each oth er. Thus, in our case it would be bet ter to talk for exam −
ple about the folk lore cul ture of the Carpathi an bas in, that has cer tain region −
al, smal l−  coun try − but no or by all means eth ni cal (lan guage!) − defined sub−  −
groups (for exam ple Pan non reg ion, Upper Land, Low Land, etc.). 
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1. Be ve ze tő

Po li ti kai iden ti tás alatt a kü lön bö ző po li ti kai ér ték ren dek kel va ló azo no su lást ért jük.
Aláb bi írá sunk ban eb ből ki fo lyó lag el ső sor ban ar ra a kér dés re ke res sük a vá laszt,
hogy mi lyen po li ti kai ér ték ren dek kel azo no sul nak a szlo vá ki ai ma gya rok.

Tisz tá ban va gyunk ve le, hogy ér zé keny te rü le tet érin tünk, hi szen épp a szlo vá ki −
ai ma gyar vá lasz tó pol gár ok kal foly ta tott szá mos be szél ge tés és ku ta tás so rán győ −
ződ tünk meg ar ról, hogy a po li ti ká hoz s fő leg a po li ti ku sok hoz va ló vi szo nyu lás nak
nem elő fel té te le a po li ti ka irán ti ér dek lő dés. Vé le mé nye an nak is van, aki öt per cen −
ként le szö ge zi, hogy őt a po li ti ka ab szo lút hi de gen hagy ja. Ér zé keny kér dést elem −
zünk te hát, ezért már a be ve ze tő ben sze ret nénk tisz táz ni, hogy a ta nul mány meg ál −
la pí tá sai nem sa ját vé le mé nyen ala pul nak, nem spe ku lá ci ók, ha nem a Fó rum Ki −
sebb ség ku ta tó In té zet el múlt év ti zed ben vég zett szo ci o ló gi ai és köz vé le mény−ku ta −
tá sa i nak ered mé nye i re épít.1

2. A szlo vá ki ai ma gya rok po li ti kai iden ti tá sa a ki lenc ve nes évek ben

A ki lenc ve nes évek ben vég zett szo ci o ló gi ai értékrend−ku tatá sok ból2 ki de rült, hogy
ab ban az idő ben a szlo vá ki ai ma gya rok 53%−a ren del ke zett arány lag jól el kü lö nít he −
tő, mond hat ni „le tisz tult” po li ti kai ér ték rend del. Ők há rom do mi náns po li ti kai
értékrendtí pust kép vi sel tek: a de mok ra tát, a te kin tély el vűt és a li be rá list. A de mok −
ra ták a po li ti kai ér té kek kö zül a de mok rá ci át, a szó lás sza bad sá got, a komp ro misz  −
szum kész sé get, az egyen lő jo go kat és a fej lett nyu ga ti ál la mok fe lé va ló nyi tást tar −
tot ták a leg fon to sabb nak. A te kin tély el vű ek a ha tá ro zott és erős ke zű po li ti kai ve ze −
tést, a köz pon ti ál la mi irá nyí tást, az ál lam pol gá ri hű sé get és a sem le ges kül po li ti −
kát hang sú lyoz ták. A li be rá lis po li ti kai ér ték rend hor do zói az egyén na gyobb fe le lős −
ség vál la lá sa és az ál lam sze re pé nek csök ken té se mel lett vok sol tak. A ki lenc ve nes
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évek má so dik fe lé ben a szlo vá ki ai ma gya rok 26%−a volt a de mok ra ta, 18%−uk a te −
kin tély el vű, 9%−uk a li be rá lis ér té kek hor do zó ja; nagy já ból te hát min den má so dik fel −
nőtt szlo vá ki ai ma gyar azo no sult az em lí tett há rom po li ti kai ér ték rend va la me lyi ké −
vel. Ugyan ak kor a vizs gált né pes ség má sik fe le egyik po li ti kai ér ték rend del sem azo −
no sult tel jes mér ték ben. Két nagy cso port ja volt te hát a szlo vá ki ai ma gya rok nak: az
egyik nek volt ki ala kult po li ti kai ér ték rend je, a má sik nak nem iga zán. Az utób bi mind −
egyik ér ték rend ből csi pe ge tett va la mit.

Ki de rült az is, hogy az egyes po li ti kai iden ti tás tí pu sok nem min den eset ben kö −
tőd tek egy ér tel mű en nem hez, kor hoz, is ko lai vég zett ség hez, va la mint egyéb iden ti −
fi ká ci ós je gyek hez és de mog rá fi ai mu ta tók hoz. An nál szo ro sabb ös  sze füg gést mu −
tat tak az ál ta lá nos és nem ze ti ér ték rend del. A de mok ra ták a töb bi ek nél fon to sabb −
nak tar tot ták ma gyar nem ze ti sé gü ket s az olyan ál ta lá nos ér té ke ket, mint a csa lád,
a má sok nak nyúj tott se gít ség, a kö zös sé gi prob lé mák irán ti nyi tott ság. A te kin tély −
el vű ek és a li be rá li sok sok kal ke vés bé kö tőd tek a nem zet hez mint ér ték hez. Ugyan −
ak kor a te kin tély el vű ek in kább a ke resz tény−kon zer va tív ként de fi ni ált ál ta lá nos ér −
ték rend ala csony is ko lai vég zett sé gű kép vi se lői kö zül ke rül tek ki, míg a li be rá li sok
in kább a 35 éven alu li kö zép fo kú vég zett ség gel ren del ke ző mo der ni zál tak kö zül,
akik az ál ta lá nos ér té kek szint jén a si kert, a füg get len sé get, a cél tu da tos sá got és
az ér vé nye sü lést pre fe rál ták. 

3. 2001 – meg vál to zott iden ti tás?

Mó do sult−e a 21. szá zad ele jén – s ha igen, mi lyen irány ban – a szlo vá ki ai ma gya rok
po li ti kai iden ti tá sa? Er re a kér dés re a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet 2001 jú ni u sá −
ban le foly ta tott ér ték rendku ta tá sá nak ered mé nyei alap ján pró bá lunk vá la szol ni. 

2001 jú ni u sá ban a po li ti kai iden ti tást két fé le kép pen is vizs gál tuk:
1. A meg kér de zet tek kü lön bö ző po li ti kai ér ték ren dek re jel lem ző ál lí tá so kat ér té −

kel tek asze rint, hogy me lyik kel mi lyen mér ték ben ér te nek egyet.
2. A meg kér de zet tek nek két olyan kér dés re kel lett vá la szol ni uk, ame lyek po li ti −

kai iden ti tá suk ra vo nat koz tak.
Ez a két meg kö ze lí tés kü lön bö ző mód szer ta ni ala pok ból in dul ki, s a ka pott ered −

mé nyek is más−más elem zést igé nyel nek. Mind ezt e he lyen nem tart juk fon tos nak
rész le tez ni, csu pán a kö vet ke ző ket je gyez zük meg: míg a má so dik meg kö ze lí tés (ne −
vez zük szub jek tív nek) lé nye ge, hogy a fel tett kér dé sek re adott vá lasz egy ben ön be −
so ro lást is je lent, az el ső meg kö ze lí tés nél (ne vez zük ob jek tív nek) a fel so rolt ál lí tá −
sok ér té ke lé se alap ján a ku ta tó tár ja fel, mi lyen po li ti kai ér ték ren de ket kép vi sel nek
a vá lasz adók. A két meg kö ze lí tés nek nem ok vet le nül kell egy for ma ered ményt hoz −
ni a.3

Néz zük előbb az ob jek tív meg kö ze lí tést! 

3.1. Ob jek tív meg kö ze lí tés

Az aláb bi táb lá zat ban az a ti zen két stan dard kije len té s4 lát ha tó, ame lyet a meg kér −
de zet tek ér té kel tek. A mel let tük sze rep lő két szám adat azt fe je zi ki, hogy a meg kér −
de zet tek mek ko ra há nya da azo no sult a fel so rolt ál lí tá sok kal, il let ve hány szá za lé kuk
adott sem le ges (nem egyet ér tő, de nem is el uta sí tó) vá laszt. 

56 Lampl Zsuzsanna



1. táb lá zat. Ön mi lyen mér ték ben ért egyet az aláb bi ki je len té sek kel?

Meg jegy zés: * A „tel jes mér ték ben egyet ért” és az „in kább egyet ért” vá la szok ös  sze sí tett
ered mé nyei.

Az 1. táb lá zat ból több ös  sze füg gés is ki ol vas ha tó:
– A ti zen két ki je len tés kö zül ki lenc cel töb ben ér tet tek egyet, mint amen  nyi az el −

uta sí tók és a sem le ge sek rész ará nya, te hát a meg kér de zet tek több sé ge az ál lí tá −
sok több sé gé vel egyet ért.

– Ugyan ak kor az egyet ér tők rész ará nya vál to zó: a ki lenc ér ték íté let kö zül a leg −
ma ga sabb egyet ér té si rész arány és a leg ala cso nyabb egyet ér té si rész arány kö zöt ti
kü lönb ség 53%. A leg töb ben az zal ér tet tek egyet, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek nek
a több ség gel egyen lő jo gok jár nak (94%); a leg ke ve seb ben az zal, hogy Szlo vá kia híd −
sze re pet vál lal jon Nyu gat és Ke let kö zött (41%). Ez is jel zi, hogy az egyet ér té sek ér −
té ke szé les ská lán mo zog.

– Az el uta sí tók rész ará nya há rom eset ben ha lad ta meg az egyet ér tő két (a több −
sé gi nem zet nek jo ga van a ki sebb sé gek ro vá sá ra dön te ni, Szlo vá ki á nak sem le ges
po li ti kát kell foly tat nia, Szlo vá ki á nak ke let fe lé kell szö vet sé gest ke res nie).

– Az egyet ér tők rész ará nyá nak csök ke né sé vel nö vek szik a sem le ges ér té ke lé sek
rész ará nya.

Az el mon dot tak már az elem zés leg ala cso nyabb szint jén is egy faj ta „ho mo gén
he te ro ge ni tás”−ra utal nak, va gyis a meg kér de zet tek egy részt va la mi ben na gyon ha −
son lí ta nak egy más ra, más ban vi szont kü lön bö ző ek. 

Nem egy− e gy ki ra ga dott ér ték íté let tel va ló egyet ér tés től vá lik va la ki ilyen vagy
olyan po li ti kai iden ti tá sú vá, ha nem a val lott ér té kek kom bi ná ci ó já tól. A mé lyebb
elem zés, amely nek lé pé se it e he lyen nem rész le tez zük, épp azt pró bál ta fel de rí te −
ni, hogy lé tez nek−e ilyen kom bi ná ci ók, s ha igen, me lyek ezek, s ös  sze ha son lít ha −
tók−e a ki lenc ve nes évek ben fel tárt po li ti kai iden ti tás tí pu sok kal. Az ered mé nyek ből
két fon tos kö vet kez te tés von ha tó le.

1. A ki lenc ve nes évek hez ha son ló an a meg kér de zet tek 2001−ben is két nagy
cso port ra osz lot tak: 

– a po li ti kai ér ték rend sze rint egy ér tel mű en be so rol ha tók, és 
– az egy ér tel mű en nem be so rol ha tók cso port já ra. 
A két cso port nagy sá ga vi szont vál to zott. Az egy ér tel mű en be so rol ha tók rész ará −

nya 5%−kal zsu go ro dott (a ki lenc ve nes évek ben 53%, 2001−ben 49%), ami azt je len −
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ti, hogy 2001−ben a szlo vá ki ai ma gya ro kon be lül ke ve seb ben ren del kez tek kon zisz −
tens, kom pakt po li ti kai ér ték rend del, ugyan ak kor töb ben azo no sul tak kü lön bö ző,
ese ten ként nem is min dig ös  sze egyez tet he tő po li ti kai ér té kek kel.

2. Az a 49%−nyi meg kér de zett, aki po li ti kai ér ték rend je sze rint egy ér tel mű en be −
so rol ha tó nak bi zo nyult, a ki lenc ve nes évek hez ha son ló an új fent há rom po li ti kai
értékrendtí pus hor do zó ja. De ez a há rom ér ték rend már nem fe lel meg tel jes mér −
ték ben a ko ráb bi há rom nak, va gyis a de mok ra ta, a te kin tély el vű és a li be rá lis po li −
ti kai ér ték rend nek. Néz zük a konk rét ered mé nye ket! 

– A meg kér de zet tek 18,8%−a tar tot ta fon tos nak a de mok rá ci át, a szó lás sza bad −
sá got, az egyen lő jo go kat, a tü rel met, a nyi tott sá got, a to le ran ci át, a komp ro misz  −
szum kész sé get, az Eu ró pa fe lé kö ze le dést és – itt jön a kü lönb ség a ki lenc ve nes
évek hez ké pest – az egyén na gyobb fe le lős ség vál la lá sát. 

– A kö vet ke ző cso port, ame lyet a meg kér de zet tek 18,6%−a al ko tott, az ál lam pol −
gá ri hű ség, a sem le ges Szlo vá kia fon tos sá gát hang sú lyoz ta, va la mint azt, hogy a
de mok rá ci á ban a több sé gi nem zet nek jo ga van a ki sebb sé gek ro vá sá ra dön te ni,
Szlo vá ki á nak pe dig híd sze re pet kel le ne vál lal nia Nyu gat és Ke let kö zött. 

– A 11,6%−ot ki te vő har ma dik cso port ös  sze tar tó ér té ke a ha tá ro zott és erős ke −
zű ve ze tő, va la mint az ál lam ke zé ben össz pon to su ló irá nyí tás volt. 

Mind ezt ös  sze fog lal va el mond ha tó, hogy nem csak csök kent a kon zisz tens po li −
ti kai ér ték ren dű szlo vá ki ai ma gya rok ará nya, ha nem a po li ti kai ér ték rend jük is mó −
do sult. A de mok ra ta és a li be rá lis rész le ge sen ös  sze ol vadt, ugyan ak kor a te kin tély −
el vű ség két fe lé ha sadt, még pe dig egy „be fe lé irá nyu ló” te kin tély el vű ség re (va gyis
mi lyen po li ti kai ér té kek ural ják a ha zai po li ti kai had szín te ret) és egy „ki fe lé irá nyu −
ló” te kin tély el vű ség re (va gyis mi lyen sze re pet tölt sön be Szlo vá kia Eu ró pá ban, mi −
lyen kül po li ti kai irány len ne he lyes). Önál ló de mok ra ta és önál ló li be rá lis értékrendtí −
pus nem mu tat ha tó ki a 2001−es rep re zen ta tív min tán.

3. To váb bi fon tos ös  sze füg gés, hogy a ki lenc ve nes évek hez ké pest nőtt a te kin −
tély el vű ek cso port ja (ak kor 18%, 2001−ben a be fe lé és ki fe lé irá nyu ló te kin tély el vű −
ek együt te sen 30%), a de mok ra ták rész ará nya vi szont csök kent (ak kor ön ma gá ban
26%, 2001−ben a li be rá li sok kal együtt is nem egész 19%).

A 2001−es ered mé nyek te hát azt hoz ták, hogy a szlo vá ki ai ma gya rok fe lé nek to −
vább ra sincs egy ér tel mű en de fi ni ál ha tó po li ti kai ér ték rend je, azok kö zött vi szont,
akik nek van, a te kin tély el vű ek van nak több ség ben a de mok ra ta−li be rá li sok kal szem −
ben. Még egy szer hang sú lyoz zuk, hogy ezek az ered mé nyek a meg kér de zet tek ön −
be so ro lá sá tól füg get le nül ge ne rá lód tak.

3.2. Szub jek tív meg kö ze lí tés

Most pe dig néz zük meg, mi lyen ered mé nyek kel szol gált a fel mé rés so rán hasz nált
má so dik meg kö ze lí tés mód! Va jon az ön be so ro lás ered mé nye egye zett−e a fen tebb
fel tár tak kal? An nak tart ják ma gu kat az em be rek, akik va ló já ban (az ál ta luk val lott
ér té kek sze rint)? A fel tett stan dard kér dé sek és a rá juk adott vá la szok ab szo lút és
szá za lé kos meg osz lá sa a 2. és a 3. táb lá zat ban lát ha tó. 
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2. táb lá zat. A po li ti ká ban gyak ran be szé lünk „jobb ol dal”−ról és „bal ol dal”−ról. Ön mi −
lyen nek tart ja ma gát?

A meg kér de zet tek több mint egy har ma da nem tud ta be so rol ni ma gát még a leg egy −
sze rűbb nek tű nő kri té ri um, a bal− és jobb ol da li ság alap ján sem. Nagy já ból 8%−uk
bal ol dal inak, 39%−uk „kö zép utas”−nak, 18%−uk pe dig jobb ol dal inak tar tot ta ma gát.
Mind két szél ső irány zat nál ész re ve he tő né mi bi zony ta lan ság, hi szen az „in kább bal −
ol da li”−ak és az „in kább jobb ol da li”−ak nyom tak a lat ban, egy ér tel mű en bal ol dal inak
vagy jobb ol dal inak csu pán 1,3%, il let ve 5,3% val lot ta ma gát. Leg töb ben te hát „kö −
zép utas”−nak tar tot ták ma gu kat, ami ugyan úgy je lent he tett a kö zép utas po li ti kai irá −
nyult ság gal va ló tény le ges azo no su lást, mint egy faj ta bi zony ta lan sá got is, amely ar −
ra kész tet het te a meg kér de zet te ket, hogy a „leg jobb út a kö zép út” lo gi ká já ból ki in −
dul va ezt a le he tő sé get vá las  szák. Az ön ma gu kat va la mely irány zat hoz so ro lók ará −
nya te hát az in terp re tá ció függ vé nyé ben 26% és 64% kö zött moz gott.

A har ma dik kér dés sel to vább pró bál tuk fi no mí ta ni a po li ti kai ön be so ro lást. 

3. táb lá zat. Az em be rek kü lön bö ző po li ti kai irány vo na la kat kép vi sel nek. Az aláb bi ak
kö zül Ön höz me lyik áll a leg kö ze lebb?

Amint az a 3. táb lá zat ban lát ha tó, a meg kér de zet tek 42%−a vá lasz tot ta va la me lyik
konk rét po li ti kai ér ték ren det. Leg töb ben li be rá lis nak val lot ták ma gu kat (17%), nem −
ze ti nek és kon zer va tív nak nagy já ból ugyan olyan arány ban (8% és 7%), 3%−hoz kö ze −
le dett az egyéb po li ti kai ér ték ren dű ek há nya da, s a leg ala cso nyabb rész arányt a ma −
gu kat kom mu nis tá nak tar tók ké pez ték. 

Leg alább en  nyi re ér de kes a meg kér de zet tek má sik, 58%−nyi cso port ja, ame lyet
az ön ma gu kat be so rol ni nem tu dók és az ön ma gu kat se ho va sem so ro lók al kot tak.
A 3. táb lá zat mu tat ja, hogy min den har ma dik vá lasz adó sem a fel so rolt, sem pe dig
egyéb po li ti kai ér ték ori en tá ci ó val nem azo no sult, po li ti ka i lag „sem mi lyen”−nek tar −
tot ta ma gát. To váb bá min den ne gye dik megkérdezett nem tud ta ma gát be so rol ni a
meg adott ka te gó ri ák sze rint, nem tud ta meg mon da ni, me lyik po li ti kai ér ték rend áll
hoz zá a leg kö ze lebb. Fel te he tő leg an  nyit azon ban tud tak, hogy iga zá ból egyik sem
áll hoz zá juk túl kö zel, ugyan ak kor egyik sem tel je sen ide gen, hi szen más kü lön ben
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ők is vá laszt hat ták vol na a „sem mi lyen” ér ték ori en tá ci ót. Min den eset re a po li ti kai
ér ték rend vizs gá la tá nak szub jek tív meg kö ze lí tés mód já nál is elő sej lik az ob jek tív
meg kö ze lí tés nél ta pasz talt két pó lu sos el ren de ző dés: van nak, akik egy ér tel mű en be −
so rol ják ma gu kat, és van nak, akik bi zony ta la nok az ön be so ro lást il le tő en. Sőt van −
nak, akik nem csak bi zo nyos po li ti kai ér té ke ket uta sí ta nak el (lásd 1. táb lá zat), ha −
nem ma gát a po li ti kát is el uta sít ják – ez pe dig már egy har ma dik kép ződ mény (írá −
sunk utol só ré szé ben rö vi den fog lal ko zunk ve le). Per sze ne fe led jük, hogy ez a szub −
jek tív meg kö ze lí tés mód ön be so ro lá son ala pul, s ez nem min dig fe di a va lós ér ték −
ren det. Nem mint ha az em be rek tu da to san ha zud ná nak, in kább ar ról van szó, hogy
bi zo nyos ér té kek, el vek kö ze lebb áll nak hoz zá juk, de hogy ezek mi lyen ér ték rend ré −
szei, azt nem min dig tud ják, s nem is tart ják fon tos nak tud ni. 

A to váb bi ak ban vizs gál juk meg a két fé le ön be so ro lás kö zöt ti kap cso la tot! Ezt a
4. táb lá zat szem lél te ti.

4. táb lá zat. Az egyes po li ti kai ér ték ren de ket kép vi se lők po li ti kai „irány” sze rin ti meg −
osz lá sa

Meg jegy zés: * Dőlt tel szed ve je löl tük az adott ér ték rend re leg in kább jel lem ző irá nyú ak rész ará nyát

Meg le he tő sen sok szí nű kép tá rul elénk, te le ér de kes kom bi ná ci ó val. Va la men  nyi
po li ti kai ér ték rend ese té ben meg ta lál ha tók mind a há rom „irány” kép vi se lői, a bal −
ol dal tól a kö zé pen ke resz tül a jobb ol da lig. Az el ső négy ér ték rend nél 47% és 49%
kö zött mo zog a „fő áram lat”: a kon zer va tív jobb, a szo ci a lis ta bal, a li be rá lis kö zép
és a nem ze ti kö zép. Ugyan ak kor mind a négy nél je len van egy ki sebb, de há nya dát
te kint ve azért te te mes cso port: a kon zer va tív kö zép, a szo ci a lis ta kö zép, a li be rá lis
jobb, a nem ze ti jobb. S ak kor még nem be szél tünk a leg ki sebb, de még is csak lé te −
ző cso por tok ról: kon zer va tív bal, li be rá lis bal, szo ci a lis ta jobb, nem ze ti bal. 

Ugyan ez ér vé nyes azok ra is, akik sa ját be val lá suk sze rint sem mi lyen po li ti kai ér −
ték rend del nem azo no sul nak, il let ve nem tud ják ma gu kat be so rol ni. Mind ket tő nél a
kö zép do mi nál, de azért van nak bal− és jobb ol da li ak is. Az, hogy a sem mi lyen po li ti kai
ér ték ren dű ek 81%−a és a ma gu kat be so rol ni nem tu dók 72%−a egy ben kö zép utas nak
tart ja ma gát, mi ni mum há rom kér dést vet fel: 1. ha va ló ban a kö zép kép vi se lői, ak kor
va la mi lyen szin ten még is csak be tud ják so rol ni ma gu kat, s en nél fog va va la mi fé le po −
li ti kai ér ték rend del is kell ren del kez ni ük; 2. ha va ló ban egyik po li ti kai ér ték rend sem a
sa ját juk, s be so rol ni sem tud ják ma gu kat, ak kor a „kö zép” szá muk ra tény leg csak az
arany kö zép utat, nem pe dig po li ti kai irányt je lent; 3. az egyik ér ték rend del sem azo no −
su lás és a be so ro lá si kép te len ség va ló já ban nem azt je len ti, hogy ezek az em be rek
sem mi lye nek vagy ma guk sem tud ják pon to san, hogy mi lye nek. In kább két to váb bi po −
li ti kai iden ti tás tí pust je lent, még pe dig a po li ti kát tu da to san el uta sí tó két és a po li ti ka −
i lag bi zony ta la no két−tu dat la no két. Per sze az is eszünk be jut hat, hogy a 4. táb lá zat az
ön be so ro lás tech ni ká já nak csőd je vagy pe dig az ér té kek za va rá nak bi zo nyí té ka. Hogy
mind eze ket leg alább rész ben el dönt hes sük, ér de mes gyor san vis  sza tér ni a ko ráb ban
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fel so rolt ér ték íté le tek hez, s meg néz ni, ho gyan kap cso lód nak a po li ti kai ér ték ren dek
ön be so ro lás ál tal nyert hor do zó i hoz. Va gyis az a kér dés, ho gyan vi szo nyul nak ezek hez
a ki je len té sek hez azok, akik ma gu kat kon zer va tív nak, li be rá lis nak, szo ci a lis tá nak,
nem ze ti nek, sem mi lyen nek és bi zony ta lan nak tar tot ták, il let ve ho gyan vi szo nyul nak a
fel tárt de mok ra ta−li be rá lis és te kin tély el vű értékrendtí pu sokhoz.

3.3. A po li ti kai értékrendtí pu sok és hor do zó ik

Az 5. és a 6. táb lá zat ban az át te kint he tő ség ked vé ért csak vég ered mé nye ket
közöltünk,5  valamint az 5. táb lá zat ban a be fe lé irá nyu ló és a ki fe lé irá nyu ló te kin −
tély el vű sé get mód szer ta ni meg fon to lás ból ös  sze von tuk. A mind két táb lá zat ban sze −
rep lő fő szim pa ti zán sok és to váb bi szim pa ti zán sok ki fe je zés azo kat a meg kér de zet −
te ket fe di, akik át la gon fe lü li egyet ér tést ta nú sí tot tak az adott ér ték íté let tel. Ameny  −
nyi ben több ilyen is volt, az át la gon fe lü li leg ma ga sabb egyet ér tés je len ti a fő szim −
pa ti zánst, a töb bi ek a to váb bi szim pa ti zán sok. A „leg mar kán sabb” ki fe je zés ar ra
utal, hogy a szim pa ti zán sok ként fel tün te tet tek mel lett má sok is egyet ért het nek−
egyet ér te nek az adott ér ték íté let tel, de ki sebb mér ték ben, mint a szim pa ti zán sok.

5. táb lá zat. A te kin tély el vű ség meg nyil vá nu lá sa i nak leg mar kán sabb hor do zói

Meg jegy zés: *Ebben a kér dés ben na gyon ki egyen sú lyo zott volt az egyet ér tő vá la szok meg osz −
lá sa, az át lag tól szá mí tott +3 és −2 in ter val lum ban osz cil lált.

6. táb lá zat. A de mok ra ta−li be rá lis ér ték rend meg nyil vá nu lá sa i nak leg mar kán sabb
hor do zói

A két táb lá zat alap ján el mond hat juk, hogy:
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1. A de mok ra ta−li be rá lis po li ti kai ér ték rend hor do zói el ső sor ban azok, akik az ön −
be so ro lás kor kon zer va tív nak és li be rá lis nak ne vez ték ma gu kat. 

2. A te kin tély el vű po li ti kai ér ték rend hor do zói el ső sor ban azok, akik szo ci a lis tá −
nak és nem ze ti nek tart ják ma gu kat. 

3. Na gyon ér de kes az utol só két cso port, a sem mi lye nek is és a ma gu kat be so −
rol ni nem tu dók. Ők leg in kább a be azo no sí tat lan ér ték ren dű ek kel fe dik egy mást.
Ugyan ak kor a sem mi lye nek is, és a ma gu kat be so rol ni nem tu dók is haj la nak mind
a te kin tély el vű ség, mind a de mok ra ta−li be rá lis ér ték rend fe lé, ami ből ar ra kö vet kez −
tet he tünk, hogy he te ro gén, be lül to vább ré teg ző dő né pes sé get al kot nak. En nek pon −
to sí tá sát a ren del ke zé sünk re ál ló ada tok kis elem szá ma mi att nem tud tuk el vé gez −
ni. An  nyi azon ban az 5. és 6. táb lá zat ból is ki de rül, hogy a sem mi lye nek is, és a ma −
gu kat be so rol ni nem tu dók is – bár foly ton ér vé nyes, hogy nem kö tőd nek egyet len
„tisz tán” el kü lö nü lő ér ték rend hez sem – in kább a te kin tély el vű sé get pre zen tá ló ér ték −
íté le tek szim pa ti zán sai, va gyis (ta lán) in kább te kin tély el vű ek, mint de mok ra ta−li be rá −
li sok. S ez rész ben bi zo nyít ja, hogy ami kor ér té kek ről van szó, nin csen „sem mi lyen”
ér ték rend (va gyis ab szo lút ér ték men tes em ber), eset leg csak ve gyes, ka o ti kus, ami
oda ve zet, hogy hor do zói tény leg nem tud ják be so rol ni ma gu kat. De nem szük sé ges,
hogy ön ma guk de fi ni ál ják ma gu kat. Vég ső so ron úgy is a po li ti kai ér ték ori en tá ci ók hoz
va ló vi szo nyu lá suk so rol ja be őket, füg get le nül at tól, mi nek tart ják ma gu kat. 

Vé ge ze tül te kint sük meg, kik al kot ják: 
– a de mok ra ta−li be rá lis po li ti kai ér ték rend bá zi sát ké pe ző, ma gu kat kon zer va tív −

nak és li be rá lis nak val lók cso port ját;
– a te kin tély el vű po li ti kai ér ték rend ből épít ke ző, ma gu kat szo ci a lis tá nak és nem −

ze ti nek tar tók cso port ját;
– az egy ér tel mű en nem be so rol ha tó kat vagy más kép pen a be azo no sí tat lan po li −

ti kai ér ték ren dű e ket al ko tó, sa ját be val lá suk sze rint sem mi lyen po li ti kai ér ték rend −
del azo no sul ni nem tu dók és a ma gu kat be so rol ni nem tu dók cso port ját.

Több fé le jel lem zőt is meg vizs gál tunk, de a 7–9. táb lá zat ban csak azo kat kö zöl −
jük, ame lyek sta tisz ti kai ös  sze füg gést mu tat tak a vizs gált cso por tok kal. A két jobb −
ol da li osz lop ban lát ha tó kér dést (Tag ja−e va la me lyik po li ti kai párt nak? Ki re sza va zott
az 1998−as par la men ti vá lasz tá so kon?) a po li ti kai ér ték rend gya kor la ti meg nyil vá nu −
lá sai kö zé so rol juk, ezért tar tot tuk fon tos nak, hogy sze re pel je nek az elem zés ben.

7. táb lá zat. A de mok ra ta−li be rá lis ér ték rend hor do zói (19%)

A ki lenc ve nes évek arány lag tisz tán ki kris tá lyo so dott de mok ra ta és li be rá lis po li ti kai
értékrendtí pusához ké pest a 2001−ben ös  sze ol va dó, ös  sze fo nó dó ér ték rend ként meg −
je le nő de mok ra ta−li be rá lis po li ti kai ér ték rend kon zer va tív és li be rá lis hor do zói jel lem ző −
i ket te kint ve is kis sé fe le má sak. A kon zer va tí vok és li be rá li sok kö zös vo ná sa a fér fi ak
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do mi nan ci á ja, az, hogy több sé gük nem párt tag és ugyan csak több sé gük 1998−ban az
MKP−ra ad ta sza va za tát. De eze ken a kö zös vo ná so kon be lül is – az el ső, a fér fi  do −
mi nan cia ki vé te lé vel – he te ro ge ni tás mu tat ko zik: egy „zász ló” alatt áll nak a több sé −
gük ben in kább ál ta lá nos is ko lát és szak tan in té ze tet vég zet tek az érett sé gi zet tek kel,
va la mint az ös  szes töb bi cso port nál ma ga sabb arány ban meg je le nő egye te mi vég zett −
sé gű ek kel. Igaz, hogy a kon zer va tí vok nál és a li be rá li sok nál is do mi nál a pár ton kí vü li −
ség, de a li be rá lis MKP−tagok há rom szor an  nyi an van nak, mint a kon zer va tív MKP−
tagok. S bár a de mok ra ta−li be rá lis ér ték rend hor do zó i nak mind két „pó lu sa” több sé gé −
ben az MKP−ra sza va zott, a kon zer va tí vok 8%−kal töb ben sza vaz tak rá, s más pár tot
nem vá lasz tot tak. A li be rá li sok az MKP mel lett az SDK−ra is vok sol tak. 

8. táb lá zat. A te kin tély el vű ér ték rend hor do zói (30%)

A vizs gált mu ta tók sze rint a te kin tély el vű ér ték rend hor do zói sem al kot nak ho mo gén
egy sé get. Az ér ték rend két pil lé re a ma gu kat szo ci a lis tá nak és nem ze ti nek ne ve zők.
A szo ci a lis ták in kább a 35 év nél idő seb bek és az ala cso nyabb is ko lai vég zett sé gű −
ek kö zül ke rül nek ki, s in kább fér fi ak. A nem ze ti ek ese té ben a kor nem ját szik sze −
re pet, is ko lai vég zett sé gük vi szont ma ga sabb a szo ci a lis tá ké nál, s több kö zöt tük a
nő – sőt, a nem ze ti ek nél női do mi nan cia mu tat ko zik. A nem ze ti ek kö zött két szer
annyi az MKP−tag, mint a szo ci a lis ták kö zött, s töb ben is sza vaz tak az MKP−ra.
Ugyan ak kor a szo ci a lis ták hoz ha son ló an más pár tok ra is sza vaz tak.

9. táb lá zat. Az egy ér tel mű en nem be so rol ha tók (51%)

Az egy ér tel mű en nem be so rol ha tó po li ti kai ér ték ren dű ek, akik a szlo vá ki ai ma gya −
rok má sik nagy cso port ját al kot ják, nagy részt azok kal azo no sak, akik az ön be so ro −
lás kor sem mi lyen nek val lot ták ma gu kat, vagy nem tud ták, ho va is tar toz nak. Per sze
lát tuk, hogy azért ez nem tel je sen igaz, hi szen a te kin tély el vű ér té kek együt te se
mint ha kö ze lebb áll na hoz zá juk. Po li ti ka i lag te hát ők sem tel je sen „érin tet le nek”. 
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To váb bi ér de kes sé ge a sem mi lye nek nek és a ma gu kat be so rol ni nem tu dók nak,
hogy bár az ér ték íté le tek hez va ló vi szo nyu lá suk szint jén ép pen azért ke rül tek ugyan −
ab ba a nagy cso port ba, mert nincs kö zös ne ve ző jük, a vizs gált mu ta tók sze rint még −
is ho mo gé neb bek, mint a de mok ra ta−li be rá li sok és a te kin tély el vű ek, akik nek pe dig
volt kö zös ne ve ző je, még pe dig a ha son ló po li ti kai ér ték rend. 

Vé ge ze tül néz zük, kik is ők? Lé nye ge sen több köz tük a nő, mint a fér fi. Jel lem −
ző az ala cso nyabb is ko lai vég zett ség (köz tük ta lál ha tó a leg több ál ta lá nos is ko lai
vég zett sé gű). Élet ko ru kat te kint ve ugyan úgy le het nek fi a ta lok, mint kö zép ko rú ak
vagy idő seb bek. Nagy több sé gük nem párt tag, bár akad nak köz tük is MKP−tagok –
a sem mi lye nek 3%−a, azok kö zül pe dig, akik nem tud ták ma gu kat po li ti ka i lag be azo −
no sí ta ni, 6%! A sem mi lye nek kö zül ke ve seb ben vá lasz tot ták az MKP−t, de mind két
cso port szin te azo nos rész arány ban sza va zott más pár tok ra is; s ugyan csak kis el −
té rés van a nem sza va zók há nya da kö zött. Ez 15−17% kö rül mo zog, ami azt je len ti,
hogy épp kö zü lük ke rült ki a leg több nem sza va zó (pon to sab ban lásd a mel lék let 2.
táb lá za tát).

3.4. Konk lú zió

Ös  sze gez zük hát az el mon dot ta kat. Ar ra a kér dés re, hogy a ki lenc ve nes évek hez ké −
pest 2001−re vál to zott−e a szlo vá ki ai ma gya rok po li ti kai iden ti tá sa, a vá lasz: igen.
Az ada tok ból ki ol vas ha tó vál to zás több irá nyú:

1. Csök kent a kon zisz tens, kom pakt ér ték ren dű ek rész ará nya, ez zel egyi de jű leg
nö ve ke dett az egy ér tel mű en nem de fi ni ál ha tó ér ték ren dű ek rész ará nya.

2. Nem mu tat ha tó ki a ko ráb bi „tisz ta” de mok ra ta és „tisz ta” li be rá lis po li ti kai
ér ték rend, csak a ket tő kom bi ná ci ó ja. A de mok ra ta−li be rá lis ér ték rend sú lya csök −
kent, a te kin tély el vűé pe dig nö ve ke dett.

3. Mind a kom pakt ér ték ren dű ek re, mind az egy ér tel mű en nem de fi ni ál ha tó ér −
ték ren dű ek re jel lem ző az a je len ség, amit a ho mo gén he te ro ge ni tás fo gal ma fed a
leg in kább. Ez 2001−ben sok kal erő seb ben je lent ke zett, mint a ki lenc ve nes évek ben.
Ar ról van szó, hogy mind két cso por ton be lül lé te zik egy ren de ző elv, amely nek alap −
ján a vizs gált né pes ség nagy já ból egyik fe le az egyik cso port ba, má sik fe le pe dig a
má sik cso port ba tar to zik, s eb ből le ve zet ve mind két cso port ho mo gén. A kom pakt
ér ték ren dű ek ren de ző el ve a bi zo nyos konk rét ér ték cso por tok irán ti fo gé kony ság. Az
egy ér tel mű en nem de fi ni ál ha tó ér ték ren dű ek ren de ző el ve pe dig épp en nek for dí −
tott ja, va gyis nem a kom pakt ér ték ren dek kel, ha nem a kü lön bö ző ér ték cso por tok ba
tar to zó, te hát egy más nak akár el lent mon dó ér té kek kel va ló azo no su lás. Ugyan ak −
kor a kom pakt ér ték ren dű ek, va la mint az egy ér tel mű en nem de fi ni ál ha tó ér ték ren −
dű ek is ezen a konk rét ren de ző el ven túl na gyon sok fé lé nek, na gyon he te ro gén nek
mu tat koz nak. S itt nem csak ar ra gon do lunk, hogy a kom pakt ér ték ren dű e ken be lül
van nak de mok ra ta−li be rá li sok és te kin tély el vű ek, az egy ér tel mű en nem de fi ni ál ha tó
ér ték ren dű ek kö zött pe dig a te kin tély elv fe lé haj lók, de mok ra ta−li be rá lis ér ték rend
fe lé haj lók, kaotiku sok és bi zony ta la nok – vagy ha úgy tet szik, sem mi lye nek és ma −
gu kat be so rol ni nem tu dók –; ha nem ezek nek a cso por tok nak a sok szí nű sé gé re,
ame lyet né hány mu ta tó val pró bál tunk il luszt rál ni. En nek a he te ro ge ni tás nak gya kor −
la ti kö vet kez mé nye ér dek el len té tek ben nyil vá nul hat meg. 
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A kö vet ke ző kér dés, hogy mit je lent ez a he te ro ge ni tás. Fo ko zó dó ér ték za vart?
Az ér té kek vál sá gát? Anómiát? Vagy egy sze rű en csak a vizs gált né pes ség sok szí nű −
sé gét? Er re a kér dés re a fen ti ada tok tük ré ben le he tet len pon tos és fe le lős ség tel −
jes vá laszt ad ni. Egy do log ban va gyunk csak biz to sak, hogy nem lé te zik egy és oszt −
ha tat lan szlo vá ki ai ma gyar ság, ha nem sok szí nű sző nyeg ként ta kar juk be Szlo vá kia
dé li ré szét. A töb bi in kább csak el len őr zés re vá ró hi po té zis. Mert bi zo nyá ra van ér −
ték vál ság és ér ték za var is; a fő kér dés vi szont az, hogy ki ket súlyt a leg in kább, s
en nek mi lyen kö vet kez mé nyei le het nek a po li ti kai iden ti tás ala ku lá sa s an nak gya −
kor la ti meg nyil vá nu lá sai (vá lasz tá si haj lan dó ság, mi lyen pár tot vá lasz ta nak stb.)
szem pont já ból.

S van még egy kér dés, amely ide kí ván ko zik. Meg pró bál tunk ké pet ad ni ar ról, ho −
gyan ala kult a szlo vá ki ai ma gya rok po li ti kai iden ti tá sa a ki lenc ve nes évek és 2001
kö zött. Az óta el telt öt fon tos év, amely nek ese mé nyei ki hat hat tak a po li ti kai iden ti −
tás to váb bi ala ku lá sá ra. Ak kor te hát mi lyen a szlo vá ki ai ma gya rok je len le gi po li ti kai
iden ti tá sa? Saj nos, er re a kér dés re egy ál ta lán nem tu dunk vá la szol ni, mi vel ilyen jel −
le gű ku ta tást 2001 óta nem vé gez tünk, a köz vé le mény−ku ta tás ok pe dig nem er ről
szól nak. A kö zel jö vő ben azon ban ta lán mód nyí lik majd egy komp lex szlo vá ki ai ma −
gyar értékrend ku tatás ra. Csak re mény ke dünk, hogy en nek szük sé ges sé gé ről a tisz −
telt ol va sót is si ke rült meg győz nünk.

4. Kit és mi ért nem ér de kel a po li ti ka?

Az ed dig el mon dot tak so rán több he lyen is je lez tünk, hogy a po li ti ka i lag bi zony ta la −
no kon kí vül van nak, akik tu da to san el uta sít ják a po li ti kát (bár ró luk is ki de rült, hogy
azért ők sem tel je sen ér ték men te sek). Írá sunk utol só ré szé ben ve lük kü lön sze ret −
nénk fog lal koz ni. Már csak azért is, mert a 2006 ta va szán le foly ta tott kva li ta tív
kutatá sok nak6 kö szön he tő en ró luk egé szen friss in for má ci ók áll nak ren del ke zé −
sünk re, ame lyek új fent bi zo nyít ják, men  nyi re sok ré tű, bo nyo lult, ugyan ak kor komp −
lex je len ség a po li ti kai iden ti tás és an nak há rí tá sa.

A vizs gá la ti ala nyok ér dek lő dé sét a po li ti ka iránt leg in kább szo ci á lis hely ze tük,
ko ruk és is ko lá zott sá guk ha tá roz za meg, még pe dig a kö vet ke ző kép pen:

– Mi nél ros  szabb a szo ci á lis hely ze tük, an nál ke vés bé ér dek li őket a po li ti ka (a
mun ka nél kü li e ket ke vés bé, mint a gaz da sá gi lag ak tí va kat vagy a nyug dí ja so kat).

– A fi a ta lab ba kat ke vés bé ér dek li a po li ti ka, mint a kö zép ko rú a kat vagy az idő −
seb be ket.

– Az is ko lá zot tab ba kat job ban ér dek li, mint az ál ta lá nos is ko lai, il let ve szak tan −
in té ze ti vég zett sé gű e ket.

Ezek a té nye zők kü lön bö ző kép pen erő sít he tik egy mást. A leg ros  szabb kom bi ná −
ció a mun ka nél kü li ség, a fi a tal kor és az olyan lak hely, ahol hos  szú tá von sem le −
het mun kát ta lál ni, mint pl. a kö zép− és ke let−szlo vá ki ai ala nyok ese té ben. Őket a
po li ti ka egy ál ta lán nem ér dek li.

Az ala nyok ne me ön ma gá ban nem be fo lyá sol ja a po li ti kai ér dek lő dést. Így a nők
po li ti kai ér dek lő dé se a fér fi a ké hoz ha son ló an meg osz lik. A nők kö zül leg in kább a
nyu gat−szlo vá ki ai, is ko lá zot tabb, dol go zó és kö zép ko rú, il let ve idő seb bek fi gye lik a
po li ti kát. Leg ke vés bé a kö zép− és ke let−szlo vá ki ai mun ka nél kü li nők, kö zü lük is a fi −
a ta lok és az idő seb bek. 
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Az élet kor be fo lyá sol ja a po li ti ka irán ti ér dek lő dést. Ál ta lá ban el mond ha tó, hogy
a fi a ta lab ba kat ke vés bé ér dek li a po li ti ka, mint a kö zép ko rú a kat és az idő seb be ket.
Az is ko lá zot tabb, még egye te mis ta vagy már dol go zó fi a ta lo kat, fő leg Nyu gat−Szlo vá −
ki á ban job ban ér dek li a po li ti ka, mint a má sik két ré gió fi a tal ja it vagy a nyu gat−szlo −
vá ki ai ala cso nyabb is ko lai vég zett sé gű fi a ta lo kat. 

A mun ka nél kü li ség té nye erő sen be fo lyá sol ja a po li ti ka irán ti ér dek lő dést, fő leg
Kö zép− és Ke let−Szlo vá ki á ban. Mi nél hos  szabb ide je mun ka nél kü li va la ki, an nál ke −
vés bé ér dek li a po li ti ka. Leg ke vés bé azon ban a fi a tal mun ka nél kü li e ket ér dek li,
akik nek egy cso port ja a szü lők és a tá gabb kör nye zet sor sá ból ki in dul va ki lá tás ta −
lan nak lát ja a hely ze tét, a má sik cso port pe dig azon ügy kö dik, hogy el me hes sen, el −
me ne kül hes sen ezek ről a tá jak ról, le he tő leg kül föld re.

A ve gyes csa lád ban élők po li ti ka irán ti ér dek lő dé sét a fen ti té nye zők be fo lyá sol −
ják. Te hát ön ma gá ban az, hogy va la ki ve gyes csa lád ban él, nem ha tá roz za meg egy −
ér tel mű en a po li ti ka irán ti ér dek lő dé sét. 

Kit és mi ért nem ér de kel a po li ti ka? Ha va la kit nem ér de kel a po li ti ka, an nak há −
rom fő oka mu tat ko zik: 

1. Egy sze rű en nem ér dek li (mert más dol gok job ban ér dek lik, pl. a ta nu lás, a ku −
tyá ja, a csa lád ja, a kert je stb.). En nek okán nem is fi gye li a tör té né se ket, s mi vel
nem fi gye li, nem is ér ti. S mi vel nem ér ti, új fent meg erő sö dik ben ne az az ér zés,
hogy a po li ti ka át lát ha tat lan, nem ne ki va ló, ne ki „ez ma gas”. Ez leg in kább az is ko −
lá zat la nab bak egy ré szé re jel lem ző, kor ra va ló te kin tet nél kül. Ami na gyon ér de kes,
hogy amen  nyi ben csak a man i feszt tar tal mak ra kon cent rá lunk, úgy tűn het, hogy a
po li ti ka irán ti kö zöm bös ség eme oka in kább a nők re s a leg fi a ta labb fér fi ak egy ré −
szé re ti pi kus. Ám a la tens tar tal ma kat vizs gál va ki de rül, hogy a kö zép ko rú fér fi ak
egy ré szét is ez jel lem zi. A kü lönb ség csak ab ban nyil vá nul meg, hogy a nők és a fi −
a tal, húsz év kö rü li fér fi ak ezt nyíl tan meg mond ják, ez zel szem ben az en nél idő sebb
fér fi ak más okok mö gé rej tik ezt az el sőd le ges ma gya rá za tot. Mint ha nem tar ta nák
„fér fi as nak”, hogy csak úgy ke rek pe rec be vall ják, hogy őket a po li ti ka ön ma ga mi −
att nem ér dek li, nem von zó do log szá muk ra. 

2. Mert élet hely ze té ből adó dó an más, sze rin te lét fon tos sá gú kér dé sek kel kell
fog lal koz nia, a po li ti ka pe dig nem lét fon tos sá gú. Ez leg in kább a mun ka nél kü li ek re
jel lem ző. Egy ré szük nél azon ban a ki mon dott ok mö gött ki mon dat la nul ott rej lik a
meg győ ző dés, hogy a po li ti ka úgy sem tud ne kik se gí te ni, sőt, nem is akar, s va ló −
já ban ezért nem ér dek lőd nek irán ta. Ezek az em be rek ki nyi lat koz ta tott po li ti ka irán −
ti kö zöm bös sé gük el le né re sok kal tá jé ko zot tab bak az elő ző cso port nál, ami szin tén
jel zi, hogy őket azért va la hol még is ér dek li a po li ti ka, csak már csa lód tak ben ne,
egy faj ta ön vé del mi me cha niz mus ból ki in dul va nem akar nak ve le to vább fog lal koz ni.

3. Mert a po li ti ká ban és a po li ti ku sok ban nem le het meg bíz ni. Ez a leg gya ko ribb
in do ka a po li ti ka irán ti kö zöm bös ség nek, il let ve az irán ta va ló el len sé ges ér zü let −
nek, mert olyan is elő for dul, fő leg a fér fi ak kö ré ben, kor ra és szo ci á lis hely zet re va −
ló te kin tet nél kül. („Fél re ve zet nek, a po li ti ka szín ház, és a szín ház nem ér de kel.”)

A fi a ta lok egy ré szé re jel lem ző to váb bá egy tu da to san ki épí tett po li ti ka el le nes
ma ga tar tás, ami a po li ti ka ig no rá lá sá val jár együt t. En nek nincs min den eset ben
ide o ló gi ai alap ja, in kább egy faj ta da cot, al ter na tív, a fel nőt tek től el té rő vi sel ke dés −
mó dot akar ki fe jez ni. Ezek a fi a ta lok már a po li ti ka szó hal la tán is úgy re a gál nak,
mint ha tü zes vas hoz kel le ne nyúl ni uk.

66 Lampl Zsuzsanna



Jegyzetek

1. El ső sor ban a kö vet ke ző fel mé ré sek ről van szó: 
1. értékrend ku tatás – 2001. jú ni us
2. köz vé le mény−ku ta tás ok – 2002. áp ri lis, 2003. má jus, 2006. áp ri lis, 2006. má jus
3. kva li ta tív fel mé ré sek – 2003. má jus, 2006. már ci us–áp ri lis
Va la men  nyi fel mé rés Szlo vá kia dé li ré szén zaj lott, s a cél cso por tot min den eset ben az ott
élő fel nőtt szlo vá ki ai ma gyar ál lam pol gár ok ké pez ték. A kér dő ív vel tör té nő adat gyűj té sek
ese té ben 800 fős, nem, kor, is ko lai vég zett ség, te le pü lés tí pus és te le pü lés nagy ság sze −
rin ti rep re zen ta tív min tá val dol goz tunk. Itt je gyez ném meg, hogy a szlo vá ki ai köz vé le mény−
ku ta tás ok ál ta lá ban 1000−1200 fős rep re zen ta tív min tá val dol goz nak, s ter mé sze te sen
szlo vá ki ai ma gya ro kat is meg szó lí ta nak, ám csu pán lé lek szám ará nyuk nak meg fe le lő en. A
kva li ta tív fel mé ré sek ala nya it min dig a ku ta tás cél já nak meg fe le lő szem pont rend szer
alap ján ál lí tot tuk ös  sze. 

2. A ku ta tá sok ról és ered mé nye ik ről bő veb ben lásd Lampl Zsu zsan na: A sa ját út ját já ró gyer -
mek. Po zsony, Madách−Posonium, 1999.

3. Is mert pél da: ál ta lá ban sen ki sem vall ja ma gát ras  szis tá nak, de ha meg néz zük, ki mi lyen
ér té ke ket vall, ön be so ro lás nél kül is tud juk, ki vel ál lunk szem ben.

4. Stan dard ab ban az ér te lem ben, hogy kér dő íves adat fel vé tel so rán a po li ti kai iden ti tást
leg gyak rab ban ezek kel az ér ték íté le tek kel szok ták vizs gál ni.

5. Az elem zés hez szol gá ló ada tok egy ré sze meg ta lál ha tó a mel lék let ben.
6. A cél cso por tok a kö vet ke zők vol tak: nők, fi a ta lok (18–30 éve sek), mun ka nél kü li ek, ve −

gyes csa lád ban élők (ve gyes nem ze ti sé gű szü lők gyer me kei/ve gyes há zas ság ban élők, il −
let ve mind ket tő szem pont nak meg fe le lő ala nyok). Ös  sze sen hét vizs gá lat zaj lott.

Mel lék let

1. táb lá zat. A fel so rolt ér ték íté le tek kel egyet ér tők rész ará nya a ma gu kat kon zer va −
tív nak stb. tar tók kö zött
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2. táb lá zat. A ma gu kat kon zer va tív nak stb. tar tók jel lem zői a vizs gált mu ta tók sze rint

ZSU ZSAN NA LAMPL

POLIT I CAL IDEN TI TY OF HUN GAR I ANS LIV ING IN SLO VA KIA

The ma in topic of the study is the polit i cal iden ti ty of Hun gar i ans liv ing in Slo −
va ki a. In the first part the author short ly sum maris es what kind of iden ti ty
types char ac terised the 90s, than in the sec ond part of the study he analy ses
the state of polit i cal iden ti ty in 2001 and the changes com par ing with the 90s.
The author also analy ses the char ac ter is tics of polit i cal iden ti ty type s. In the
third part, on the basis of the newest research, he intro duces what fac tors
influ ence in te rest towards pol i tics and who are those who con scious ly refuse
pol i tic s.
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1. Be ve ze tés

Az 1989−es rend szer vál tás után szü le tett meg a somor jai nem ze ti sé gi ma gyar
könyv tár, la tin ne vén Bib lio the ca Hun gar i ca el kép ze lé se. A könyv tár öt let gaz dá ja és
meg ala pí tó ja Zal abai Zsig mond egye te mi oktató, iro da lom kri ti kus és köz író. 

A könyv tár tör té ne té ben je len tős mér föld kö vet je len tett a Bib lio the ca Hun gar i ca
Ala pít vány lét re ho zá sa, me lyet 1992. már ci us 27−én je gyez tek be. Az ala pít vá nyi for −
ma nagy mér ték ben hoz zá já rult az in téz mé nye sü lés hez. A Bib lio the ca Hun gar i ca fel −
ada ta egy hely re ös  sze gyűj te ni a Cseh szlo vá ki á ban 1918 óta ki adott ma gyar nyel vű
köny ve ket, fo lyó ira to kat, kis nyom tat vá nyo kat, a ma gyar ság írott do ku men tu ma it és
kul tu rá lis éle té vel ös  sze füg gő ada ta it.

A Bib lio the ca Hun gar i ca Ala pít vány ku ra tó ri u ma 1997. áp ri lis 7−i ülé sén ha tá ro −
za tot fo ga dott el, mely ben egyet ért a Bib lio the ca Hun gar i ca könyv− és do ku men tum −
gyűj te mé nyé nek, és a tu laj do ná ban le vő mű sza ki esz kö zök át adá sá ról a Fó rum Tár −
sa da lom tu do má nyi In té zet ré szé re. A Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi In té zet kö te le −
zett sé get vál lalt, hogy a gyűj te ményt to vább ra is Som or ján őr zi, és az in té zet ke re −
té ben egy önál ló könyv tá ri és le vél tá ri osz tályt lé te sít Bib lio the ca Hun gar i ca né ven.
A rész leg igaz ga tó ja Végh Lász ló.

2. A Bib lio the ca Hun gar i ca rész le gei, gyűj tő kö re

2.1. Könyv ál lo mány

A Bib lio the ca Hun gar i ca a 2005−ös év ben 1566 kö tet tel gya ra po dott, így a könyv tár
könyv ál lo má nya 2006 ja nu ár já ban el ér te a 16 222 kö tetet. A könyv ál lo mány ma gá −
ban fog lal ja a Bib lio the ca Hun gar i ca törzs ál lo má nyát, ké zi könyv tá rát és a Cse ma dok
köz pon ti könyv tá rá nak kö te te it. 
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A törzs ál lo mányt a (cse h)s zlováki ai hun garikák al kot ják (8783 kö tet). Az ál lo −
mány ezen ré szé nek le írá sát tar tal maz za a 2000 de cem be ré ben meg je lent két kö te −
tes mű, A Bib lio the ca Hun gar i ca (cse h)s zlováki ai ma gyar könyv gyûj te mé nyé nek bib -
li og rá fi á ja (1918–2000). Az anyag (5026 kö tet) szá mí tó gé pes fel dol go zá sa a
CDS/ISIS könyv tá ri szoft ver se gít sé gé vel ké szült az ETO (Egy sé ges Ti ze des Osz tá −
lyo zás) könyv tá ri bib li og rá fi ai rend szer sze rint, a nem zet kö zi szab vá nyos doku men −
tum leírást (ISBD) al kal maz va. A bib li og rá fia 3298 té telt dol goz fel, a fenn ma ra dó
csak nem 2000 kö tet má sod pél dány, mely a könyv tár rak tá rá ban van el he lyez ve. A
je len le gi könyv tá ri ál lo mány mint egy fe lét szlo vá ki ai ma gyar szer zők mű vei al kot ják. 

A szlo vá ki ai ma gyar könyv ter mést rep re zen tá ló törzs ál lo mány ban ös  sze sen 807
ki adó ál tal ki adott könyv és idő sza ki ki ad vány ta lál ha tó. A leg több kö te tet a Ma dách
Könyv ki adó ki ad vá nyai ké pe zik (684), to váb bá a Lil i um Aurum ál tal ki adott 362
 könyv, ezt kö ve tik a Szlo vák Pe da gó gi ai Könyv ki adó (319), a Kalligram (290) és a
Nap Ki adó (164) ter mé kei. A gyűj te mény ben leg na gyobb szám ban Tóth Lász ló (100)
mű vei ta lál ha tók, to váb bá Eg ri Vik tor (76), Konc sol Lász ló (68) és Fábry Zol tán (61)
kö te tei Az idő sza ki ki ad vány ok kö zül leg több az is ko lai év könyv és em lék könyv
(286), to váb bá 129 nap tár és 48 kü lön bö ző év könyv gya ra pít ja a gyűj te ményt. 

A 16 222 kö te tes tel jes könyv ál lo mány ból mint egy 4188 kö tet al kot ja a ké zi −
könyv tá rat, amely ma gá ban fog lal ja a szlo vá ki ai ma gyar ság gal fog lal ko zó vagy a
szlo vá ki ai ma gyar ság mű ve lő dés tör té net ének ku ta tá sá hoz szük sé ges ma gyar,
cseh, szlo vák és más ide gen nyel ve ken meg je lent köny ve ket.

A ké zi könyv tár ban meg ta lál ha tók a hun ga ro ló gi ai disz cip lí nák mű ve lé sé hez szük −
sé ges:

– Le xi ko nok: A Pal las nagy le xi ko na, Ré vai nagy le xi ko na; Ma gyar le xi kon; Új ma -
gyar le xi kon; Bri tan ni ca Hun gar i ca; Ma gyar La rousse; Encik lo pe dia Sloven ska;
Encik lo pe dia Hun gar i ca; Ma gyar or szág tör té ne te; Ka to li kus le xi kon; Ma gyar iro dal mi
le xi kon; Új ma gyar iro dal mi le xi kon; Nép raj zi le xi kon; Mû vé sze ti le xi kon; Vi lág iro dal -
mi le xi kon; Sloven ský biografický slovník (Szlo vák élet raj zi szó tár); Ma gyar élet raj zi
le xi kon; Film le xi kon; Ze nei le xi kon; stb.

– Szó tá rak: Ma gyar nyelv ér tel me zõ szó tá ra; Ma gyar nyelv szó tá ra (Cuczor
Gergely–Fogarasi Já nos); Új ma gyar táj szó tár; Súpis pami a tok na Sloven sku (Szlo −
vák mű em lék szó tár); Vlas tived ný slovník obcí na Sloven sku (Szlo vák hely ség név szó −
tár); An gol–ma gyar nagy szó tár; Ma gyar–an gol nagy szó tár; Cseh–ma gyar nagy szó tár;
Ma gyar–cseh nagy szó tár; Szlo vák–ma gyar nagy szó tár; Ma gyar–szlo vák nagy szó tár;
hely ség név−szó tá rak; stb.

– Könyv tár tu do má nyi ké zi köny vek: Petrik Gé za: Ma gyar köny vé szet; Sző ke Jó −
zsef: A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom vá lo ga tott bib li og rá fi á ja (1–4. köt.); Ré gi ma -
gyar or szá gi nyom tat vá nyok (1–3. kö tet); B. Ná dor Or so lya: A cseh szlo vá ki ai ma gyar
nyel vû könyv ki adás bib li og rá fi á ja; Könyv tá ri fo gal mak kisszótára; Bib li ografia
inoreèových kníh vydaných na území Sloven s ka (A Szlo vá kia te rü le tén ki adott más
nyel vű köny vek bib li og rá fi á ja); Bib li ografia novín a èasopisov vychádza jú ci ch na
Sloven sku (A Szlo vá ki á ban ki adott fo lyó irat ok bib li og rá fi á ja); Rizn er, Ľudovít V.: Bib -
li ografia písom níct va sloven ského (A szlo vák írás be li ség bib li og rá fi á ja); stb.

– Egyéb ké zi köny vek: Mû velt ség könyv tá ra (1–10 köt.); Domanovszky Sán dor:
Ma gyar mû ve lõ dés tör té ne te; Ma gyar kó dex (1–5. köt.); Nagy Iván: Ma gyar or szág
csa lád jai; Borovszky Sa mu: Ma gyar or szág vár me gyéi és vá ro sai; stb.
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A Bib lio the ca Hun gar i ca Ala pít vány gon doz ta a Cse ma dok Köz pon ti Iro dá já nak le −
vél tá rát és egy ko ri könyv tá rá nak mint egy 2000 kö te tes gyűj te mé nyét. A Fó rum Tár −
sa da lom tu do má nyi In té zet igaz ga tó ja, Tóth Kár oly 1997. au gusz tus 21−én szer ző −
dést kö tött a Szlo vá ki ai Ma gyar Tár sa dal mi és Köz mű ve lő dé si Szö vet ség – Cse ma −
dok el nö ké vel, Ko lár Pé ter rel a Cse ma dok tu laj do nát ké pe ző tel jes könyv gyűj te mény
és le vél tá ri anyag meg őr zé sé ről, ke ze lé sé ről és fel dol go zá sá ról. A szer ző dés ér tel −
mé ben a Cse ma dok tu laj do no si jo gai a fent jel zett könyv− és le vél tá ri anyag gal kap −
cso la to san érin tet le nek ma rad nak.

A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet könyv tá ra és le vél tá ra, a Bib lio the ca Hun gar i −
ca do ku men tá ci ós te vé keny sé gé nek fő cél ja a könyv tár gyűj tő kö ré be tar to zó Szlo vá −
ki á ban meg je le nő ma gyar nyel vű ki ad vány ok be szer zé se és fel dol go zá sa.

2.2. A Bib lio the ca Hun gar i ca fo lyó irat tá ra

Gyűj te mé nyünk ben az 1918–1945 kö zöt ti idő szak ból 89 szlo vá ki ai ma gyar fo lyó irat,
és az 1949−től nap ja in kig ter je dő kor szak ból pe dig 298 köz pon ti és re gi o ná lis saj −
tó ter mék ta lál ha tó.

2.2.1. Fo lyó irat ok 1918–1945 kö zött

Az 1918−as ál lam for du la tot kö ve tő el ső évek ben Cseh szlo vá ki á ban az ad di gi ma −
gyar saj tó na gyobb ré szét, fő leg a ma gya ro sí tás ban részt vett la po kat meg szün tet −
ték, de 1921–1922−től az új la pok ala pí tá sa már na gyobb ne héz sé gek nél kül tör −
tént. 1918 és 1938 kö zött – a kár pát al jai ma gyar saj tót is be le szá mít va – csak nem
700 volt a re giszt rált la pok szá ma, me lyek alap ve tő ré te gét a po li ti kai la pok al kot −
ták (Prá gai Ma gyar Hír lap). Na gyobb ré szük az anya gi el lá tat lan ság és a szak ér te −
lem hi á nya mi att rö vid éle tű volt. A ha tó sá gok a ki sebb sé gi saj tót diszk ri mi na tív mó −
don cen zú ráz ták, s gya ko ri volt az el kob zás és lap be til tás. A szlo vák ál lam ban
(1939–1944) a ma gyar nyel vű saj tó erő sen meg fo gyat ko zott, en nek oka a ma gyar
la kos ság szá má nak csök ke né se, más részt a saj tó sza bad ság meg szű né se és az irá −
nyí tott saj tó rend szer be ve ze té se volt. 

A gyűj te mény be 2005 év vé gé ig 89 fo lyó irat tar to zott. Ezek kö zül né hány: Apol -
lo, Ba rá ti Szó, Es te, Es ti Új ság, Fel sõc sal lóköz, Fel vi dé ki Ma gyar Hír lap, A Föld Né -
pe, Gaz da sá gi Szem le, Gömör-Kishont, Gömör, Gömöri Egyet ér tés, Gömöri Kurir,
Gömöri La pok, Gömöri Új ság, Hír adó, A Jö võ, Kas sai Nap ló, Kas sai Új ság, Ké pes
Hét, Ki sebb ség vé de lem, Ko runk, Lát ha tár, Ma gyar Al bum, Ma gyar Di ák szem le, Ma -
gyar Fi gye lõ, Ma gyar Hír lap, Ma gyar Írás, Ma gyar Mi ner va, Ma gyar Mun kás, Ma gyar
Nap, Ma gyar Nép lap, Ma gyar Szem le, Ma gyar Ta ní tó, Ma gyar Tan ügy, Ma gyar Új ság,
A Mi La punk, A Nap, Nem ze ti Ki sebb sé gek, Nem ze ti Kul tú ra, Nö vény vi lág, Nyi -
travárm egye, Olaj ág, Prá gai Ma gyar Hír lap, A Reg gel, Ri ma völ gye, Sar ló és Ka la -
pács, Somor ja és Vi dé ke, Szín há zi Új ság, Szloven szkói Szín há zi Élet, Szö vet ke ze ti
Új ság, Szûz Má ria Új Vi rá gos Kert je, Tá bor tûz, Tát ra, Tor nal jai Új ság, Tu rul, Tûz, Új
Élet, Új Hí rek, Új Ma gyar Muse um, Új Szó (az Új Kul tú ra fo lyó ira ta 1932−ből), Ve tés.

Az 1945−ig meg je lent szlo vá ki ai ma gyar fo lyó irat ok gyűj te mé nye a tel jes év fo lya −
mo kat és lap szá mo kat il le tő en saj nos hi á nyos. Ezek be szer zé se na gyon ne héz, fő −
leg ha gya té kok ré vén ke rül nek a gyűj te mény be. Így pél dá ul a ri ma szom ba ti Wal len −
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tínyi csa lád ha gya té ká ból (Győry De zső családjának anyai ága) ke rült a fo lyó irat tár −
ba egy na gyon ér té kes gyűj te mény (a Gömör cí mű he ti lap 1922–1944 kö zött meg −
je le nő év fo lya ma i ból 205 lap szám, a Prá gai Ma gyar Hír lap cí mű na pi lap 1922–1935
kö zött meg je lent év fo lya ma i ból 522 lap szám, a Ma gyar Új ság cí mű na pi lap 1927–
1938 kö zött meg je lent év fo lya ma i ból 326 lap szám és a Kas sai Nap ló 1926–1928
kö zött meg je lent év fo lya ma i ból 83 lap szám). A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos,
Iro dal mi és Mű vé sze ti Tár sa ság (Masaryk Aka dé mia) fo lyó ira tá nak a Ma gyar Fi gye -
lõ nek min den meg je lent szá ma meg ta lál ha tó könyv tá runk ban. A Ma gyar Írás cí mű
iro dal mi, mű vé sze ti, tár sa dal mi, kri ti kai fo lyó irat 1932–1937 kö zöt ti tel jes év fo lya −
mai, a Ma gyar Ta ní tó 1923–1925 kö zöt ti tel jes év fo lya mai és a Somor ja és Vi dé ke
cí mű he ti lap 1928–1937 kö zött meg je lent va la men  nyi szá ma (fény má so lat ban) a
ku ta tók ren del ke zé sé re áll.

2.2.2. Fo lyó irat ok 1945 után

A po li ti kai és tár sa dal mi fel té te lek a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság jog fosz tott sá ga mi −
att csak 1948 vé gén te rem tőd tek meg a ma gyar saj tó ki adá sá ra, majd fo ko za to san
a ki sebb sé gi saj tó rend szer ki épí té sé re. A ki sebb sé gi saj tó ki adá sá ban a po li ti kai
szer ve ket nem a nagy vo na lú ság ve zet te, ha nem a kor lá to zás szán dé ka. Az el ső ma −
gyar saj tó ter mék, mely a ma gyar kér dés po li ti kai ren de zé se alap ján lá tott nap vi lá got
az Új Szó volt. Az 1949–1989 kö zött meg je lent köz pon ti szlo vá ki ai ma gyar fo lyó irat −
ok szin te tel jes gyűj te mé nye meg ta lál ha tó a Bib lio the ca Hun gar i ca fo lyó irat tá rá ban.
Ez an nak is kö szön he tő, hogy az 1990−es évek ele jén a meg szűnt vagy meg szün te −
tett la pok szer kesz tő sé ge i nek könyv tá ra a Bib lio the ca Hun gar i ca gon do zá sá ba ke −
rült (Hét, Nõ, Sza bad Föld mû ves, Tá bor tûz, Kis Épí tõ). Ez jó pél da an nak il luszt rá lá −
sá ra, hogy a Bib lio the ca Hun gar i ca mi lyen hasz nos, ér ték men tő sze re pet tu dott be −
töl te ni a szlo vá ki ai ma gyar mű ve lő dés éle té ben. 

Az ál lo mány ban 298 fo lyó irat ta lál ha tó. Eb ből az 1989 előtt meg je len tek: Acél -
toll, A Mi Fa lunk, Al ko tó If jú ság, Ara tá si Hír adó, Ba rát nõ, Bú za ka lász, Csal ló köz,
Cse ma dok Hír adó, Di ák szem mel, Di ák tü kör, Dol go zó Nõ, Dunatáj, Ér sek új vá ri Új -
ság, Fák lya, Gyõ zel mes Út, Ha la dás, Hét, He ti Hír la punk, Iro dal mi Szem le, Kál vi nis -
ta Szem le, Kis Épí tõ, Lá tó, Len dü let, Lodi ar – Ha jó épí tõ, Nép mû ve lés, Nõ, Pi o ní rok
Lap ja, Sza bad Föld mû ves, Szov jet ba rát, Szo ci a lis ta Ne ve lés, Szü lõk Hang ja, Tá bor -
tûz, Ter mé szet és Tár sa da lom, Tu do mány és Tech ni ka, Új If jú ság, Új Szó, Va sár nap,
Zemp lé ni Szó. 

1989 után gyö ke res vál to zá sok tör tén tek a szlo vá ki ai ma gyar lap ki adás ban is. A
kom mu nis ta párt ide o ló gi ai be fo lyá sa, valamint a ko ráb bi ta bu té mák meg szűn tek.
Új la pok is in dul tak (A Hó nap, A Vas ka pu, Alistáli Ér te sí tõ, Arany lab da, Ate lier, Az Én
Új sá gom, Ba kai Hír nök, Ba log fal vai Hír mon dó, Bátorkeszi Alap, Bód vavöl gye, Bod -
rog kö zi Hír nök, Bol tos, Búsi Hír mon dó, Cas trum Novum, Cet li, Cser kész, Csil lag -
fény, Csu sza re sze lõ, De á ki, Dé li Hír lap, Di ák, Dunasz er da he lyi Hír nök, Dunatáj,
Együtt élés Hír mon dó, Élet Slád kovièovón, Éle tünk, Ér de kes Új ság, Ez red for du ló, Fel -
sõszeli Hír mon dó, Fény, Fény su gár, Fi gye lõ, Fir ka, Folkhíradó, For cas, Fó rum Tár sa -
da lom tu do má nyi Szem le, Fran co, Galán tai Új ság, Garamköves di Es ti Hír lap, Gé ni -
usz, Gló busz, Gömöri Hír mon dó, Gömörország, Haj rá, Ha rang szó, Hele, Helme ci Mé -
cses, Helme ci Új ság, Ifi, Hí re ink, Hit köz sé gi Hír adó, Honti La pok, Is ko la tü kör, Izé,
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Jó Gaz da, Jó Pa ló cok, Jó kai Szó, KJK Hír adó, Kalligram, Kas sai Fó rum, Ka ted ra, Ke -
le ti Láng, Ke le ti Nap ló, Ke le ti Új ság, Ké pes Csa lá di Lap, Keszi Kis bí ró, Ko má ro mi
La pok, Köz igaz ga tás, Kraj cár, Kré ta por, Ku lis  szák, Ku po la, Le he tõ ség, Lo son ci
Phoenix, Mai Lap, MIÉSZ Hír adó, MKDM Hír adó, Mo ni tor, Nagyfödéme si Lá tó ha tár,
Nagymác sé di Köz löny, Nagyölved, Nap, Nóg rá di Szó, Ócsai Köz löny, Okoska, Ös -
vény, Pár kány és Vi dé ke, Pe da gó gus, Par la men ti Nap ló, Press in for m, Pul zus, Ref -
lex, Re for má tus Új ság, Re mény, Rik kancs, Rozs nyói Fu tár, Rozs nyói Új ság, Sár ga
Sza már, Somor ja és Vi dé ke, Sza bad Új ság, Sza bad Ka pa ci tás, Sza bad Pol gár, Sza -
lkai Hír mon dó, Szan dokán, Széc si Szó, Szõ gyéni Hír mon dó, Szõ rös Kõ, Tar dosked -
di Hír mon dó, Ti sza vi rág, Tor nal ja és Vi dé ke, Toll for ga tó, Tü csök, Tüs ke, Tûz né zés,
Udvar di Új ság, Új Garamvöl gye, Új Nõ, Új Út, Ungi Táj, Várhosszúréti Hír mon dó, Vá -
sár úti Hír vi võ, Zselízi Hír mon dó, Zsigár di Új ság), azon ban gaz da sá gi meg szo rí tá sok
mi att az or szá gos ter jesz té sű la pok kö zül szá mos a ki lenc ve nes évek kö ze pé re vagy
meg szűnt (pl. Nap), vagy he ti lap ból hav i lap pá ala kult át (pl. He ti Ifi – Ifi), il let ve meg −
vál to zott né ven je lent meg (pl. Sza bad Föld mû ves – Sza bad Föld mû ves Új ság – Sza -
bad Új ság, Nõ – Új Nõ).

A Bib lio the ca Hun gar i ca gyűj te mé nyé ben ta lál ha tó fo lyó irat tár ál lo má nyá ról nyújt
át te kin tést a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet 2002−ben meg je lent ki ad vá nya: A Bib -
lio the ca Hun gar i ca (cse h)s zlováki ai ma gyar folyói rat gyûjteményének ka ta ló gu sa
(1918–2002). A ka ta ló gust a könyv tár mun ka tár sai fo lya ma to san frissítik. 

A (Cseh)szlovákiában ki adott ma gyar nyel vű fo lyó irat okon kí vül meg ta lál ha tó a
könyv tár ban a ma gyar iro da lom ta nul má nyo zá sá hoz szük sé ges több mint 130 ma −
gyar or szá gi iro dal mi és tár sa da lom tu do má nyi fo lyó irat tö re dé kes vagy tel jes év fo lya −
ma i nak pél dá nyai is. Így pél dá ul a gyűj te mény ré szét ké pe zi a Kor társ, a Nagy vi lág,
az Új For rás, az Új Írás, a Je len kor, a Pa lóc föld, a Moz gó Vi lág, az Éle tünk, a Tisza -
táj, a For rás, a Va ló ság, a Lá tó ha tár és az Al föld cí mű iro dal mi fo lyó irat ok,
1960–1980−as évek ben meg je lent év fo lya mai. A ki sebb sé gi kér dés sel és a ha tá ron
tú li ma gyar ság gal fog lal ko zó ma gyar or szá gi tár sa da lom tu do má nyi fo lyó irat ok tel jes
év fo lya mai is a ku ta tók ren del ke zé sé re áll nak (Re gió, Ki sebb ség ku ta tás, Ma gyar Ki -
sebb ség, Nyel vünk és Kul tú ránk, Hun ga ro ló gi ai Ér te sí tõ, Pro Minori tate, Szá za dok,
Ko runk, Li mes, Tör té nel mi Szem le, Hon is me ret, His tó ria stb.). Egy ado má nyo zás ré −
vén ér té kes anyag gaz da gít ja a könyv tá rat: a Bu da pes ti Szem le 1863–1914 kö zött
meg je lent év fo lya mai, va la mint az Aka dé mi ai Ér te sí tõ 1866–1917 kö zött meg je lent
év fo lya mai, me lyek ere de ti leg a po zso nyi ki rá lyi fő gim ná zi um ta ná ri könyv tá rá nak ré −
szét ké pez ték.

A gyűj te mény be tar to zik még 18 szlo vák tár sa da lom tu do má nyi fo lyó irat (pl. His -
tó ria, His torická revue, Rom bo id, Sloven ské poh¾ady, OS Fó rum obèianskej
spoloènos ti), va la mint a Szlo vá ki á ban meg je le nő nem ze ti sé gi (len gyel, orosz, ru −
szin, cseh) ki ad vány ok (20).

2.3. A Bib lio the ca Hun gar i ca fo tó ar chí vu ma

A Bib lio the ca Hun gar i ca szin te meg ala ku lá sá tól kezd ve rend sze res gyűj tő mun ká val
ala kít ja ki fo tó ar chí vu mát is. Meg bíz ta – el ső sor ban – a szlo vá ki ai ma gyar fo lyó ira −
tok fo tó ri por te re it, hogy ké szít se nek fel vé te le ket a szlo vá ki ai ma gyar iro dal mi, tár sa −
dal mi és po li ti kai élet ese mé nye i ről a könyv tár fo tó gyűj te mé nye szá má ra. Ez a gyűj −
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te mény az is mert saj tó fo tó sok (Gyö ke res Györ gy, Prik ler Lász ló, So mo gyi Ti bor, Dö −
mö tör Ede, Fo gas Fe renc és Gör föl Je nő) mun ká i ból idá ig több mint 2200 fény ké pet
tar tal maz. Ér té kes ré szét ké pe zi e gyűj te mény nek az 1990−es évek vé gén Gör föl Je −
nő ál tal ké szí tett 70 szlo vá ki ai ma gyar írót áb rá zo ló 249 szí nes port ré fel vé tel, mely −
nek di gi ta li zált vál to za ta CD−n is meg ta lál ha tó. To váb bá a fo tó ar chí vum ré szét ké pe −
zi még az 1960–1980−as évek ben ké szült, mint egy 300 fény kép ből ál ló kol lek ció
(Prandl Sán dor, Fo gas Fe renc és Gyö ke res Györ gy mun kái) szlo vá ki ai ma gyar írók −
ról, köz éle ti sze mé lyi sé gek ről.

A Bib lio the ca Hun gar i ca fo tó ar chí vu mát prog ram sze rű en gya ra pít ja a fel vi dé ki
ma gyar mű em lé kek és em lék he lyek je len le gi ál la po tát áb rá zo ló ké pek do ku men tá −
lá sá val is. Az 1848–1849−es ma gyar for ra da lom és sza bad ság harc em lék he lye i ről
58 doku men tum felvétel, a po zso nyi mű em lé kek ről 29 fel vé tel, to váb bá a csal ló kö −
zi kö zép ko ri temp lo mok ról mint egy 100 szí nes fény kép (Görföl Je nő mun kái) ké −
szült. A gyűj te mény je len tős ré szét ké pe zi a Pran dl Sán dor ha gya té ká ból szár ma zó
több mint 10 000 fény kép, Gyö ke res Györ gy 2000 fény ké pe, va la mint az utób bi
más fél év ti zed tör té né se it do ku men tá ló sa ját fo tó gyűj te mény (7000). A fo tó ar chí −
vum fény ké pe it rend sze re sen fel hasz nál ják az egyes szlo vá ki ai ma gyar fo lyó irat ok
szer kesz tő sé gei, az em lék he lyek ről ké szült nagy mé re tű szí nes fo tó kat pe dig több
ha zai és kül föl di ki ál lí tá son, kon fe ren ci án is be mu tat ta a könyv tár. 

2.4. A Bib lio the ca Hun gar i ca ké pes lap gyűj te mé nye

A Bib lio the ca Hun gar i ca do ku men tum tá rá nak fon tos ré szét ké pe zi a mint egy 3200
ré gi és mai ké pes lap. Szlo vá ki ai ké pes lap bör zé ken és ma gán gyűj tők től be sze rez ve
bő vül fo lya ma to san a gyűj te mény, amely el ső sor ban Szlo vá kia ma gyar lak ta vá ro sai
és köz sé gei ál la po tá nak 1918 utá ni vál to zá sa it do ku men tál ja, és igyek szik be sze −
rez ni a Szlo vá kia te rü le tén ta lál ha tó ma gyar jel le gű mű em lé ke ket, tör té nel mi em lék −
he lye ket áb rá zo ló ké pes la po kat. A hely tör té ne ti ku ta tás szem pont já ból fon tos do ku −
men tá ció az ez idá ig mint egy 100 szlo vá ki ai vá ros ról és köz ség ről ta lál ha tó gyűj te −
mény (Ér sek új vár, Kas sa, Ko má rom, Po zsony, Somor ja stb.). Mű ve lő dés tör té ne ti
szem pont ból a leg ér té ke seb bek a fel vi dé ki hon véd em lék mű ve ket (Sel mec bá nya,
Kas sa, Nagysal ló, Lő cse) áb rá zo ló ré gi ké pes lap ok, az ér sek új vá ri és lo son ci Kos −
suth−szo bor ról ké szült, a po zso nyi Pe tő fi−szob rot, a mil len ni u mi em lék mű ve ket (Dé −
vény, Nyi tra, Mun kács), a ma gyar iro da lom tör té net fel vi dé ki em lék he lye it áb rá zo ló
ké pes lap ok.

2.5. Egyéb gyűj te mé nyek a Bib lio the ca Hun gar icában

A Bib lio the ca Hun gar i ca egyéb gyűj te mé nyei: hang ar chí vum (150 hang ka zet ta), CD−
gyűj te mény (159), vi de o ka zet ták (106), pla ká tok (226), nap tá rak (43), va la mint a
szak dol go zat ok (98) gyűj te mé nye.

A Szlo vák Rá dió ma gyar adá sa év ti ze dek óta rend sze re sen ké szít iro dal mi és
pub li cisz ti kai mű so ro kat, me lyek ke re té ben meg szó lal tat ja a szlo vá ki ai ma gyar író −
kat és köz éle ti sze mé lyi sé ge ket. Mi vel a szer kesz tő ség meg fe le lő hang sza lag hi á −
nyá ban ar chi vá lá si gon dok kal küzd, a rög zí tett hang anyag tá ro lá sa gyak ran ve szély −
be ke rül. A Bib lio the ca Hun gar i ca a szer kesz tők kel együtt mű köd ve olyan prog ra mot
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in dí tott el, amely nek cél ja meg men te ni az utó kor szá má ra ezt a mű ve lő dés tör té ne −
ti szem pont ból ér té kes do ku men tum anya got. Ezért ki ala kí tott és fo lya ma to san bő −
vít egy olyan hang ar chí vu mot, mely ben már ez idá ig si ke rült el ké szí te ni és pon tos
szá mí tó gé pes jegy zék se gít sé gé vel kön  nyen ku tat ha tó vá ten ni a 150 egy órás hang −
ka zet tán rög zí tett anya got. A gyűj te mény ben az 1960−as évek vé gé től 2000 vé gé ig
kü lön bö ző al ka lom mal ké szült hang fel vé tel ta lál ha tó 150 szlo vá ki ai ma gyar író val,
to váb bá több ke rek asz tal−be szél ge tés, szer kesz tői és ki adói mű hely ta lál ko zó, kon −
fe ren ci ák, szín há zi év for du lók stb. al kal má ból ké szült hang anyag. Az írók kö zül a leg −
több ször Duba Gyu la, Ozs vald Ár pád, Tő zsér Ár pád, Tur czel La jos, Tóth Lász ló, Zs.
Nagy La jos, Zal abai Zsig mond, Konc sol Lász ló, Cselényi Lász ló, Gren del La jos, Dé −
nes Györ gy és Hizs nyai Zol tán sze re pel a hang sza lag okon.

A Come nius Egye tem Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szé ke és a Bib lio the ca Hun −
gar i ca 2003 ok tó be ré ben meg ál la po dást kö tött, hogy a po zso nyi ma gyar tan szék tu −
laj do ná ban lé vő nyelv já rá si hangarchívum meg men tés, meg őr zés és köz kinc  csé té −
tel cél já ból a Fó rum In té zet Bib lio the ca Hun gar i ca könyv− és adat tá rá ban ke rül el he −
lye zés re. A nyelv já rá si hangarchívum a tan szé ken az 1960−as évek től az 1980−as
évek ele jé ig Si ma Fe renc docens ve ze té sé vel fel gyűj tött nyelv já rá si anya got tar tal −
maz za, mint egy 120 mag ne to fon sza la gon. 

A CD−gyűj te mény ben meg ta lál ha tók a szlo vá ki ai ma gyar mű vé sze ti együt te sek és
szó lis ták ka zet tái, le me zei, CD−i (Híd veg yeskar, Somor ja; FIRESZ Kó rus: Tégy,
Uram, en gem ál dás sá; Zob o ral ja – Zsérei női veg yeskar stb.), en cik lo pé di ák, le xi ko −
nok, szó tá rak di gi tá lis vál to za tai. 

A vi de o ka zet ta−gyűj te mény nagy ré szét a Du na Te le ví zió ál tal ki adott ka zet ták al −
kot ják (Rend ha gyó tör té ne lem óra; Hun garia Lit ter a ta 1–7.; Ma gyar tör té nel mi arc -
kép csar nok; Hej, hej he lyes írás!).

2.6. A Bib lio the ca Hun gar i ca kisny omtatványtára

A Bib lio the ca Hun gar i ca kisny omtatványtára fel öle li a szlo vá ki ai ma gyar ság szel le −
mi−mű vé sze ti éle té vel kap cso la tos do ku men tu mo kat. A könyv tár gyűj te mé nyé ben
kép ző mű vé sze ti ki ál lí tá sok ról szó ló ka ta ló gu sok (pl. Du na Men ti Mú ze um, Csal ló kö −
zi Mú ze um, Kor társ Ma gyar Ga lé ria, Nóg rá di Ga lé ria stb.), szín há zak mű sor fü ze tei,
va la mint kü lön bö ző kul tu rá lis ese mé nyek kel kap cso la tos meg hí vók és ér te sí tők (pl.
Duna men ti Ta vasz, Gom ba szö gi Or szá gos Dal− és Tánc ün ne pély, Zselízi Or szá gos
Nép mű vé sze ti Fesz ti vál, Czuc zor Ger gely Na pok, Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na pok, Ko −
dály Na pok, Jó kai Na pok, a Vám béry Pol gá ri Tár su lás ren dez vé nyei stb.) ta lál ha tók.
A fel dol go zott kis nyom tat vá nyok szá ma el éri az ötez ret.

2.7. Ha gya té kok a Bib lio the ca Hun gar icában

A Bib lio the ca Hun gar i ca ál lo má nyát egyé ni ha gya té kok is gaz da gít ják. 

2.7.1. Fel dol go zott ha gya té kok

Győry (Wal len tínyi) De zső (köl tő, író, pub li cis ta) ha gya té ka a Wal len tínyi Er zsé bet ál −
tal ös  sze gyűj tött le ve lek ből áll. A le ve lek alap ján nyo mon kö vet he tő az író pá lya fu −
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tá sa, köny vei szü le té sé nek, meg je len te té sé nek és fo gad ta tá sá nak kö rül mé nyei. A
ha gya ték ban ta lál ha tó ké pes lap ok kö zött ér té kes szá zad ele ji fo tók és bé lye gek is
van nak. Meg ta lál ha tók to váb bá azok az új ság cik kek, ame lyek Győry De zső sze rep −
lé se i vel, köny ve i nek kri ti ká i val fog lal koz nak (180 cikk). A 6 le vél tá ri do boz nyi anyag −
ból és a 143 könyv ből ál ló ha gya ték a ku ta tók ren del ke zé sé re áll. A köny vek ből 54
pél dány de di kált az író csa lád tag jai ré szé re.

Ungváry Fe renc (ren de ző, szí nész, pub li cis ta) ha gya té ká ban meg ta lál ha tó a Po −
zso nyi Vá ro si Szín ház tör té ne te 1900–1938 kö zött, 10 szín ház zal kap cso la tos írá −
sa (pl. Tal ló zás a szlo vá ki ai ma gyar szí né szet múlt já ból), 12 a rá dió tör té ne tét fel −
dol go zó mun ká ja, 137 hang já ték (pl. A rá dió be mon dót ke res), 9 könyv. Ha gya té ka
sze mé lyes le ve le ket, ké pes la po kat (61 db Újházy Nu si fér jé hez, Ungváry Fe renc hez
írt le vél, 31 db Ungváry Fe renc édes any já tól ka pott le vél), 20 hang le mezt, 6 hang −
sza la got (me lye ken Újházy Nu si éne kel), 150 kot tát, 26 csa lá di fény ké pet, sze mé −
lyes ira to kat, ok má nyo kat és szám lá kat is tar tal maz.

Pran dl Sán dor (fo tó ri por ter) ha gya té kát 1999−ben vá sá rol ta meg a Bib lio the ca
Hun gar i ca a fo tog rá fus fi á tól. A gaz dag gyűj te mény 6500 fe ke te−fe hér fény ké pet és
4000 szí nes dia fel vé telt tar tal maz. A szlo vá ki ai ma gyar kul tu rá lis élet tör té ne te ta −
nul má nyo zá sá nak fon tos do ku men tu ma it ké pe zik a fény kép gyűj te mény da rab jai.
Több száz kép ta lál ha tó az 1970–1980−as évek nép mű vé sze ti fesz ti vál jai (Gom ba −
szög, Zselíz, Ko dály Na pok stb.) min den év fo lya má ról. Szám ta lan fény kép ké szült a
fel lé pő mű vé sze ti cso por tok ról, to váb bá nagy szá mú port ré az is mert szlo vá ki ai ma −
gyar köz éle ti sze mé lyi sé gek ről, írók ról, mű ve lő dés szer ve zők ről, nép mű ve lők ről. A
dia fel vé te lek kö zül a leg ér té ke sebb az 1980−as évek ben fo tó zott anyag, amely a
szlo vá ki ai ma gyar tá jak nép vi se le te it mu tat ja be (me lyek egy ré sze meg je lent a Jó −
kai Mária–Méry Mar git: Szlo vá ki ai ma gyar nép vi se le tek cí mű könyv ben), va la mint a
szlo vá ki ai ma gyar vo nat ko zá sú mű em lé kek ről, em lék he lyek ről ké szült több száz fel −
vé tel. 

Hal tenberg er In ce (Incze Bé la) (kul tú ra szer ve ző, pub li cis ta) könyv tá rá ból 247
köny vet örö kö se, lá nya, Szabóné Hal tenberg er Kin ga aján dé ko zott a Bib lio the ca
Hun gar i ca könyv tá rá nak 2000 jú ni u sá ban. A köny vek kö zül több mint 100 kö tet a
könyv tár törzs ál lo má nyát gaz da gí tot ta az 1920–1930 kö zött meg je lent ér té kes szlo −
vá ki ai ma gyar mű vek kel. A töb bi mun ka a Bib lio the ca Hun gar i ca kéz irat tá rá nak fon −
tos ré szét ké pe zi, mi vel Hal tenberg er In ce ki tű nő szak könyv tá rá ban meg ta lál ha tó
szin te min den fon tos mun ka az 1920–1930−as évek ma gyar tár sa da lom tu do má nyi
és szo ci og rá fi ai mű ve i ből.

Krivosik Ist ván (dip lo ma ta, szín ház igaz ga tó, egye te mi oktató) könyv tá runk nak
172 köny vet ado má nyo zott (fő leg az 1950–1980−as évek szlo vá ki ai ma gyar ki ad vá −
nyai), va la mint a Ter mé szet és Tár sa da lom cí mű fo lyó irat több év fo lya mát.

Jan ics Kál mán (tör té nész, pub li cis ta, or vos) ha gya té ka (411 könyv) 2004 jú li u −
sá ban ke rült a Bib lio the ca Hun gar icá ba.

Pet ne házy Fe renc (köl tő, mű for dí tó) ha gya té ka 2003 feb ru ár já ban, Kas sá ról ke −
rült a könyv tár ba (164 könyv).

Sza lat nai Re zső (kri ti kus, iro da lom tör té nész, író) ha gya té kát Sza lat nai R. Ju dit
ado má nyoz ta 2003 feb ru ár já ban a Bib lio the ca Hun gar icá nak. A gaz dag gyűj te mény
339 könyv ből és 157 fo lyó irat ból (Ma gyar Új ság, Ma gyar Hír lap, Es ti Új ság, A Hét,
Nõ, Ma gyar Tan ügy stb.) áll. A könyv tár nak ado má nyo zott könyv− és fo lyó irat−gyűj te −
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mény, va la mint az új ság ki vá gás ok tel jes fel dol go zá sá val 2004 szep tem be ré ben bib −
li og rá fia ké szült.

Sipos Győ ző (mű for dí tó) könyv tá rá ból 165 köny vet ado má nyo zott fe le sé ge a Bib −
lio the ca Hun gar icá nak 1999 őszén. A könyv gyűj te mény je len tős ré szét a 20. szá zad
el ső ne gye dé ből va ló Re mek írók ké pes könyv tá ra so ro zat te szi ki. 

2.7.2. Fel dol go zás ra vá ró ha gya té kok

Je len leg Gyö nyör Jó zsef és Zal abai Zsig mond ha gya té ká nak rend sze re zé se és fel −
dol go zá sa fo lyik.

Zal abai Zsig mond (egye te mi ad junk tus, iro da lom kri ti kus) 35 le vél tá ri do boz ból
ál ló ha gya té ká nak leg na gyobb ré szét (18 do boz) a Fel vi dé ki uta zás cí mű vers gyűj te −
mény ének kéz ira ta ké pe zi, amely a hon fog la lás ko rá tól kezd ve a 20. szá zad vé gé ig
meg je lent szlo vá ki ai vo nat ko zá sú, ma gyar nyel ven író dott vagy ma gyar szer zők tol −
lá ból szár ma zó vers szö ve ge ket tar tal maz za. A Zal abai ál tal ké szí tett egye te mi se −
géd anyag ok, elő adá sok és jegy ze tek 10 le vél tá ri do boz ter je del mű ek. A Ha zai imád -
ság fé le (Kas sák La jos és szü lõ föld je) cí mű ös  sze ál lí tás kéz ira ta 2 le vél tá ri do boz.

Gyö nyör Jó zsef (po li to ló gus, köz író, jo gász, jog tör té nész) ha gya té ká hoz 517
könyv, va la mint 26 le vél tá ri do boz nyi irat gyűj te mény tar to zik. Az irat gyűj te mény fő −
leg a Nem ze ti sé gi Tit kár sá gon vég zett 1968–1983 kö zöt ti te vé keny sé ge so rán ke −
let ke zett, sok ré tű hát tér anya got, elem zé se ket, ta nul má nya i nak kéz ira ta it ma gá ban
fog la ló és a nem ze ti sé gi kér dés sel kap cso la tos fon tos do ku men tu mo kat tar tal maz −
za.

2.8. Le vél− és kéz irat tár

A Bib lio the ca Hun gar i ca le vél− és kéz irat tá ra a szlo vá ki ai ma gyar ság éle té vel kap cso −
la tos le vél tá ri do ku men tu mo kat, a szlo vá ki ai ma gyar po li ti kai pár tok, tár sa dal mi,
kul tu rá lis és egyéb szer ve ze tek és in téz mé nyek irat anya ga it, köz éle ti sze mé lyi sé −
gek, írók, mű vé szek le ve le zé sét tar tal maz za. 

A le vél tár ál lo má nyát 3 nagy irat gyűj te mény ké pe zi. A leg na gyobb a Cse ma dok
1949–1990 kö zöt ti idő sza kát kép vi se lő do ku men tum gyűj te mény, to váb bá a Szlo vák
Kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csá nak 1969–1991 kö zöt ti te vé keny sé gé nek do ku men −
tá ci ó ja, va la mint az 1990−ben meg ala kult szlo vá ki ai ma gyar pár tok (Ma gyar Pol gá ri
Párt, Együtt élés Po li ti kai Moz ga lom) köz pon ti irat tá rá nak do ku men tu mai.

2.8.1. A Cse ma dok do ku men tum gyűj te mé nye

A Bib lio the ca Hun gar i ca vál lal ta az 1990−es évek kö ze pén sú lyos anya gi hely zet be
ke rült Cse ma dok köz pon ti irat tá rá nak gon do zá sát. 1996−ban kez dő dött el a szin te
tel je sen ren de zet len, mint egy 60 fo lyó mé ter nyi le vél tá ri anyag Som or já ra köl töz te té −
se és fo lya ma tos fel dol go zá sa. A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Le vél tá ri Kol lé gi u má nak
pá lyá za ti tá mo ga tá sá val 1996 őszén meg kez dőd he tett a do ku men tum gyűj te mény
alap lel tá rá nak el ké szí té se. Az az óta is fo lya ma to san vég zett le vél tá ri rend sze re ző
mun ka ered mé nye ként je len tős elő re lé pés tör tént az irat gyűj te mény ku tat ha tó vá té −
te le te rén, mely nagy ban hoz zá já rul a szlo vá ki ai ma gyar ság tör té ne té nek ku ta tá sá −
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hoz, se gí ti a Cse ma dok tör té ne té nek meg írá sá ra vál lal ko zók mun ká ját, for rás gyűj te −
mé nyek ki adá sát, va la mint tör té nel mi kro no ló gi ák ké szí té sé hez szol gál ér té kes ada −
lé kok kal.

A Cse ma dok−irat gyűj te mény le vél tá ri do bo zok ba ren de zett anya gá nak az alap lel −
tá ra a kö vet ke ző: 

1. az or szá gos köz gyű lé sek ira tai 1949–1997 (11 do boz, 31 cso mó);
2. az Or szá gos Vá laszt mány (Köz pon ti Bi zott ság) ira tai 1951–1989 (13 do boz,

79 cso mó);
3. az Or szá gos Vá laszt mány (Köz pon ti Bi zott ság) el nök sé ge ülé se i nek anya gai

1949–1990 (34 do boz, 50 cso mó);
4. a Cse ma dok he lyi szer ve ze tei év zá ró tag gyű lé se i nek jegy ző köny vei

1960–1990 (28 do boz, 40 cso mó);
5. a Cse ma dok Köz pon ti Tit kár sá gá nak sze mély ze ti ira tai (ká der lap ok)

1949–1974 (7 do boz, 342 irat);
6. a Cse ma dok tit kár sá gá nak ve gyes anya gai 1950–1990 (18 do boz, 92 cso −

mó): iro da lom nép sze rű sí tő mun ka, klub moz ga lom, ének ka ri moz ga lom, Ko dály Na −
pok, Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na pok, Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis Na pok, Szőt −
tes, a Hét ki adá sá val kap cso la tos anya gok, mű ve lő dés tör té ne ti ve tél ke dők;

7. or szá gos ren dez vé nyek irat anya gai: Gom ba szö gi Dal− és Tánc ün ne pély
1960–1989 (14 do boz), Zselízi Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vál 1961–1991 (16
do boz), Ta va szi szél vi zet áraszt nép ze nei ve tél ke dő 1970–1989 (8 do boz).

A Cse ma dok le vél tá rá nak ku ta tá sát se gí ti a szer ve zet 1949–1959 kö zöt ti kor −
sza ká ról ké szült 800 té telt tar tal ma zó saj tó bib li og rá fia, amely a szlo vá ki ai ma gyar
ko ra be li fo lyó irat ok ban meg je lent, a Cse ma dok te vé keny sé gé ről szó ló írá so kat tar −
tal maz za.

2.8.2. A Szlo vák Kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csá nak do ku men tá ci ó ja 

A Szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Nem ze ti sé gi Ta ná csát (Rada vlády SSR pre
národ nos ti) 1969. feb ru ár 14−én hoz ták lét re. A Nem ze ti sé gi Ta nács a kor mány ta −
nács adó, kez de mé nye ző és ko or di ná ci ós szer ve volt nem ze ti sé gi ügyek ben. A Nem −
ze ti sé gi Ta nács 1969. áp ri lis 22. és 1991. ja nu ár 24. kö zött 35 al ka lom mal ülé se −
zett, és ös  sze sen 153 ügy ira tot (je len tést, el len őr ző je len tést, be szá mo lót, in for má −
ci ót) vi ta tott meg. Ezek fő leg a nem ze ti sé gi ok ta tás sal és kul tú rá val, az óvo dák, ill.
az alap− és kö zép is ko lák hely ze té vel, a pe da gó gus kép zés sel, a kö zép is ko lai és
egye te mi fel vé te lik nem ze ti sé gi szem pont ból ér té kel he tő ered mé nye i vel, a Cse ma −
dok kal, a nyelv hasz ná lat tal, a dél−szlo vá ki ai já rá sok prob lé má i val, a könyv− és fo lyó −
irat−el lá tás sal, a nép szám lá lás ok ered mé nye i nek elem zé sé vel, a ki sebb sé gek szo −
ci á lis hely ze té vel, a nem ze ti sé gi saj tó val, a szín há zak kal, va la mint a tu do má nyos
ku ta tás sal fog lal koz tak. Az ügy irat ok ter mé sze te sen a ma gya ron kí vül a ru tén és az
uk rán ki sebb ség prob lé má it is tag lal ták.

A több mint 10 000 gé pelt ol dalt ki te vő do ku men tá ció a kö vet ke ző té ma kö rök
sze rint van rend sze rez ve:

1. a Nem ze ti sé gi Ta nács ülé se i ről ké szí tett fel jegy zé sek, jegy ző köny vek;
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2. a Nem ze ti sé gi Ta nács ülé se in meg tár gyalt ügy irat ok és a na pi rend re tű zött
153 ügy ira ton kí vül a meg tár gya lá suk kal kap cso la tos egyéb do ku men tá ció (ál lás fog −
la lás ok, meg jegy zé sek, sta tisz ti kák);

3. a Nem ze ti sé gi Ta nács tit kár sá gá nak le ve le zé se és egyéb be ik ta tott ira tai
1968–1978 kö zött;

4. a tit kár ság ál tal ké szí tett je len té sek, in for má ci ók és egyéb ügy irat ok fő leg a
kor mány el nö ke, al el nö kei, va la mint a párt köz pont ré szé re;

5. az 1961., 1970., 1980. és az 1991. évi nép szám lá lás ok do ku men tu mai (kér −
dő ívek, nem ze ti sé gi ada tok stb.);

6. a tit kár ság ál tal szer kesz tett és ki adott Infor maèný bul le tin 10 szá ma;
7. a nem ze ti sé gek hely ze tét sza bá lyo zó jo gi nor mák, kor mány ha tá ro za tok, párt −

ha tá ro zat ok gyűj te mé nye (1952–1991);
8. a Nem ze ti sé gi Ta nács sta tú tu mai, a tit kár ság mun ka ter vei;
9. az 1969−ben lé te sí tett szak bi zott ság ok (ok ta tá si, kul tu rá lis és köz gaz da sá gi)

ira tai;
10. a nem ze ti sé gi tör vé nye ket elő ké szí tő 1969. évi körtvé lye si és mora vanyi

kon fe ren ci ák do ku men tu mai, ta nul má nyok;
11. a Szlo vák Nem ze ti Ta nács nem ze ti sé gi bi zott sá gá nak (1968–1970) ügy ira −

tai;
12. a „har minc hár mak” be ad vá nya 1989−ben és a ve le kap cso la tos do ku men tu −

mok ;
13. a nyelv kér dés sel, a nyelv hasz ná lat tal, a hely ség ne vek prob lé má já val fog lal −

ko zó do ku men tu mok (1970–1982);
az 1990−ben el fo ga dott nyelv tör vény elő ké szí té sé nek és tár gya lá sá nak do ku −

men tu mai;
15. ve gyes ira tok 1968−ból;
16. a Szlo vák Terv hi va tal je len té sei, elem zé sei, ill. ta nul má nyok (1967–1975)

Dél−Szlo vá kia gaz da sá gi hely ze té ről;
17. a nem ze ti sé gi kul tú rá val kap cso la tos do ku men tu mok (ma gyar té vé adás, kul −

tu rá lis egyez mé nyek, könyv− és új ság be ho za tal, szín ház, Matesz, Thália stb.);
18. a nem ze ti sé gi ok ta tás sal fog lal ko zó do ku men tu mok (mi nisz té ri u mi je len té −

sek, egye te mi fel vé te lik ered mé nyei stb.);
19. az 1990−ben (Var ga Sán dor mi nisz ter el nök−he lyet tes hi va ta li ide je alat t) ké −

szült nem ze ti sé gi tit kár sá gi do ku men tu mok.
A töb bi anyag je len leg is fel dol go zás, rend sze re zés alatt áll.
A Cse ma dok és a Nem ze ti sé gi Ta nács le vél tá ri anya ga i hoz szer ve sen kap cso ló −

dik két is mert szlo vá ki ai ma gyar köz éle ti sze mé lyi ség, Sza bó Re zső és Var ga Sán −
dor ál tal a Bib lio the ca Hun gar i ca ré szé re ado má nyo zott sze mé lyes irat gyűj te mény. 

Sza bó Re zső (jo gász, par la men ti kép vi se lő, pub li cis ta) irat gyűj te mé nye 20 le vél −
tá ri do boz ból áll, amely tar tal maz za az 1960−as évek vé gén szü le tett leg fon to sabb
nem ze ti ség po li ti kai do ku men tu mo kat, az 1990−es évek nem ze ti sé gi tör vény ja vas la −
ta it, szá mos elem zést, hát tér anya got és a kü lön bö ző tiszt sé gei so rán ös  sze gyűj tött
ér té kes do ku men tu mo kat. A do ku men tum gyűj te mény tar tal má ról szó ló 20 ol da las
rész le tes jegy zék kü lön gyűj te mény ként áll a ku ta tók ren del ke zé sé re. 
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Var ga Sán dor (le vél tá ros, tu do má nyos ku ta tó) 1968–1970 kö zött a Cse ma dok
ve ze tő tiszt ség vi se lő je volt. Mun kás sá gá nak e kor sza kát do ku men tá ló, 10 le vél tá ri
do boz nyi ren de zett irat anya gát ado má nyoz ta a Bib lio the ca Hun gar icá nak. 

2.8.3. A szlo vá ki ai ma gyar pár tok ira tai

A Ma gyar Pol gá ri Párt 1989–1998 kö zöt ti te vé keny sé gét do ku men tá ló irat tár 50 le −
vél tá ri do bozt tölt meg, mind egyik do boz ban meg ta lál ha tó az egyes ira tok jegy zé ke.
A do ku men tum gyűj te mény ben meg ta lál ha tók a párt alap sza bá lyai; a prog ram jai; az
egyes köz gyű lé sek irat anya ga; az 1990., 1992., és 1994. évi or szá gos és ön kor −
mány za ti vá lasz tá sok do ku men tu mai; a tör vény ja vas lat ok; a párt ha zai és nem zet −
kö zi kap cso la ta i nak do ku men tu mai; a le ve le zés; a kü lön bö ző ál lás fog la lás ok és pe −
tí ci ók; stb. Az Együtt élés irat tá ra lel tá rá nak el ké szí té se fo lya mat ban van.

A szlo vá ki ai ma gyar po li ti ka 1990–2000 kö zöt ti tör té ne té nek ta nul má nyo zá sá hoz
hasz nos se gít sé gül szol gál nak a szlo vá ki ai ma gyar par la men ti kép vi se lők ál tal a
könyv tár nak ado má nyo zott par la men ti jegy ző köny vek. A könyv tár ban meg ta lál ha tó a
Szlo vák Köz tár sa ság Nem ze ti Ta ná csa 1990–1998 kö zöt ti ülé se i nek 363 jegy ző köny −
ve, va la mint a Cseh és Szlo vák Szö vet sé gi Köz tár sa ság Szö vet sé gi Gyű lé sé nek
1989–1992 kö zöt ti ülé se i nek 163 jegy ző köny ve. Ezen kí vül a Szlo vák Köz tár sa ság tör −
vény tá rá nak (Zbierka zákonov) 1990–2000 kö zöt ti év fo lya mai is ren del ke zés re áll nak.

3. A Bib lio the ca Hun gar i ca te vé keny sé ge

Fenn ál lá sa óta a könyv tár fo lya ma to san sok ré tű köz hasz nú in for má ci ós szol gál ta tá −
so kat is el lát. A Bib lio the ca Hun gar i ca je len leg 3 fő ál lá sú al kal ma zott mel lett 2 ál −
lan dó rész mun ka idő ben fog lal koz ta tott sze mély se gít sé gé vel mű kö dik. Nyá ron 1−1
he tet fő is ko lai vagy egyetemi hallgatók is be se gí te nek a könyv tár ban fo lyó mun kák −
ba.

A Bib lio the ca Hun gar i ca az ál la mi könyv tá rak kal el len tét ben nem köl csön könyv −
tár, ha nem ku ta tó könyv tár. Meg fe le lő inf rast ruk tú rá val áll a ku ta tók ren del ke zé sé −
re: szá mí tó gép−, szken ner− és inter nethasználat, fény má so lá si le he tő ség. Gyűj te mé −
nyét egy re na gyobb szám ban hasz nál ják fel a szlo vá ki ai ma gyar mű ve lő dés tör té ne −
tét fel dol go zó ku ta tók. A ké zi könyv tár, a könyv ál lo mány, a fo lyó irat tár nyúj tot ta le he −
tő sé gek kel rend sze re sen él nek a po zso nyi, a nyi trai és a ko má ro mi egye tem oktatói
és hall ga tói. A kü lön bö ző té mák hoz (iro da lom, nem ze ti sé gi kér dés, hely tör té net, saj −
tó stb.) nyúj tott in for má ci ó kért cse ré be az egye te mi hall ga tók el hoz zák az el ké szült
szak dol go za tuk egy pél dá nyát, amel  lyel to váb bi se gít sé get tud nak nyúj ta ni a té ma
iránt ér dek lő dők nek. Így fo lya ma to san gya rap szik a könyv tár szak dol go zat−gyűj te mé −
nye, amely ben je len leg 98 kü lön bö ző té ma áll a ku ta tók ren del ke zé sé re (pl. Fábry
Zol tán és az Iro dal mi Szem le, Szlo vák tá jak és em be rek Mik száth mû ve i ben, Táj sza -
vak Kémén drõl, Az Új Szó nyelv he lyes sé gi és he lyes írá si kér dé sei, If jú sá gi lap ja ink
nyelv hasz ná la tá ról, A szen ci ö−zõ nyelv já rás hang ta ni és alak ta ni le írá sa, Há rom
csal ló kö zi fa lu – Nyáras d, Padány, Alistál – le xi kai nyelv at la sza, Nyelv tör vény konf lik -
tus ki ala ku lá sa, Két nyel vû ség Szen cen, Ki sebb sé gi ma gyar gyer mek iro da lom Cseh -
szlo vá ki á ban 1945–90, Fel sõ-Csal ló köz iro dal mi ha gyo má nyai, Kód vál tás a két vi -
lág há bo rú köz ti cseh szlo vá ki ai ma gyar saj tó nyel vé ben, A cseh szlo vá ki ai ma gyar
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könyv ki adás bib li og rá fi á ja 1918–1944, A Szõt tes Ka ma ra Nép tánc e gyüttes tör té ne -
te és sze re pe a fel vi dé ki ma gyar ság kul tu rá lis éle té ben).

A Cse ma dok 1999−ben ün ne pel te meg ala ku lá sá nak 50. év for du ló ját, mely nek al −
kal má ból szá mos pub li ká ció lá tott nap vi lá got. Jó néhány el ké szí té sé hez nyúj tott se −
gít sé get kü lön bö ző he lyi szer ve zet tör té ne tét ku ta tók szá má ra a Bib lio the ca Hun ga −
r i ca le vél tá ra. Több év for du lós ki ál lí tás és ki ad vány ös  sze ál lí tá sá hoz köl csön zött do −
ku men tu mo kat és bo csá tot ta azo kat a ku ta tók ren del ke zé sé re.

A könyv tár na gyon sok hely tör té ne ti, re gi o ná lis és ös  szeg ző ki ad vány lét re jöt té −
ben volt a ku ta tók se gít sé gé re (pl. Presin szky La jos: Fel sõ-csal ló kö zi arc kép csar nok;
uő: Múl tunk ról a je len nek – fe je ze tek Lég tör té ne té bõl; uő: Mit hagy tak ránk a szá -
za dok – Nagy szar va; uő: Somor ja tör té nel mi ol va só könyv; Gör föl Jenő–Limpár Pé ter:
„Pa csir ta szót hal lok megin t”; uők: Víz, víz, víz, víz – az 1965-ös csal ló kö zi ár víz pub -
li cisz ti kai és szép iro dal mi anya gai; Tóth Lász ló [sz erk.]: A (cse h)s zlováki ai ma gyar
mû ve lõ dés tör té ne te 1918–1998). A könyv tár a ku ta tók igé nyei sze rint, sze mé lye −
sen, de akár e−mai len, te le fo non, fa xon is nyújt in for má ci ót, kül di a kért do ku men −
tu mo kat.

In for má ci ó kat szol gál tat to váb bá a szlo vá ki ai ma gyar, de a ma gyar or szá gi, a ha −
tá ron tú li ma gyar ság ügye i vel fog lal ko zó in téz mé nyek nek is. Jó kap cso la tot tart fenn
Szlo vá kia ma gyar lak ta te rü le te i nek könyv tá ra i val, és ma gyar or szá gi könyv tá rak kal
(pl. Kis fa ludy Kár oly Me gyei Könyv tár Győr, Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár Bu da pest),
in téz mé nyek kel (Te le ki Lász ló In té zet, Ha tá ron Tú li Ma gya rok Hi va ta la).

Évek óta szak mai és anya gi tá mo ga tást nyújt a szlo vá ki ai ma gyar is ko lák di ák jai
szá má ra ren de zett tör té nel mi és iro dal mi té má jú ve tél ke dők szer ve ző i nek. Társ ren −
de ző je a 2006−ban im már ti ze dik al ka lom mal meg ren de zett szlo vá ki ai ma gyar hely −
tör té né szek szak mai ta lál ko zó já nak (Udvard), va la mint a szlo vá ki ai ma gyar kö zép is −
ko lás ok ré szé re ki írt Múlt idé zõ elnevezésű tör té nel mi ve tél ke dő nek.

A Bib lio the ca Hun gar i ca mű kö dé sé hez el en ged he tet len az ál lan dó ál lo mány gya −
ra pí tás és −fel dol go zás. Mun ka tár sa ink a ki adók és a ter jesz tők pros pek tu sa i ból tá −
jé ko zód hat nak az újon nan meg je lent ki ad vány ok ról. Az egyes ki adók (Ma dách,
Kalligram, Lil i um Aurum, KT Ki adó) kö te les pél dány ként kül de nek 1−2 kö te tet az
újon nan meg je lent ki ad vá nya ik ból. A peri odikumok kö zül né há nyat (pl. Új Szó, Csal -
ló köz) aján dék ként kap, és né me lyet (pl. Kalligram) éves elő fi ze tés sel sze rez be a
könyv tár. A szor ti men tk ereskedelem ben már nem el ér he tő, de a könyv tá ri gyűj te −
mény ből hi ány zó vagy idő köz ben el ve szett do ku men tu mok be szer zé sé re az an tik vár −
ke res ke de lem ad le he tő sé get. Ér té kes ki ad vány ok hoz jut a könyv tár ma gán sze mé −
lyek, in téz mé nyek ál tal el adás ra vagy aján dék cí mén fel aján lott gyűj te mé nyek ből. Az
új meg je le né sű pub li ká ci ó kat egyes szer zők (pl. Konc sol Lász ló) sze mé lye sen, de di −
kál va ado má nyoz zák a könyv tár nak az utó kor szá má ra tör té nő meg őr zés ér de ké ben.
A könyv tár mun ka tár sai igye kez nek részt ven ni a könyv be mu ta tó kon, ahol a szer zők −
kel a Bib lio the ca Hun gar i ca szá má ra de di kál tat ják a be mu ta tott kö te tet. Szá mos in −
téz mény aján dék ba kül di az ál ta la meg je len te tett ki ad vá nyo kat (pl. is ko lai év köny −
vek). 

A könyv tár sa ját elő ál lí tás sal, fény má so lás sal is ki egé szí ti az ál lo má nyát, fő leg
olyan do ku men tu mok ese té ben, ame lyek a gyűj tő kör szem pont já ból alap ve tő en fon −
to sak, de ere de ti pél dány ban nem sze rez he tők be. Ál lo mány gya ra pí tás cse re part ne −
rek, könyv tá ri kap cso la tok se gít sé gé vel is fo lyik. 1999−ben a Bib lio the ca Hun gar i ca
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szer ve zé si leg nagy ban hoz zá já rult a Szlo vá ki ai Ma gyar Könyv tá ros ok Egye sü le té nek
meg ala ku lá sá hoz. Az óta is fo lya ma tos együtt mű kö dés, köl csö nös in for má ció nyúj tás
fo lyik. Az ál lo mány gya ra pí tást kö ve tő fon tos fel adat a meg fe le lő fel dol go zás. 2005
ja nu ár já tól a köny vek szá mí tó gé pes fel dol go zá sa a Szi rén könyv tá ri szoft ver se gít −
sé gé vel tör té nik. Ez a könyv tá ri prog ram le he tő sé get nyújt a ta nul mány kö te tek, ver −
ses kö te tek ana li ti kus fel dol go zá sá ra is, se gít ve ez zel a ku ta tó mun kát. 2006−ban el −
kez dő dött a fo lyó irat ok fel dol go zá sa ugyan csak a Szi rén könyv tá ri prog ram ban, így
a ku ta tók egy ke re ső rend szer se gít sé gé vel ta lál hat ják meg a könyv tár könyv− és fo −
lyó irat−gyűj te mé nyét. Fo lya ma to san zaj lik a kis nyom tat vá nyok, a fény kép ar chí vum és
a hang ar chí vum vál to zá sa it rög zí tő jegy zé kek bő ví té se, va la mint a le vél tá ri fel tá rá −
sok és ha gya té kok be szer zé se, rend sze re zé se. 

3.1. Könyv tá ri se géd le tek a Bib lio the ca Hun gar icában

A könyv tár több szlo vá ki ai ma gyar író (Szalatnai Re zső, Zal abai Zsig mond, Lisz ka Jó −
zsef, Gyö nyör Jó zsef, Vajkai Mik lós, Ág Ti bor), va la mint a Csal ló köz ről szó ló iro da −
lom vá lo ga tott bib li og rá fi á ját ké szí tet te már el. Egyé ni ké ré sek re kü lön bö ző iro da −
lom jegy zé ke ket és hely tör té ne ti bib li og rá fi á kat (Csicsó, Al só− és Fel sőszeli), re per tó −
ri u mo kat (Ka ted ra, Kalligram, Ma gyar Fi gye lõ, Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le)
is ös  sze ál lí ta nak a könyv tár mun ka tár sai. Fo lya mat ban van Tő zsér Ár pád, Konc sol
Lász ló és Tur czel La jos bib li og rá fi á já nak ös  sze ál lí tá sa, va la mint a szlo vá ki ai ma gyar
könyv tár tör té net tel és könyv tár üg  gyel fog lal ko zó írá sok (1918–2005) szak bib li og rá −
fi á já nak el ké szí té se.

ÉVA MATUS – BE Á TA SE BŐ – AN NA MÁ RIA VÉGH

THE DOC U MEN TARY ACTIV I TIES OF THE BIB LIO THE CA HUN GAR I CA

The ma in goal of the Bib lio the ca Hun gar i ca, that was estab lished in 1990, is
to col lect and to reserve the mem o ries, book s, pub li ca tions of Hun gar i ans in
Slo va ki a. Its mis sion is to pro vide an insti tu tion al frame work for the col lec tion
of Hun gar i an issues relat ing Hun gar i ans liv ing in Slo va ki a, for its sci en tif ic
process, and for the cre ation of a mo dern doc u men tary ser vi ce. The library
con sists of the fol low ing part s: col lec tion of books and peri od i cal s, post− card −
s, voice archive, inher i tance, col lec tion of let ters and man u script s. 
Its col lec tions of books and peri od i cals is mo re and mo re used by researcher −
s, uni ver stiy teach ers and uni ver si ty teach er s, and work ers of insti tu tions deal −
ing with the issues of Hun gar i ans liv ing in Slo va ki a. Impor tant goal of the Bib −
lio the ca Hun gar ic is to pub lish bib li ogra phies, this is why it launched a book
series titled Mis cel lanea Bib lio the cae Hun gar i cae.
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A má so dik vi lág há bo rú be fe je zé se óta jog fosz tott cseh szlo vá ki ai ma gyar ság szá má −
ra az 1948−as esz ten dő hoz ta meg a vál to zást. A ma gyar ság gal kap cso la tos ál lam −
pár ti dön té sek vég re haj tá sa a szlo vák kom mu nis ta párt ve ze tés mel let ti ún. Ma gyar
Bi zott ság fel ada ta volt, az 1948 őszén lét re ho zott bi zott ság te vé keny sé ge azon ban
saj ná la tos mó don a (cse h)s zlováki ai ma gyar ság tör té ne té nek fe hér folt jai kö zé tar −
to zik, an nak fel dol go zá sá val má ig adós mind a szlo vák, mind pe dig a ma gyar his to −
ri og rá fia.

A ma gyar ki sebb ség má so dik vi lág há bo rú utá ni tör té ne té nek be mu ta tá sá ra el ső −
ként vál lal ko zó Juraj Zvara mo nog rá fi ái az em lí tés szint jén fog lal koz tak ugyan a Ma −
gyar Bizottság gal,1 an nak te vé keny sé gét azon ban sem Zvara, sem a kor szak kal fog −
lal ko zó ké sőb bi szak iro da lom nem rész le tez te. Zvara pár mon da tos rö vid le írá sa rá −
adá sul több pon tat lan sá got is tar tal maz, ame lye ket a ké sőb bi ek ben ál ta lá ban a ma −
gyar ku ta tók is át vet tek, té ve sen kö zöl ve töb bek kö zött a bi zott ság meg ala ku lá sá −
nak idő pont ját (1948. szep tem ber 7.), fenn ál lá sá nak idő ha tá ra it (1949–1951), tag −
ja i nak szá mát (5), va la mint ma gát sze mé lyi ös  sze té tel ét is.2 En nek a hi ány nak leg −
alább rész be ni pót lá sát, va la mint a szak iro da lom ál tal tény ként ke zelt, a tör té net −
írók ál tal nem el len őr zött, en nek el le né re kéz ről kéz re ván do rol ta tott té ves ál lí tá sok
ki iga zí tá sát cé loz za az aláb bi ta nul mány, amely a bi zott ság ülé se i ről ké szült fel jegy −
zé sek és a szlo vák párt ve ze tés do ku men tu mai alap ján kí sér li meg be mu tat ni a Ma −
gyar Bi zott ság meg ala ku lá sá nak kö rül mé nye it, te vé keny sé gé nek – el ső sor ban az Új
Szó meg szer ve zé sé nek és a Cse ma dok lét re ho zá sá nak szen telt – kez de ti sza ka −
szát, s ár nyal ni e két meg ha tá ro zó ki sebb sé gi in téz mény meg ala ku lá sá ra vo nat ko −
zó is me re te in ket.

*

1948 feb ru ár ja a ma gyar ki sebb sé get a tel jes jog fosz tott ság ál la po tá ban ta lál ta. A
kom mu nis ta ha ta lom át vé telt kö ve tő hó na pok gya kor la ti lag sem mi fé le po zi tív vál to −

POPÉLY ÁRPÁD

A Magyar Bizottság szerepvállalása az Új Szó
és a Csemadok megalapításában

ÁRPÁD POPÉLY 323.1(437)”1948/1949”
ROLE OF THE HUNGARIAN COMMITTEE IN THE CREATION 323.15(=511.141)(437.6)”1948/1949”
OF THE ÚJ SZÓ AND THE CSEMADOK 329(437) )”1948/1949”

Czechoslovakia. Nationality issue. Hungarian minority. Slovak Communistic Party. Hungarian Committee.
Új Szó. Csemadok. Re−slovakisation.



zást nem hoz tak e té ren, hi szen a kom mu nis ta párt ár nya lat nyi val sem foly ta tott ke −
vés bé ma gyar el le nes po li ti kát, mint a fel szá molt pol gá ri pár tok. A cseh szlo vák kor −
mány és a kom mu nis ta párt 1947–1948 for du ló ján még sem mi je lét nem mu tat ta
an nak, hogy vál toz tat ni kí ván na a ma gyar ki sebb ség gel kap cso la tos ál lás pont ján, a
ma gyar kér dés meg ol dá sát to vább ra is a ré gi el gon do lá sok alap ján: a la kos ság cse −
re és a res zlo vak izá ció foly ta tá sá val, a jog fosz tás fenn tar tá sá val kép zel te el, sőt új −
ra és új ra fel me rült a ma gyar la kos ság or szá gon be lü li szét te le pí té sé nek, va la mint
tel jes ki te le pí té sé nek gon do la ta is. A kor mány 1947. ok tó ber 14−i ülé sén Vla di mír
Clemen tis, a kom mu nis ta pár ti kül ügyi ál lam tit kára az zal a ja vas lat tal állt elő, kér −
jék fel a Szov jet uni ót, hogy sa ját né met or szá gi meg szál lá si öve ze té be fo gad jon be
50 ezer ma gyar or szá gi né me tet, hogy he lyük re to váb bi szlo vá ki ai ma gya ro kat le hes −
sen te le pí te ni. Clemen tis sze rint a res zlo vak izá ció, a la kos ság cse re és az utó la gos
ki te le pí tés után Cseh szlo vá ki á ban ma ra dó ma gya ro kat úgy kel le ne szét te le pí te ni,
hogy „ne al kos sa nak ho mo gén egy sé get”.

A cseh szlo vák kor mány mind ezek alap ján a szov jet kor mány hoz in té zett 1947.
no vem ber 11−i me mo ran du má ban a cseh szlo vák–ma gyar la kos ság cse re meg gyor sí −
tá sát s to váb bi 150 ezer ma gyar ki te le pí té sé nek le he tő vé té te le ér de ké ben ugyan −
en  nyi ma gyar or szá gi né met Né met or szág ba te le pí té sét kér te a Szov je tu niótól.3

Moszk va re ak ci ó ja a cseh szlo vák ké rés re nem is mert, azon ban an nak is me re té ben,
hogy a szov jet ve ze tés ek kor ra már kezd te át ér té kel ni a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság
ki te le pí té sét tá mo ga tó ál lás pont ját, s azon tény alap ján, hogy a terv nem va ló sult
meg, va ló szí nű sít he tő, hogy nem tá mo gat ta azt.

Vla di mír Clemen tis 1948. ja nu ár 14−én, te hát alig egy hó nap pal a kom mu nis ta
ha ta lom át vé telt meg elő ző en még min dig ar ról tá jé koz tat ta a po zso nyi kom mu nis ta
párt ve ze tést, hogy a kor mány – a kas sai kor mány prog ram ban és a Gottwald−ko r −
mány prog ram já ban is meg fo gal ma zott el vek kel össz hang ban – to vább ra sem szán −
dé ko zik vál toz tat ni a ma gyar ki sebb ség gel szem be ni po li ti ká ján. Szlo vá kia Kom mu −
nis ta Párt ja (SZLKP) Köz pon ti Bi zott sá gá nak El nök sé ge ezek után ha tá ro zat ban szö −
gez te le: úgy kell el jár ni, hogy a nyil vá nos ság tu da to sít sa, mi sze rint „a párt ál lás −
pont ja nem vál to zott és ki sebb sé gi po li ti ka nem lesz”.4

Ilyen kö rül mé nyek mel lett ter mé sze te sen a feb ru á ri ha ta lom vál tás sem ho zott
for du la tot a ma gyar kér dés ke ze lé sé ben. A ma gyar el le nes po li ti ka vál to zat lan to −
vább élé sé re, sőt eset le ges fo ko zá sá nak le he tő sé gé re a ma gyar ki sebb ség jog vé del −
mi har cát fel vál la ló egyik szer ve zet, az il le gá lis Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Vég re haj tó
Bi zott sá ga 1948 már ci u sá ban ké szült s az il le té kes ma gyar or szá gi fó ru mok hoz el −
jut ta tott je len té se a kö vet ke ző kép pen hív ta fel a fi gyel met: „Ma gyar–cseh szlo vák vi −
szony lat ban a cseh szlo vák bel po li ti kai for du lat alig ha fog hoz ni ked ve ző vál to zást.
[…] A ma gyar ki sebb ség el tün te té sé nek ter vét ugyan an nak ide jén vál lal ta a most
fel osz lott szlo vák és cseh re ak ció is, de szo li dá ri san a terv ter ve ző jé vel, a kas sai
kor mány prog ram meg ala kí tó já val, Kle ment Gottwald dal s a mö gé je fel so ra ko zó
Kom mu nis ta Párt tal. Csak a tá jé ko zat lan fi gye lő kép ze li, hogy a bal ol da li cseh szlo −
vák de mok rá cia po zi tív ér te lem ben fog ja meg ol da ni a há rom év óta meg ol dat lan
cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi kér dést. A ma gyar ki sebb sé gi kér dés volt az
egyet len, amely ben a most meg ros tált re ak ci ós pár tok tö ké le te sen meg egyez tek a
ha tal mon le vő Kom mu nis ta Párt tal. […] A res zlo vak izá ció né ven is mert ak ció ma
sok kal erő sebb mér ték ben foly ta tó dik to vább és nye li el na pon ként ezer szám ra a
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szlo vá ki ai ma gya ro kat. A mos ta ni cseh szlo vák bel po li ti kai for du lat a ma gyar ság el −
le ni in téz ke dé se ket va ló szí nű leg ha tá lyos sá, tel jes sé és kí mé let len né fog ja ten ni.
Ez vár ha tó a ma gyar ság irá nyá ban az új bel ügyi meg bí zot tól,5 aki ed dig mint a cseh −
szlo vák–ma gyar ve gyes bi zott ság és a cseh szlo vák–ma gyar át te le pí tés ve ze tő je kér −
lel he tet len nek bi zo nyult ma gyar el le nes ál lás pont ja érvényesítésében.”6

1948 feb ru ár ja után va ló ban min den ma radt a ré gi ben: nem csak a la kos ság cse −
re foly ta tó dott to vább, nem csak a res zlo vak izá ció zaj lott vál to zat la nul, ha nem ér −
vény ben ma radt va la men  nyi ko ráb bi ma gyar el le nes jog sza bály, a köz pon ti és a szlo −
vák ál la mi szer vek pe dig sor ra fo gad ták el és fo ga na to sí tot ták az újabb és újabb jog −
fosz tó in téz ke dé se ket. A ma gya ro kat ki zár ták a kom mu nis ta irá nyí tás alatt ál ló
Nem ze ti Front kü lön bö ző szer ve i nek az új ha ta lom ki épí té sé ben meg ha tá ro zó sze re −
pet ját szó ún. ak ció bi zott sá ga i ból, ame lyek rá adá sul 1948 ta va szán Dél−Szlo vá kia
szá mos já rá sá ban és te le pü lé sén hoz tak ren de le tet a ma gyar is ten tisz te le ti nyelv,
ill. a ma gyar nyelv köz élet ben va ló hasz ná la tá nak ti lal má ról.

Cseh szlo vá kia 1948. má jus 9−én el fo ga dott új al kot má nya a nem ze ti sé gi jo gok −
kal nem fog lal ko zott, s a ki sebb sé gek lé te zé sé ről még csak em lí tést sem tett, el −
len ben le szö gez te, hogy „ál la munk nem zet ál lam lesz, men tes min den el len sé ges
elemtől”.7 Ha son ló szel le mi sé gű volt a már áp ri lis 21−én meg ho zott új is ko la tör vény
is, amely ma gyar is ko lák lé te sí té sé nek le he tő sé gé vel nem szá molt. A má jus vé gén
meg tar tott par la men ti vá lasz tá so kon a né me tek és a ma gya rok – a res zlo vak izál tak
ki vé te lé vel – to vább ra sem ve het tek részt, s ugyan eb ben a na ci o na lis ta lég kör ben
ke rült sor 1948. jú ni us 11−én a ma gyar és né met ere de tű, ill. hang zá sú hely ség ne −
vek els zlovákosítására, amely so rán 710 – több sé gé ben ma gyar lak ta – te le pü lés
ne vét cse rél ték fel mes ter sé ges szlo vák név vel, meg szün tet ve egyút tal a ki sebb sé −
gek ál tal la kott te le pü lé sek két nyel vű meg n evezését.8

A cseh szlo vák kom mu nis ta párt− és ál la mi ve ze tés nek azon ban 1948 nya rán be
kel lett lát nia, hogy vál toz tat nia kell a ma gyar ki sebb ség gel szem be ni po li ti ká ján.
Egy részt vi lá gos sá vált, hogy az ek kor már csak von ta tot tan ha la dó la kos ság cse re
nem hajt ha tó vég re az ál ta la ter ve zett és re mélt mér ték ben, s min den kép pen szá −
mol nia kell a ma gyar la kos ság egy ré szé nek hely ben ma ra dá sá val, amely nek hely −
ze tét idő vel ren dez nie kell. Más részt ek kor már a szov jet ve ze tés is ar ra tö re ke dett,
hogy a szov jet ha tal mi töm bön be lül ki küsz öböl jön min den olyan desta bi lizá ciós té −
nye zőt, amely ne ga tí van be fo lyá sol hat ná az ér dek szfé rá já ba tar to zó or szá gok egy −
más hoz fű ző dő vi szo nyát. Vé ge ze tül pe dig 1948 fo lya mán a ma gyar kom mu nis ta
párt− és ál la mi ve ze tés is egy re ha tá ro zot tabb nyo mást gya ko rolt Prá gá ra, s több ször
tud tá ra ad ta cseh szlo vák part ne ré nek, hogy a két or szág kö zöt ti ba rá ti vi szony meg −
te rem té sé nek el ső ren dű fel té te le a ma gyar ki sebb ség hely ze té nek po zi tív ér tel mű
ren de zé se.

A ma gyar párt ve ze tés sel tör tént tár gya lá sok kal pár hu za mo san előbb 1948. jú li −
us 19−én Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja (CSKP) KB El nök sé ge, majd szep tem −
ber 27–28−án az SZLKP KB, szep tem ber 30−án pe dig a prá gai kor mány ülé sén is
dön tés szü le tett a ma gyar ság hely ze té nek ren de zé sé ről. Az el fo ga dott ha tá ro za tok
ki lá tás ba he lyez ték a ma gya rok cseh szlo vák ál lam pol gár sá gá nak vis  sza adá sát, me −
ző gaz da sá gi va gyo nuk el kob zá sá nak fel füg gesz té sét, a Cseh or szág ba de por tál tak
ha za té ré sé nek le he tő vé té te lét, a ma gyar nyel vű ok ta tás új ra in dí tá sát, ma gyar nyel −
vű saj tó ter mé kek meg je len te té sét, va la mint hogy a ma gyar la kos ság a már meg le −
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vő tár sa dal mi szer ve ze tek ben és egy ma gyar kul tú re gye sü let ben tö mö rül hes sen. Ez −
zel pár hu za mo san ugyan ak kor meg en ged he tet len nek tar tot ták bár mi fé le ki sebb sé −
gi sta tú tum el fo ga dá sát, ma gyar po li ti kai tö mö rü lés vagy párt lét re ho zá sát csak úgy,
mint a res zlo vak izál tak nak a ma gyar ság so ra i ba va ló vis  sza té ré sét, meg aka dá lyoz −
va töb bek kö zött, hogy gyer me ke ik ma gyar is ko lai osz tá lyo kat láto gas sanak.9

Az SZLKP KB Po li ti kai Tit kár sá ga már a ma gyar ság gal kap cso la tos párt dön té sek
elő ké szü le tei so rán, 1948. jú li us 13−án ha tá ro za tot ho zott ar ról, hogy ki kell dol goz −
ni a ma gya rok párt ba va ló fel vé tel ének irány el ve it, egyút tal el ren del te egy olyan bi −
zott ság fel ál lí tá sát, amely nek fel ada ta lesz töb bek kö zött a ma gyar if jú ság fel ka ro −
lá sá ra, a ma gyar kul tu rá lis szö vet ség meg szer ve zé sé re és ma gyar saj tó ter mé kek
meg je len te té sé re vo nat ko zó ja vas la tok előkészítése.10

A ma gyar kér dé sek kel fog lal ko zó s a ké sőb bi ek ben Ma gyar Bi zott ság né ven fel lé −
pő bi zott ság lét re ho zá sá ra azon ban meg le he tő sen hos  szú idő el tel té vel, az SZLKP
KB Po li ti kai Tit kár sá gá nak 1948. no vem ber 12−i ülé sén ke rült sor. A Po li ti kai Tit kár −
ság a jú li u si ha tá ro zat vég re haj tá sá val meg bí zott Kolo man Moško11 KB−tit kár elő ter −
jesz té se alap ján a bi zott ság el nö ké vé Daniel Okáli bel ügyi meg bí zot tat, tag ja i vá pe −
dig a két vi lág há bo rú kö zöt ti cseh szlo vá ki ai kom mu nis ta moz ga lom ma gyar párt −
mun ká sa it: Ma jor Ist vánt, Lőrincz Gyu lát, Kugler Já nost, Rabay Fe ren cet és tit ká ri
mi nő ség ben Fábry Ist vánt ne vez te ki.12 Sze mé lyi ös  sze té te le, de még in kább el nö −
ké nek sze mé lye ugyan ak kor mint egy de ter mi nál ta a bi zott ság moz gás te rét és jog kö −
re it, s elő re ve tí tet te, hogy a párt ve ze tés a bi zott ság nak nem va la mi fé le ér dek vé del −
mi sze re pet szán, ha nem csu pán a ma gyar ság gal kap cso la tos párt ha tá ro zat ok elő −
ké szí té sét és vég re haj tá sá nak elő se gí té sét.

A Po li ti kai Tit kár ság no vem ber 12−i ha tá ro za ta sze rint a bi zott ság a párt Köz pon −
ti Bi zott sá gá nak se géd− és ta nács adó szer ve lesz, sem mi fé le for má ban nem lép het
fel nyil vá no san, mun ká ját a KB El nök sé gé nek irány el vei alap ján fog ja vé gez ni, ja vas −
la ta it min den eset ben az el nök ség nek kell elő ter jesz te nie, s az el nök ség nek kell
azo kat jóváhag y ni a.13

Lét re ho zá sá val egy idő ben a bi zott ság meg bí zást is ka pott egy ma gyar nyel vű lap
ki adá sá ra vo nat ko zó ja vas la tok ki dol go zá sá ra és elő ter jesz té sé re. A ma gyar ki sebb −
ség 1945 óta min den ne mű ma gyar saj tó ter mé ket nél kü löz ni volt kény te len. A fel vi −
dé ki ma gyar ság gyak ran több év ti ze des múl tú lap jai a front át vo nu lá sa kor, 1944 vé −
gén és 1945 ele jén sor ra be szün tet ték meg je le né sü ket, új ra in du lá su kat pe dig az
újon nan be ren dez ke dő (cse h)s zlovák ha tó sá gok nem en ge dé lyez ték, rá adá sul
Gustáv Husák ak ko ri bel ügyi meg bí zott 1945. má jus 18−án ki til tot ta Szlo vá kia te rü −
le té ről az ös  szes ma gyar or szá gi saj tó ter mé ket is. A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ezt
kö ve tő en csu pán há rom és fél év el tel té vel, 1948. de cem ber 15−én en ge dé lyez te
egyes ma gyar or szá gi saj tó ter mé kek szlo vá ki ai be ho za ta lát. Prá gá ban, a Cseh or −
szág ba de por tált ma gya rok szá má ra 1948. jú li us 28−tól Jó Ba rát cím mel meg je lent
ugyan egy ma gyar nyel vű he ti lap, en nek ter jesz té sét azon ban Cseh− és Mor va or szág
te rü le té re kor lá tozták.14

A Po li ti kai Tit kár ság irány el vei sze rint a lét re ho zan dó lap a kom mu nis ta párt saj −
tó or gá nu ma lesz, he ti lap ként kell meg je len nie, s fő képp a ma gyar mun ká sok, va la −
mint a kis− és kö zép pa raszt ok kö zött kell ter jesz te ni. Szer kesz tő sé gét po li ti kai uta −
sí tá sok kal a KB kul tu rá lis és pro pa gan da osz tá lya, va la mint a bi zott ság fog ja el lát −
ni, ame lyek ügyel ni fog nak ar ra, hogy a lap a párt po li ti kai irány vo na lát kö ves se. A
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bi zott ság nak ki kel lett dol goz nia a lap négy fős szer kesz tő sé gé re, cí mé re és árá ra,
va la mint ter jesz té sé nek és elő fi ze tői meg szer zé sé nek mód já ra vo nat ko zó ter vet is.15

A Ma gyar Bi zott ság el ső ülé sé re egy hét tel lét re ho zá sát kö ve tő en, 1948. no vem −
ber 19−én, a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal po zso nyi he lyi sé ge i ben ke rült sor. Az ülés fő
té má ja, no ha azon szót ej tet tek a lét re ho zan dó ma gyar kul tu rá lis szer ve zet ről is, a
ma gyar nyel vű párt lap pal kap cso la tos te en dők meg be szé lé se volt. A bi zott ság jó vá −
ha gyó lag tu do má sul vet te, hogy a lap he ti lap ként, nagy for má tu mú 8 ol da lon je len −
jen meg, meg fo gal maz ta azt a ja vas la tot, hogy cí me Új Élet le gyen, pél dány szá má −
val kap cso lat ban pe dig ar ra az ál lás pont ra he lyez ke dett, hogy 50 ez res pél dány ban
ad ják ki, no ha az ülés ről ké szült fel jegy zés sze rint töb ben, köz tük Rabay Fe renc ezt
ala csony nak tar tot ták, s a 100 ez res pél dány szám mel lett száll tak sík ra.

A pa pír, a nyom da és a ki adás hoz szük sé ges pénz ös  szeg biz to sí tá sá val Ma jor
Ist vánt, az SZLKP Prav da Ki adó vál la la tá nak ve zér igaz ga tó ját, a szer kesz tő ség ösz  −
sze ál lí tá sá val kap cso la tos kér dé sek tisz tá zá sá val Lőrincz Gyu lát bíz ták meg, mi köz −
ben a lap fő szer kesz tő jé vé Schulz La jost, a Práca cí mű szak szer ve ze ti na pi lap Pá −
rizs ban tar tóz ko dó mun ka tár sát, po li ti kai szer kesz tő jé vé Lőrincz Gyu lát, gaz da sá gi
szer kesz tő jé vé Fed er may er Ist vánt, az In dex cí mű szlo vák lap szer kesz tő jét, a kul tu −
rá lis ro vat szer kesz tő jé vé az író Fábry Zol tánt, mű sza ki szer kesz tő vé pe dig Spitz Je −
nőt, a prá gai Jó Ba rát mun ka tár sát vagy Har gi tai Fe ren cet, a po zso nyi Týždeò cí mű
he ti lap szer kesz tő jét ja va sol ták. A Ma gyar Bi zott ság egyút tal úgy ha tá ro zott, hogy
Schulz ha za té ré sé ig Lőrincz ve zes se a la pot, amely nek po li ti kai és ide o ló gi ai fel −
ügye let ét Ma jor Ist ván ra bíz ta.16

A ma gyar párt lap lét re ho zá sá nak kér dé sét a Ma gyar Bi zott ság ma gyar tag jai
1948. no vem ber 22−én egy szé le sebb kö rű ér te kez le ten az új já szer ve ző dő ki sebb −
sé gi ma gyar köz élet több meg hí vott kép vi se lő jé vel is meg vi tat ták. A meg be szé lé −
sen, ame lyen részt vett töb bek kö zött Szá raz Jó zsef, Fel le gi Ist ván, Solc Ist ván és
Stern Sarolta,17 a bi zott ság tit ká ra tá jé koz tat ta a je len le vő ket a Ma gyar Bi zott ság lét −
re jöt té ről és a ma gyar nyel vű párt lap el in dí tá sá nak elő ké szü le te i ről. Fábry Ist ván
köz lé se sze rint a lap nak az SZLKP KB uta sí tá sa alap ján 1948. de cem ber 1−jé vel kel −
le ne meg je len nie, a je len le vők azon ban egyet ér tet tek ab ban, hogy ez tech ni ka i lag
le he tet len, mi vel a lap mind ez ide ig sem he lyi sé gek kel nem ren del ke zik, sem pe −
dig szer kesz tői nin cse nek kijelölve.18 Fábry a szer kesz tő ség tag ja i vá je lölt sze mé lyek
név so rá nak is mer te té se so rán a lap ve ze tő je ként már nem Schulz La jost, ha nem fe −
le lős szer kesz tői mi nő ség ben Lőrincz Gyu lát ne vez te meg. Schul zot po li ti kai szer −
kesz tő ként em lí tet te, mű sza ki szer kesz tő ként pe dig már egye dül Har gi tai Fe ren cet
tün tet te fel. Az ér te kez let részt ve vői a lap cí mé vel kap cso lat ban Ma jor Ist ván aján −
la tá ra úgy ha tá roz tak, hogy Új Szó legyen,19 egyes pél dá nya i nak árát 3 ko ro ná ban,
az évi elő fi ze tés dí ját 150, a fél évi ét 75, a ne gyed évi elő fi ze té sét pe dig 40 ko ro ná −
ban ál la pí tot ták meg.

A Ma gyar Bi zott ság tit ká ra „el ső ren dű ér dek nek” ne vez te, hogy a lap fő leg az
üze mi mun kás ság és a kis pa raszt ság ke zé be ke rül jön, ezért sze rin te ter jesz té sét a
he lyi párt szer ve ze tek mel lett ki ne ve zen dő ma gyar saj tó re fe ren sek nek kel le ne vé gez −
ni ük. E cél ból azt aján lot ta, kér jék fel az SZLKP KB−t, hogy in téz zen kör le ve let a ma −
gyar lak ta te rü le tek párt szer ve ze te i nek tit ká ra i hoz, hogy egy „meg bíz ha tó és oda adó
ma gyar elv tár sat” ne vez ze nek ki ma gyar saj tó re fe rens sé. A kör le vél meg írá sát Ma −
jor Ist ván vál lal ta el csak úgy, mint a lap meg je le né sét a ma gyar la kos ság szá má ra
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hí rül adó pla kát meg szer kesz té sét is, ame lyet a kör le vél lel együtt jó vá ha gyás cél já −
ból előbb az SZLKP KB elé kel lett ter jesz te ni ük. Jel lem ző a kor vi szo nya i ra, s jól ér −
zé kel te ti a ha tó sá gok ré szé ről még ek kor is meg nyil vá nu ló ma gyar el le nes sé get,
hogy az ér te kez let részt ve vői el ha tá roz ták: fel kell kér ni a Ma gyar Bi zott ság el nö két,
Daniel Okáli bel ügyi meg bí zot tat, ad jon uta sí tást a Nem zet biz ton sá gi Tes tü let köz −
sé gi és vá ro si ki ren delt sé ge i nek, mi sze rint jo gos az Új Szó meg je le né sé ről tá jé koz −
ta tó pla ká tok ki ra gasz tá sa, ne hogy a ra gasz tás nál a Nem zet biz ton sá gi Tes tü let tag −
ja i nak tá jé ko zat lan sá ga kö vet kez té ben „ne héz sé gek” me rül je nek fel.20

A lap pal kap cso la tos kér dé sek vég le ges tisz tá zá sá ra a Ma gyar Bi zott ság 1948.
de cem ber 1−jén meg tar tott má so dik ülé sén ke rült sor. Ezen Lőrincz Gyu la – a no −
vem ber 22−i ér te kez let dön té sé nek meg fe le lő en – be je len tet te, hogy cí me Új Szó
lesz, szer kesz tő sé gé nek ös  sze té tel ében azon ban több mó do sí tást is vég re kel lett
haj ta ni. Mi u tán Schulz La jos a meg ke re sés re még nem re a gált, po li ti kai szer kesz tő −
vé – egye ne sen Šte fan Bašťo van ský párt fő tit kár uta sí tá sá ra – Barsi (Bojsza) Im rét,
a po zso nyi Duna j plav ba ha jó zá si vál la lat hi va tal no kát, a szlo vák nem ze ti fel ke lés
részt ve vő jét ne vez ték ki. A lap párt ve ze tés ál tal ki je lölt irány vo na lá val egyet ér te ni
nem tu dó Fábry Zol tán pe dig a kul tu rá lis szer kesz tői tiszt sé get nem vál lal ta el, s
csu pán kül ső mun ka társ ként mint az iro da lom kri ti kai ro vat ve ze tő je volt haj lan dó
együtt mű köd ni a lap pal.21

A Ma gyar Bi zott ság meg bíz ta Daniel Okál it, sze rez ze meg Vil iam Široký párt el nök
hoz zá já ru lá sát ah hoz, hogy a párt a lap be in dí tá sá val kap cso la tos ki adá so kat (iro −
dai be ren de zés, fi ze té sek és a lap el ső nyolc szá má nak költ sé gei) egy mil lió ko ro ná −
val tá mo gas sa, va la mint hogy en ge dé lyez ze a ma gyar la kos sá got a lap meg je le né −
sé ről tá jé koz ta tó „leg egy sze rűbb” pla kát ki adá sát. A bi zott ság egyút tal sík ra szállt
amel lett, hogy az Új Szón kí vül más ma gyar nyel vű lap ne je len jen meg, el le nez ve a
szak szer ve ze tek ál tal terv be vett Mun ka cí mű lap kiadását,22 s szor gal maz va a prá −
gai Jó Ba rát nak a de por tál tak 1949 el ső hó nap ja i ra ter ve zett ha za tér te utá ni meg −
szün te té sét és az Új Szó val va ló egye sí té sét is.23

Az 1948. no vem ber 22−i ér te kez let kez de mé nye zé se alap ján az SZLKP KB Tit kár −
sá ga de cem ber 8−án kelt kör le ve lé ben tá jé koz tat ta a párt te rü le ti és já rá si tit kár sá −
ga it az Új Szó meg je le né sé ről, s szó lí tot ta fel őket a lap ter jesz té sé nek támo −
gatására.24 A ter ve zett ma gyar nyel vű pla kát ki adá sá ra azon ban, no ha en nek el in té −
zé sét a Ma gyar Bi zott ság is kér te Okál itól, már nem ke rült sor. Okáli a bi zott ság tól
ka pott meg bí zás alap ján de cem ber 2−án fel kér te ugyan Vil iam Široký párt el nö köt az
egy mil lió ko ro nás tá mo ga tás biz to sí tá sá ra, s tol má csol ta a bi zott ság ma gyar tag ja −
i nak a lap meg je le né sét hí rül adó pla kát ki adá sá nak en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó ké −
ré sét is, ez utób bit vi szont az zal a meg jegy zés sel tet te, hogy meg kell fon tol ni. Ezek
után nem meg le pő, hogy a Široký val foly ta tott te le fon be szél ge tés után Okáli de cem −
ber 3−án kelt le ve lé ben ar ról ér te sí tet te Ma jor Ist vánt, a Prav da Ki adó vál la lat ve zér −
igaz ga tó ját, hogy mi vel párt lap ról van szó, a lap be in dí tá sá hoz szük sé ges egy mil lió
ko ro nás hi telt a ki adó vál la lat fo lyó sít sa, a lap meg je le né sé ről tá jé koz ta tó pla kát ki −
adá sát azon ban Široký el uta sí tot ta. Okáli ar ra is ha tá ro zot tan fel hív ta Ma jor fi gyel −
mét, hogy nem meg en ge dett a lap or szá gos ter jesz té se, ha nem ter jesz té sét Dél−
Szlo vá kia kom pakt ma gyar la kos sá gú já rá sa i ra, vá ro sa i ra és fal va i ra kell kor lá toz ni,
pél dány szá ma pe dig ma xi má li san 50 ez res lehet.25 Ezek a kor lá to zá sok nem csak a
szlo vák több sé gű or szág ré szek ma gyar la kos sá gát fosz tot ták meg a ma gyar lap hoz
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va ló hoz zá ju tás le he tő sé gé től, ha nem Dél−Szlo vá kia res zlo vak izált ma gyar la kos sá −
gát is, amely nek a ki sebb sé gi ma gyar tár sa da lom ba va ló rein te grálódását a párt ve −
ze tés igye ke zett min den esz köz zel meg aka dá lyoz ni.

Az SZLKP KB El nök sé ge 1948. de cem ber 9−én hagy ta jó vá az Új Szó ki adá sá ra
Daniel Okáli ál tal elő ter jesz tett ja vas la tot. A ja vas lat és az el fo ga dott ha tá ro zat
ugyan csak ki emel ten fi gyel mez tet ar ra, hogy a lap pél dány szá ma Široký uta sí tá sai
sze rint nem ha lad hat ja meg az 50 ez ret, ter jesz té se pe dig ki zá ró lag a ma gyar lak ta
já rá sok ban engedé lyezett.26

Ilyen előz mé nye ket kö ve tő en 1948. de cem ber 15−én je lent meg a he ti lap ként in −
du ló Új Szó el ső szá ma. Bár a lap kez det től fog va a kom mu nis ta párt or gá nu ma, ki −
adó ja pe dig a párt Prav da Ki adó vál la la ta volt, fej lé cén kez det ben a cseh szlo vá ki ai
ma gyar dol go zók he ti−, majd na pi lap já nak ne vez te ma gát, amit csak 1952. má jus
21−én vál tott fel a va lós hely ze tét tük rö ző „Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja na pi lap ja”
meg ha tá ro zás. Fő− és fe le lős szer kesz tő je Lőrincz Gyu la, szer kesz tői Barsi (Bojsza)
Im re, Fed er may er Ist ván és Har gi tai Fe renc vol tak. Lőrincz, akit a ké sőb bi ek ben a
Cse ma dok el nö ké vé is meg vá lasz tot tak, majd az 1950−es évek el ső fe lé ben az
SZLKP KB−ban és a prá gai par la ment ben is he lyet ka pott, sa ját el mon dá sa sze rint
csu pán szük ség meg ol dás ként vál lal ta el a lap fő szer kesz tői tiszt ségét.27 E szá mos
funk ció egy ide jű el lá tá sát te her nek ér ző Lőrincz 1955 feb ru ár já ban ab ban a re mény −
ben vált meg az Új Szó tól, hogy vég re ere de ti hi va tá sá nak, a fes té szet nek szen tel −
hes se ma gát, 1968 vi ha ros nap ja i ban azon ban is mét ő ke rült a lap élé re.

A lap el ső szá má nak In du lás kor cí mű ve zér cikk ét Ma jor Ist ván ír ta, a párt ve ze −
tés uta sí tá sá ra azon ban nem szig nál hat ta azt, mint ahogy – Fábry Zol tán Az el sõ szó
cí mű es  szé je ki vé te lé vel – név nél kül je lent meg a szám ös  szes töb bi cik ke, ri port −
ja és be szá mo ló ja is. Írá sá ban Fábry, a rá jel lem ző drá mai han gon, töb bek kö zött a
kö vet ke ző mon da tok kal in dí tot ta út já ra az Új Szót és a ki sebb sé gi ma gyar szel le mi −
ség új kor sza kát: „Mi majd négy éves ké sés sel lé pünk a bé ke kü szö bé re. Be hoz ha −
tat lan hát rán  nyal, de le nem be csül he tő előn  nyel in du lunk: tisz ták ma rad tunk, em −
be rek ma rad tunk. […] Tör té nel mi té ve dés ből ke rül tünk a vád lot tak pad já ra, me lyet
azon ban most emelt fő vel elhagy hatunk.”28

Az Új Szó lét re ho zá sá val kap cso la tos szer ve zé si mun ká la tok te hát 1948. de cem −
ber el ső fe lé ben be fe je ződ tek, s a hó nap kö ze pén meg je lent el ső szá ma is, a lap −
pal kap cso la tos kü lön bö ző kér dé sek a kö vet ke ző hó na pok ban is több al ka lom mal
sze re pel tek a szlo vák párt ve ze tés és a Ma gyar Bi zott ság ülé se i nek na pi rend jén. A
párt ve ze tés, ill. az idő köz ben Ondrej Pavlík tá jé koz ta tás ügyi meg bí zot tal, va la mint
Ladislav Novomeský ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi meg bí zot tal ki egé szí tett bi zott ság
szlo vák tag jai ré szé ről a leg több bí rá lat a res zlo vak izál tak kö zöt ti és az or szág
szlovák lak ta ré gi ó i ban va ló ter jesz té se, az en ge dé lye zett 50 ez res he lyet ti 90 ez res
pél dány szá ma, va la mint „hely te len irány vo na la”, va gyis a ma gyar or szá gi po li ti kai és
kul tu rá lis élet túl zott nép sze rű sí té se mi att ér te a la pot, s köz vet ve a Ma gyar Bi zott −
sá got. A leg fel sőbb szin tű szlo vák párt szer vek ezért 1949 el ső hó nap ja i ban több in −
téz ke dést hoz tak a lap pél dány szá má nak csök ken té sé ről, a res zlo vak izál tak kö zöt −
ti és a szlovák lak ta já rá sok ban va ló ter jesz té sé nek ti lal má ról, va la mint irány vo na lá −
nak megvál toz tatásáról.29

Az SZLKP KB El nök sé ge 1949. feb ru ár 5−én ha tá ro za tot ho zott az Új Szó na pi lap −
pá va ló át ala kí tá sá ról is,30 amit a Ma gyar Bi zott ság feb ru ár 16−án jó vá ha gyó lag tu −
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do má sul vet t.31 Az 1949. má jus 1−jé vel na pi lap pá át ala ku ló Új Szó ezt kö ve tő en a
párt ál lam bu ká sá ig, az az 1989−ig a (cse h)s zlováki ai ma gyar ság egyet len en ge dé lye −
zett na pi lap ja ma radt. A rend szer vál tás után a Sza bad Föld mû ves Új ság, ill. a Sza -
bad Új ság na pi lap ként va ló meg je len te té sé vel (1991–1993) tör tént ugyan kí sér let
egy újabb ma gyar na pi lap in dí tá sá ra, az azon ban az Új Szó negy ven éves mo no pó li −
u má val nem tud ta fel ven ni a ver senyt, így az egy ko ri párt lap je len leg is a fel vi dé ki
ma gyar ság egyet len na pi lap ja ként je le nik meg.

*

A ma gyar nyel vű párt lap ki adá sá nak elő ké szí téstét kö ve tő en a Ma gyar Bi zott ság leg −
fon to sabb fel ada ta a párt ve ze tés ál tal ugyan csak 1948 nya rán ki lá tás ba he lye zett
ma gyar kul tú re gye sü let lét re ho zá sa volt. Az SZLKP KB El nök sé ge 1948. de cem ber
9−én, az zal egy idő ben, hogy jó vá hagy ta az Új Szó ki adá sá ra elő ter jesz tett ja vas la −
tot, a Ma gyar Bi zott sá got pe dig ki egé szí tet te Ondrej Pavlík tá jé koz ta tás ügyi meg bí −
zot tal, va la mint Ladislav Novomeský ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi meg bí zot tal, egyút −
tal meg bíz ta a bi zott sá got a ma gyar kul tú re gye sü let meg szer ve zé sé vel is.32

A bi zott ság a de cem ber 9−i meg bí zás alap ján de cem ber 20−án ter jesz tet te a szlo −
vák párt ve ze tés elé „a cseh szlo vá ki ai ma gyar dol go zók ke ret szer ve ze te i nek” lét re −
ho zá sá ra vo nat ko zó ja vas la tát, amely a ma gyar kul tu rá lis szö vet sé gen kí vül egy ma −
gyar nő szö vet ség és az or szá gos if jú sá gi szö vet sé gen be lü li ma gyar he lyi cso por tok
lét re ho zá sá val szá molt.33 A ja vas lat nak a kul tu rá lis szer ve zet lét re ho zá sá val fog lal −
ko zó fe je ze te sze rint a szö vet ség leg főbb cél ja a cseh szlo vá ki ai ma gyar dol go zók né −
pi de mok ra ti kus szel lem ben va ló ne ve lé se és a szo ci a liz mus nak va ló meg nye ré se
len ne, te vé keny sé ge pe dig töb bek kö zött mű ked ve lő szín ját szó kö rök szer ve zé sé re,
kul tu rá lis elő adá sok ren de zé sé re, szo ci a lis ta sze mi ná ri u mok, szlo vák és orosz
nyelv tan fo lyam ok szer ve zé sé re, köny vek és az ol va só kat a né pi de mok rá cia szel le −
mé ben ne ve lő kul tu rá lis he ti lap ki adá sá ra, va la mint a szlo vák kul tu rá lis szer ve ze tek −
kel kö zös ün nep sé gek szer ve zé sé re ter jed ne ki.34

A lét re ho zan dó ma gyar kul tú re gye sü let alap sza bályter ve ze tét a Ma gyar Bi zott ság
szlo vák tag jai és Fábry Ist ván, a bi zott ság tit ká ra kö zöt ti meg egye zés alap ján Ondrej
Pavlík tá jé koz ta tás ügyi meg bí zott ké szít tet te el, aki a meg bí zot ti hi va ta l ál tal ki dol −
go zott ter ve ze tet a bi zott ság 1949. ja nu ár 7−i ülé sén is mer tet te. A ki zá ró lag az alap −
sza bály−ter ve zet meg vi ta tá sá val és a kul tú re gye sü let lét re ho zá sá val kap cso la tos
kér dé sek meg tár gya lá sá nak szen telt bi zott sá gi ülé sen azon ban nem várt vi ta bon −
ta ko zott ki az alap sza bály−ter ve zet nek az egye sü let tag sá gá ról ren del ke ző 5. §−a kö −
rül, amely a res zlo vak izál takat, s ez ál tal a ma gyar la kos ság nagy ré szét meg fosz tot −
ta vol na a ma gyar kul tú re gye sü let ben va ló tag ság jo gá tól. A vi ta tott pa ra gra fus töb −
bek kö zött ki mond ta: „Az egye sü let ren des tag ja le het az, aki po li ti ka i lag és er köl −
csi leg ki fo gás ta lan cseh szlo vák ál lam pol gár, be töl töt te 18. élet év ét, nem res zlo vak −
izált és az egye sü let ala pí tá sa nap ján is ma gyar nem ze ti sé gű nek val lot ta magát.”35

Mi u tán a bi zott ság ma gyar tag jai a res zlo vak izál tak Cse ma dok−tag sá gát le he tet len −
né té vő ki té telt el fo gad ha tat lan nak mi nő sí tet ték, a szlo vá kok vi szont a párt ve ze tés
azon ál lás pont já ra hi vat koz va, hogy „a res zlo vak izál takat kö vet ke ze te sen szlo vák
nem ze ti sé gű nek kell te kin te ni”, ra gasz kod tak a ren del ke zés nek az alap sza bály ba
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va ló be le fog la lá sá hoz, a bi zott ság ja nu ár 7−i ülé se nem tu dott ha tá roz ni a kér dés −
ben.

A Ma gyar Bi zott ság az egye sü let 24 fős köz pon ti vá laszt má nya és 5 fős el len őr −
ző bi zott sá ga tag ja i nak ki vá lasz tá sá val Fábry Ist vánt, ala ku ló köz gyű lé se kül döt te i −
nek ki vá lasz tá sá val Rabay Fe ren cet, az ala ku ló köz gyű lés és elő ké szí tő bi zott sá ga
meg szer ve zé sé vel Kugler Já nost, a kul tú re gye sü let Új Szó ban és a rá di ó ban va ló
nép sze rű sí té sé nek biz to sí tá sá val Lőrincz Gyu lát bíz ta meg. Ladislav Novomeský ok −
ta tás− és nép mű ve lés ügyi meg bí zott fel ve té se alap ján egyút tal meg fo gal maz ta azt a
ja vas la tot, hogy mi vel az ala ku ló köz gyű lés egy ben po li ti kai ese mény is lesz, az ün −
ne pi be szé det Vil iam Široký párt el nök tart sa meg.36

A bi zott ság a kul tú re gye sü let elő ké szü le ti mun ká la ta i nak el vég zé sé re 10 na pos
ha tár időt ál la pí tott meg, az ala ku ló köz gyű lés idő pont ját pe dig feb ru ár ele jé re irá −
nyoz ta elő, egyik idő pon tot sem si ke rült azon ban be tar ta ni. A szlo vák párt− és ál la −
mi szer vek ugyan is az egye sü let elő ké szí tő bi zott sá gá nak, az ala ku ló köz gyű lés kül −
döt te i nek és ve ze tő sé gé nek ki vá lasz tá sá nál ébe ren ügyel tek ar ra, ne hogy az egye −
sü let a res zlo vak izál takra is ki ter jes  sze mun kás sá gát, s ne hogy olyan sze mé lyek ke −
rül je nek az élé re, akik azt a kul tu rá lis te vé keny ség mel let te ne tán ér dek kép vi se le ti
mun kát is ki fej tő szer ve zet té ala kí ta nák. Az egye sü let elő ké szí tő bi zott sá gá ból a
Ma gyar Bi zott ság szlo vák tag jai tö röl ték több is mert és be fo lyás sal bí ró ré gi ma gyar
kom mu nis ta ne vét, az ala ku ló köz gyű lés kül döt te i ként pe dig csak is a já rá si párt bi −
zott ság ok ál tal ki je lölt, nem res zlo vak izált ma gya rok jö het tek szá mí tás ba, akik név −
so rát rá adá sul az il le té kes já rá si párt tit kár nak, majd pe dig az SZLKP KB ká der osz −
tá lyá nak is jó vá kel lett hagy nia. A párt ve ze tés ká der osz tá lya vizs gál ta meg az egye −
sü let ve ze té sé be je löl te ket is, aho va ál ta lá ban szin tén csu pán olyan sze mé lyek be −
vá lasz tá sát en ge dé lyez te, akik vagy tel je sen is me ret le nek vol tak a ma gyar tö me gek
előt t, vagy ré gi mun kás moz gal mi múlt juk nál fog va is mer tek vol tak ugyan, az egye sü −
let ügye i nek in té zé sé be azon ban ér dem ben nem tud tak beleszól ni.37

Ilyen kö rül mé nyek kö zött az egye sü let ala ku ló köz gyű lés ének ös  sze hí vá sá ra sem
ke rül he tett sor az ere de ti leg ter ve zett feb ru ár ele ji idő pont ban. Az elő ké szü le ti mun −
ká la tok el hú zó dá sa mi att az SZLKP KB El nök sé ge már 1949. feb ru ár 5−én ha tá ro −
zat ban mond ta ki a ma gyar kul tú re gye sü let mi előb bi meg ala pí tá sá nak szük sé ges sé −
gét, az ezt kö ve tő en ki tű zött feb ru ár 26−i idő pon tot azon ban szin tén nem si ke rült be −
tar ta ni, ezért a Ma gyar Bi zott ság az ala ku ló köz gyű lés ide jét vé gül már ci us 5−re he −
lyez te át.38

Az ala ku ló köz gyű lés pon tos prog ram já nak, a meg hí van dó kül döt tek név so rá nak,
va la mint a meg vá lasz tan dó köz pon ti ve ze tő ség sze mé lyi ös  sze té tel ének vég le ge sí −
té sé re – az SZLKP KB ká der osz tá lyá nak jó vá ha gyá sát kö ve tő en – a Ma gyar Bi zott −
ság 1949. már ci us 2−i ülé sén ke rült sor. A bi zott ság a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Dol −
go zók Kultúr e gyesülete39 né ven lét re ho zan dó egye sü let el nö ké vé Fábry Zol tánt, köz −
pon ti tit ká rá vá – az ere de ti leg ja va solt, ám jó vá nem ha gyott Ba logh−Dé nes Ár pád
he lyett – Fel le gi Ist vánt, ügy ve ze tő el nö ké vé Ma jor Ist vánt, al el nök évé Kugler Já nost,
a köz pon ti tit kár he lyet te sé vé Ker tész Kál mánt, jegy ző könyv ve ze tő jé vé Breuer Ilo nát,
pénz tá ro sá vá Lenger Zsó fi át, el len őre i vé Rabay Zol tánt és Solc Ist vánt ja va sol ta. Mi −
vel Široký párt el nök az ala ku ló köz gyű lés ün ne pi be szé dé nek meg tar tá sát el uta sí −
tot ta, s Ladislav Novomeskýt vagy Ondrej Pavlíkot aján lot ta ma ga he lyett ün ne pi szó −
nok nak, Novomeský azon ban egyéb el fog lalt sá ga mi att az ala ku ló köz gyű lé sen nem
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ve he tett részt, az ün ne pi szó nok la tot szlo vák rész ről Pavlík meg bí zott nak, ma gyar
rész ről Fábry Zol tán nak kel lett vol na meg tar ta ni a.40

A bi zott sá gi ülést kö ve tő en a Ma gyar Bi zott ság Ma jor Ist ván, Lőrincz Gyu la,
Rabay Fe renc és Daniel Okáli ös  sze té te lű négy fős kül dött sé ge az SZLKP KB Szer ve −
ző Tit kár sá gán egyez tet te az ala ku ló köz gyű lés rész le te it és az azon meg vá lasz tan −
dó ve ze tő ség sze mé lyi ös  sze té tel ét. Itt Ondrej Pavlík kez de mé nye zé sé re meg ál la po −
dás szü le tett ar ról, hogy az egye sü let a Tá jé koz ta tás− és Mű ve lő dés ügyi Meg bí zot ti
Hi va tal irá nyí tá sa alá fog tar toz ni, az ala ku ló köz gyű lé sen fel szó la ló Pavlík a szlo vá −
kok, a ma gyar fel szó la ló pe dig a ma gya rok ré szé ről meg nyil vá nu ló so vi niz must fog −
ja el ítél ni, va la mint hogy a szó no kok nak hang sú lyoz ni uk kell, mi sze rint a lét re ho zan −
dó egye sü let nem va la mi fé le félpoli tikai szer ve zet, ha nem kul tu rá lis egye sü let lesz.
A Szer ve ző Tit kár ság az egye sü let szű kebb kö rű ve ze tő sé gé re elő ter jesz tett ja vas la −
tot az zal a mó do sí tás sal hagy ta jó vá, hogy a köz pon ti tit kár he lyet te se Ker tész Kál −
mán he lyett Fábry Ist ván le gyen, a más párt fel adat tal meg bí zott Rabay Zol tán a kul −
tú re gye sü let ben ne vál lal jon tiszt sé get, el len ben kap jon he lyet a ve ze tő ség ben
Rabay Fe renc és Lőrincz Gyu la is.41

A meg ala kí tan dó ma gyar kul tú re gye sü let ve ze tő sé gé nek kér dé se az ala ku ló gyű −
lé sig hát ra le vő két nap so rán to váb bi meg be szé lé sek tár gyát ké pez het te az egye sü −
let meg szer ve zé sé vel meg bí zott Ma gyar Bi zott ság kép vi se lői és a szlo vák párt ve ze −
tés kö zött, az 1949. már ci us 5−i ala ku ló köz gyű lé sen meg vá lasz tott ve ze tő ség sze −
mé lyi ös  sze té te le ugyan is je len tő sen el tért mind a bi zott ság ál tal ja va solt tól, mind
pe dig az SZLKP KB Szer ve ző Tit kár sá ga ál tal mó do sí tot tól. A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar
Dol go zók Kul tú re gye sü le te, a Cse ma dok élén ál ló köz pon ti ve ze tő ség el nö ké vé az
ere de ti leg e poszt ra fel kért Fábry Zol tán he lyett Lőrincz Gyu lát, al el nök évé Kugler Já −
nos mel lett Eg ri Vik tort, a köz pon ti tit kár he lyet te sé vé a Ma gyar Bi zott ság ál tal ja va −
solt Ker tész Kál mán, ill. a Szer ve ző Tit kár ság ál tal jó vá ha gyott Fábry Ist ván he lyett
vé gül Wet zler Dó rát vá lasz tot ták, az ügy ve ze tő el nö ki posz tot pe dig be töl tet le nül
hagyták.42

Az utol só pil la nat ban be kö vet ke zett sze mé lyi vál to zá sok oka i ról csu pán rész le −
ges in for má ci ók kal ren del ke zünk. A Cse ma dok meg ala ku lá sá ról be szá mo ló po zso −
nyi ma gyar kon zu li je len té sek sze rint Fábry Zol tán az egye sü let ki je lölt ve ze tő sé gé −
nek ös  sze té te le, s min den bi zon  nyal jö vő be li füg get len sé gé nek meg kér dő je lez he tő
vol ta és ér dek vé del mi sze rep vál la lá sá nak le he tet len né té te le mi att uta sí tot ta vis  sza
az el nö ki meg bí za tást. Ma jor Ist ván azért nem vál lal hat ta el az ügy ve ze tő el nö ki
tiszt sé get, mi vel 1946−ban res zlo vak izált, a szlo vák párt− és ál la mi szer vek pe dig az
egye sü let fenn ál lá sá nak el ső évé ben ha tá ro zot tan el le nez ték még a res zlo vak izál −
tak egy sze rű Cse ma dok−tag sá gá nak le he tő vé té te lét is.43 Lőrincz Gyu la te hát az utol −
só pil la nat ban, az Új Szó fő szer kesz tői tiszt sé gé hez ha son ló an szük ség meg ol dás −
ként vál lal ta el a Cse ma dok el nö ki tisz tét is, e két, ön ma gá ban is te kin télyt köl csön −
ző poszt egy ide jű be töl té se min den eset re több év ti zed re a cseh szlo vá ki ai ma gyar
köz élet meg ha tá ro zó sze mé lyi sé gé vé, a ma gyar ki sebb ség el ső szá mú rep re zen tán −
sá vá avat ta őt. Eg ri Vik tor má so dik al el nök ké és Wet zler Dó rá nak a köz pon ti tit kár
he lyet te sé vé va ló meg vá lasz tá sá nak hát te rét nem is mer jük, az azon ban va ló szí nű −
sít he tő, hogy a párt ve ze tés tud ta és elő ze tes hoz zá já ru lá sa nél kül nem ke rül he tett
rá sor.
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A ma gyar kul tú re gye sü let meg ala ku lá sát kö ve tő hó na pok ban az egye sü let te vé −
keny sé gé vel kap cso la tos leg vi ta tot tabb kér dé sek kö zé a res zlo vak izál tak Cse ma −
dok−tag sá gá nak és az egye sü let ér dek kép vi se le ti sze rep vál la lá sá nak le he tő sé ge
tar to zott. Mi u tán Vil iam Široký, az SZLKP el nö ke a Cse ma dok ala ku ló köz gyű lé se
előtt hoz zá já rult ah hoz, hogy az egye sü let alap sza bá lyá ból ki ma rad jon a res zlo va −
kizál tak tag sá gát til tó szö veg rész, a köz gyű lés a vi ta tott szö veg rész nél kül hagy ta jó −
vá az alap sza bályt, a kér dés azon ban ez zel még ko ránt sem zá rult le, s az egye sü −
let alap sza bá lyá nak jó vá ha gyá sa is el hú zó dott.

A res zlo vak izál tak Cse ma dok−tag sá ga fő el len ző jé nek szá mí tó Ondrej Pavlík tá jé −
koz ta tás ügyi meg bí zott előbb kör ren de let ben til tot ta meg a res zlo vak izál tak és a
Ma gyar or szág ról át te le pül tek rész vé tel ét a ma gyar kul tú re gye sü let mun ká já ban,
majd a Ma gyar Bi zott ság 1949. má jus 11−i ülé sén Lőrincz Gyu la Cse ma dok−el nö köt
is uta sí tot ta, hogy ha son ló tar tal mú kör le vél ben szó lít sák fel az egye sü let ala ku ló −
fél ben le vő he lyi szer ve ze te it a res zlo vak izál tak és át te le pül tek fel vé tel ének vis sza −
u tasítására.44 A Daniel Okáli ve zet te Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal 1949. má jus 19−én
Lőrincz Gyu lá hoz in té zett le ve lé ben töb bek kö zött ép pen a res zlo vak izál tak Cse ma −
dok−tag sá gát ki zá ró ré szek el ha gyá sa mi att uta sí tot ta vis  sza az egye sü let ala ku ló
köz gyű lé sén el fo ga dott alap sza bály jó vá ha gyá sát, amit vé gül csu pán jú ni us 15−én,
Vil iam Široký is mé telt köz be avat ko zá sa után volt haj lan dó meg ten ni. A Vil iam Široký
és Lőrincz Gyu la ál tal vég le ge sí tett alap sza bály a res zlo vak izál tak Cse ma dok−tag sá −
gát már nem sza bá lyoz ta, a több mint egy éven ke resz tül hú zó dó vi tát pe dig vé gül
az SZLKP KB El nök sé gé nek 1950. ja nu ár 6−i ha tá ro za ta zár ta le, amely ki mond ta,
hogy min den cseh szlo vák ál lam pol gár tag ja le het a Cse madok nak.45

A szlo vák párt− és ál la mi ve ze tés a Cse ma dok te vé keny sé gét igye ke zett kez det −
től fog va a kul tu rá lis élet re kor lá toz ni, s ébe ren ügyelt ar ra, ne hogy az egye sü let
eset leg ér dek vé del mi te vé keny sé get is ki fej tő szer ve zet té vál jon. A Cse ma dok en −
nek el le né re ha ma ro san a ma gyar lak ta ré gió leg né pe sebb és leg be fo lyá so sabb tár −
sa dal mi szer ve ze té vé vált, amely ben a ma gyar la kos ság egé szen az 1989−es rend −
szer vál tá sig haj la mos volt nem csak kul tú re gye sü le tet, ha nem ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tet is lát ni.

*

Az SZLKP KB ta nács adó és se géd szer ve ként mű kö dő Ma gyar Bi zott ság el sőd le ges
fel ada ta a szlo vák párt ve ze tés ma gyar ság gal kap cso la tos dön té se i nek elő ké szí té se
és vég re haj tá sa volt. A bi zott ság ma gyar tag jai mind a párt bi zal mát él ve ző ré gi párt −
mun kás ok vol tak, az ed dig fel tárt le vél tá ri do ku men tu mok még is ar ról ta nús kod nak,
hogy több eset ben is szem be ke rül tek a szlo vák párt ve ze tés irány vo na lá val, ill. azt a
bi zott ság ban kép vi se lő szlo vák po li ti ku sok kal. A Ma gyar Bi zott ság szlo vák tag jai ko −
ráb ban ak tív sze re pet vál lal tak a ma gyar el le nes in téz ke dé sek vég re haj tá sá ban,
1948–1949 fo lya mán azon ban pa ra dox mó don a ma gyar ság hely ze té nek ren de zé −
sé ben, a ma gyar la kos ság nak az or szág po li ti kai, gaz da sá gi és tár sa dal mi éle té be
va ló új bó li in teg rá lá sá ban kel lett köz re mű köd ni ük. Meg mu tat ko zott ez a szem ben ál −
lás a res zlo vak izál tak nem ze ti ho va tar to zá sá nak el té rő meg íté lé sé ben, de a ma gyar
nyel vű párt lap és a ma gyar kul tú re gye sü let lét re ho zá sá val kap cso la tos szá mos más
kér dés ben is.
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A jog fosz tás évei után ál lam pol gá ri és ki sebb sé gi jo ga it vis  sza sze rez ni igyek vő
ma gyar la kos ság rá adá sul sok eset ben szin tén a Ma gyar Bi zott ság hoz for dult sé rel −
mei or vos lá sá nak elő moz dí tá sa ér de ké ben, ami a szlo vák párt ve ze tés ben azt a gya −
nút kel tet te, mint ha a bi zott ság a Köz pon ti Bi zott sá got meg ke rül ve a párt önál ló ma −
gyar szek ci ó ja ként, va la mi fé le „cseh szlo vá ki ai ma gyar kom mu nis ta párt ként” pró −
bál na fel lép ni. Nem néz te jó szem mel a párt ve ze tés a Ma gyar Bi zott ság ma gyar tag −
ja i nak, kü lö nö sen Lőrincz Gyu lá nak és Fábry Ist ván nak a – ma gyar ki sebb ség ér dek −
vé del mét ek kor még fel vál la ló – po zso nyi ma gyar fő kon zu lá tus mun ka tár sa i val fenn −
tar tott szo ros kap cso la tát sem, gyak ran ugyan is ép pen a Ma gyar Bi zott ság tól szer −
zett ér te sü lé sek tet ték le he tő vé a fő kon zu lá tus nak és a ma gyar or szá gi párt ve ze tés −
nek, hogy a jog sér té sek el len szót emel hes se nek.

Eb ben a bi zal mat lan lég kör ben nem meg le pő, hogy a po zso nyi párt köz pont a Ma −
gyar Bi zott sá got nem tűr te meg so ká ig, s nem egész egy éves fenn ál lá sát kö ve tő en
már is a fel osz la tá sá ról ha tá ro zott. Fel szá mo lá sá nak köz vet len oka az osz tály szem −
pont ból és po li ti ka i lag meg bíz ha tat lan nak mi nő sí tett ma gya rok 1949 őszén terv be
vett Cseh or szág ba te le pí té se el le ni ma gyar or szá gi til ta ko zás, ill. az ún. Dél−ak ció
elő ké szí té sé ben köz re mű kö dő, a ma gyar or szá gi fel lé pést kö ve tő en azon ban fel bá −
to ro dó Ma gyar Bi zott ság nak az osz tály szem pon tú nak fel tün te tett ak ció egy ol da lú
ma gyar el le nes éle el len ugyan csak szót eme lő 1949. ok tó ber 14−i til ta ko zá sa volt.46

Az SZLKP KB El nök sé ge a Dél−ak ció el le ni fel lé pé se és a ma gyar fő kon zu lá tus sal
fenn tar tott kap cso la tai mi att 1949. ok tó ber 21−én a Ma gyar Bi zott ság fel osz la tá sá −
ról ha tá ro zott, az zal, hogy tit ká ra, Fábry Ist ván to vább ra is az SZLKP KB Tit kár sá gá −
nak ma gyar ügyek ben il le té kes re fe ren se marad.47

Mel lék let48

1. Fel jegy zés a Ma gyar Bi zott ság 1948. no vem ber 19−i ülé sé ről

Z á z n a m

o I. schôdzke, konanej dňa 19. novem bra 1948 na Pov ereníctve vnú tra v prí tom −
nos ti súdruhov Šte fana Majo ra, Šte fana Fábry ho, Lörin ca, Kugler a, Rabay ho a Dr.
Okáli ho.

1./ Men o vaných súdruhov som vyrozumel na zák lade infor má cií s. Mošku, že pri
Predsed níctve ÚV KSS bola utvorená maďarská komisi a, ktorá pozostá va z vyššie
uve dených súdruhov.

Zdôraznil som, že komisia je pomoc ným orgánom Predsed níct va strany a jej
úkolom je:

a/ vykoná vať príkazy predsed níct va,
b/ podá vať ini ci atívne návrhy pri riešení maďarskej otázky,
c/ komisia medzi maďarský mi súdruh mi ini ci atívne vys tupo vať nesmie.
2./ Bola pre roko vaná otáz ka časopisu strany, ktorá má byť vo smysle pol i tick ej

dohody vydá vaná v maďarskej reči.
V tomto smere boly konkrétne pre jed nané výšuve dené úkoly a určení súdruhovi −

a, ktorí majú práce s tým spo jené vykoná vať a dňa 26. novem bra 1948 o 10. hod.
na porade na Pov ereníctve vnú tra majú o vyko naných prá cach refer ovať.
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a/ člen ovia komisie vzali na vedomie, že časopis má byť týž den ník, má vychádzať
na 8 stranách veľkého for má tu,

b/ na návrh s. Kuglera komisia navrhu je, aby názov časopisu bol „Új Élet“ (Nový
živ ot),

c/ komisia navrhu je, aby časopis bol vydá vaný v 50.000 exem plároch, pričom
niek torí súdruhovia (Rabay) považo vali tento za nízky a navrho vali vydá vať 100.000
exem plárov,

d/ otázky spo jené so zadovážaním papieru, tlačiarne, úpravy, finančných otá zok
atď. má do uve denej leho ty dojed nať s. Ma jor, ktorý v tejže lehote má vypra co v ať
i konkrét ny rozpočet admin istrá cie, redak cie a nák ladu časopisu po stránke per so −
n ál nej a mater iál nej

d/ otázky redak cie má dojed nať do uve denej leho ty s. Lörinc, pričom komisia
navrhu je aj pol i tický a ide o log ický dohľad nad časopi som, vykoná s. Ma jor, hlavný
re dak tor Ľudovít Šulc, spoluprac. „Práce“, nat er az v Paríži, s. Lörinc, ktorý do prí −
chodu men o vaného je hlavným a polit. re dak to rom časopisu.

Za hospodárske ho re dak to ra navrhu je komisia Šte fana Fed er ma jer a, nat er az re −
dak to ra Index u. 

Za kultúrne ho re dak to ra Zoltá na Fábry ho, nat er az v Štose, 
za tech nick ého re dak to ra Euge na Spitza, nat er az v časopise „Jó Barát“ v Pra he,

alebo re dak to ra Mezey ho (Hargitayho), nat er az re dak to rom Týždňa v Bratislave.
S. Lörinc bol súčasne pov erený, aby s men o vaný mi pre roko val i otázku služob −

ných požitkov.
e/ Otázku umi est ne nia admin is tratívnych a per son ál nych otá zok má dojed nať s.

Ma jor so s. Fábrym.
Komisia navrhu je, aby admin istrá cia bola pričle nená k „Pravde“, kde by bola jed −

notlive vedená, ktorú prácu by vykoná val s. Ruži ak. 
V admin istrácii by pra co v ala s. Alž be ta Sal cerová, nat er az u fy Duna j.
f/ otázku robot níck ych a roľníck ych dopiso vateľov má po organ za čnej stránke do

uve denej leho ty pre viesť s. Kugler, 
g/ otázku rozširova nia časopisu, kol portáž atď., vybu dovanie siete kol portérov na

južnom Sloven sku má vykon ať do uve denej leho ty s. Rabay. 
Maďarská komisia vyššie uve dené konkrétne návrhy pred loží Predsed níctvu

Strany 26. novem bra 1948.
3./ Komisia súčasne roko vala zásadne o otázkach maďarského kultúrne ho spolku.

Pov ereník: Dr. Okáli

For rás: Sloven ský národ ný ar chív, Pov ereníct vo vnú tra, 193. d., 236/48 sekr.

2. Fel jegy zés a Ma gyar Bi zott ság 1948. de cem ber 1−jei ülé sé ről

Z á z n a m

o II. schôdzke, konanej dňa 1. decem bra 1948 na Pov ereníctve vnú tra v prí tom −
nos ti súdruhov Šte fana M a j o r a, Šte fana F á b r y h o, L ö r i n c a, K u g l e r a
a Dr. Okáli ho.
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Súdruh R a b a y sa ospravedl nil pre chorobu.

Komisia pre roko vala otázky súvisi ace s vydá vaním stran níck e ho časopisu
a v tejto veci súdruhovia refer ovali tak to:

1/ S. Lörinc refer u je, že časopis má mať názov „Új Szó“.
2/ Žia dosť o pov ole nie bola pred ložená na Pov ereníct vo vnú tra 30. novem bra

1948. 
Rozhod nu tie vyur gu je dňa 2. XII. 1948 s. Dr. Okáli.
3/ Vo veci splynu tia časopisu „Jó Barát“ v Prahe s časopi som „Új Szó“ je

komisia toho názoru, aby časopis „Jó Barát“ po odchode náboris tov z Čiech vydá −
vaný nebol, keďže záu jem Strany je, aby bol vydá vaný jeden časopis dobrej úrovne.

Komisia prosí, aby prí pad né zari ade nie admin istrá cie „Jó Barát“ bolo
prenechané nové mu časopisu, keďže tento začí na od piky.

4/ Ohľadom člen ov redak cie na návrh s. Bašťo van ského pol i tick ým re dak to rom
má sa stať s. Bojsa, zamest naný predtým v Duna j plavbe v Bratislave.

Z redak cie časopisu „Týždeň“ uvoľní s. Dr. Husák re dak to ra Har gi tay ho.
Z časopisu „Index“ má byť uvoľ nený re dak tor Fed er ma jer, ktorého však treba

najprv pre ver iť. 
S. Zol tán Fábry, Štós, je ochot ný spolupra co v ať len ako externý spolupra cov ník

a viesť rubriku literárnej kri tiky.
S. Šulc z Paríža odpoveď ešte nedal.
5/ Súčasne bolo pred ložené zrkad lo I. čísla časopisu.
Dr. Okáli upo zorňu je, že časopis má sa zaober ať s právny mi otázkami, vzťahu −

júci mi sa na rieše nie štá to právne ho postave nia Maďarov na Sloven sku a v I. čísle
časopisu mal by byť uvere j nený preklad zák. 245/48 s prís lušným komen tárom,
nakoľko maďarské oby vateľst vo o tomto zákone nie je infor mované, pričom
nadobud nu tie štát ne ho občianst va je pod mienené složením sľubu dľa ods. 1. § 1.
cit. zákona do 90 dní, a to od 17. novem bra 1948.

Súdruh Ma jor refer oval vo veci ach admin istrá cie:
a/ Časopis má výhľad, že pre admin istrá ciu obdrží miest nos ti red. čas. „Týždňa“

na Stal i novom námestí, ktoré sa majú v dohľad nej dobe uvoľniť, 
b/ zais til 5 zamest nan cov pre admin istrá ciu a ohľadom pred nos tu admin istrá cie

rozhodne sa v tých to dňoch.
c/ vo veci zari ade nia ozna mu je, že časopisu bola uvoľ nená kancelária zari ade ni −

a. Nemôže však obdržaťpísa cie stro je a počí tací stro j.
Dr. Okáli prehla su je, že sa pokúsi tieto stro je zadovážiť.
d/ Komisia žiada, aby strana pre žači a tok uvoľni la zálo hu cca 1,000.000.− Kčs

na kancelárske zari ade nie, platy a nák lad na prvých 8 čísiel časopisu.
Súh las s. Širokého zadováži 2. XII. Dr. Okáli.
e/ Maďarskí súdruhovia komisie žiada jú, aby bol vydaný naj jednoduchší pla kát,

ktorým by sa maďarské oby vateľst vo upo zorni lo na vydá vanie časopisu.
Súh las zadováži Dr. Okáli od s. Širokého.
6/ Maďarskí súdruhovia upo zorňu jú na to, že SOR chce vydá vať z Maďars ka tiež

maď. časopis „Munka“, ktorý má mať zábavný charak ter a do ktorého majú byť údaj −
ne pri bratí meš ti ackí maďarskí re dak to ri, ako Rehorovský, Eg ri Vik tor, atď., ba
dokon ca pomýšľa jú s povolaním Šulc Náci ho z New Yorku.
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Komisia jed nohlasne stavia sa proti tomu, aby okrem časopisu „Új Szó“ bol
vydá vaný iný maďarský časopis a najmä so zamýšľaným zam er aním.

Dr. Okáli komi siu infor mu je, že Strana sa rozhod la pre vydý vanie len jed ného
časopisu.

Otáz ka kol portáže:
Súdruh Kugler refer u je v tom smysle, že s. Rabay dôverníkov, resp. kol portérov

v jed notlivých okre soch a obci ach nezískal. Poukazu je na to, že s. Moško ohľadom
získa nia kol portérov prehlásil, že nato je dosť času.

7/ Komisia zaober ala sa na dotaz niek torých súdruhov s právnym postavením
reslo vak izan tov a osôb určených na výmenu dľa zákona 145/46 Sb. vzhľadom na
ustave nie ods. 3 § 1 z. 245/48 Sb.

Dr. Okáli v tomto smere infor mu je Komi si u, že reslo vak izan ti majú právne nároky
„ex tuc“, t. j. naprík lad baní ci v Rožňave majú nárok na dopla tok na ich starob né,
pen z i u, atď.

Otáz ka má byť vyriešená i Sborom pov ereníkov – ak sa tak už nesta lo.
Vo veci osôb, ktoré majú takzv. biele lístky, infor mu je, že výme na končí dňom 31.

decem bra 1948, v dôsled ku čoho prís lušný orgán, t. j. českoslov.− maď. SK určí
tento deň ako takzv. „Stichtag“, ktorým zaniká práv na účin nosť bielych lístkov
a právo výhod rezul tu jú ci ch z rozhod nu tia č. 7 SK.

8/ S. Fábry ozna mu je, že oblast ný tajom ník Strany v Rimavskej Sobote povo lil,
aby v okrese Šafáriko vo (Tornaľa) kon aly sa infor mačné schôdzky maďarských
súdruhov.

Na túto okol nosť má byť upo zor nený orga ni za čný sekre tar iát, čo zari a di s. Fábry,
keďže stran nícke schôdzky by maly byť zásadne spoločné pre maďarských i sloven −
ských súdruhov. 

9/ Maďarskí súdruhovia navrhu jú, aby sa kon a lo škole nie maďarských člen ov.
V tomto smere treba doži adať kult.−propa gač. odd. – s. Šafran ka.
V Bratislave dňa 1. decem bra 1948.

Pov ereník vnú tra: Dr. Okáli 

For rás: Sloven ský národ ný ar chív, Pov ereníct vo vnú tra, 193. d., 236/48 sekr.

3. Fel jegy zés a Ma gyar Bi zott ság 1949 ja nu ár 7−i ülé sé ről

Z á z n a m

o zasad nutí Maďarskej komisie dňa 7. januára 1949 v prí tom nos ti člen ov: s. po −
ve rení ka Novomeského, s. pov erení ka Dr. Pavlíka, pov erení ka Dr. Okáli ho, Majo ra,
Fábry ho, Lörin ca, Kugler a, Rabay ho.

Pred met roko va ni a:
Utvore nie kultúrne ho spolku maďarských pracu jú ci ch na Sloven sku.
1/ S. pov ereník Dr. Pavlík prečí tal stanovy spolku, ktoré boly vypra co v ané Po −

vereníctvom infor má cií a osvety.
Disku sia sa rozv in u la len ohľadom toho ustanove nia stanov, že členom spolku

nesmú byť reslo vak izan ti. Maďarskí súdruhovia dôvodili tým, že v mno hých obci ach

A Magyar Bizottság szerepvállalása... 97



reslo vak izan ti najmä staršia gen erá cia neve dia po sloven sky a v dôsled ku tohto
ustanove nia stanov boli by prak ticky vyradení z kultúrnej práce. Dľa ich názoru bolo
by práve želateľné, aby spoluprá ca medzi sloven ským a maď. oby vateľstvom na juž.
Sloven sku prehlbo vala sa i tým, že nie len reslo vak izan ti, ale i Slová ci mohli by
účinko vať v maďarských kultúrnych ustanoviz ni ach (napr. v divadel ných krúžkoch,
spe vokoloch, atď.). 

Sloven skí súdruhovia trvali na tomto ustanovení vzhľadom na rozhod nu tie vede −
nia strany, dľa ktorého reslo vak izan ti majú sa do dôsled kov považo vať za osoby
slov. národ nos ti. Spoluprá ca Slovákov a Maďarov je stanova mi nie len umož nená,
ale aj práve pri amo príka zom pre všetkých komu nis tov. 

Po tejto diskusii boly úkoly spo jené s utvorením kultúrne ho spolku maďarských
pracu jú ci ch rozvrhnuté tak to: 

a/ súdr. pov ereníkovi Dr. Pavlíkovi sa ukladá, aby do 7 dní doručil všetkým
členom maďarskej komisie po 1. exem plári osnovy stanov spolku, 

b/ súdr. Šte fanovi Fábry mu sa ukladá, aby do 10 dní za súčin nos ti a po
schválení kádrového odd e le nia ÚSKSS navrhol 24 súdruhov z radu robot níkov, ma −
l oroľníkov a pracu júcej inteligen cie, 24 člen ného ústred ného výboru a päťčlen ného
dozorného výboru, z ktorých polovi ca musí mať bydlisko v Bratislave, alebo na okolí.

3/ súdr. Kuglerovi sa ukladá, aby priprav il za súčin nos ti prípravného výboru valné
shro maž de nie, ktoré sa má vydrži avať v Bratislave zači atkom mes. februára 1949. 

4/ súdr. Dr. Okáli ponú ka miest nosť vo Vlád nej budove pre pori adanie val ného
shro maž de ni a. 

Zak lada júce shro maž de nie má byť súčasne pol i tick ým ak tom a dľa toho má byť
určený i prog ram zak lada júce ho val ného shro maž de ni a.

V tomto smere s. pov ereník Novomeský navrhu je, aby bola pori adaná prí padne
aka dé mia vo forme večier ka na pami atku 30. výročia maď. bás ni ka Adyho a na zak −
lada jú com val nom shro maž dení mal by ako slávnos t ný rečník pre hovoriť predse da
KSS, s. Vilo Široký. 

S. Kugler mal by zri adiť prípravný výbor, ktorý prevedie prípravné práce po tech −
nick ej a finančnej stránke.

Pov ereníct vo infor má cií je ochot né prispieť na prí pad né ces tovné nák la dy delegá −
tov, ak by tieto nemohly byť kryté iným spô sobom. (napr. z čistého výno su časopisu
„Új Szó“.)

5/ S. Rabay mu sa ukladá, aby sa postaral o urče nie delegá tov z radov robot −
níkov a roľníkov, starých prís lušníkov strany, na zak lada júce valné shro maž de nie,
a to v počte najmenej 200−250 tak, aby boly zastúpené všetky kraje obý vané
maďarským oby vateľstvom. 

6/ S. Lörinc ako šéfredak tor Új Szó sa poveru je, aby v tlači a rozh lase pre viedol
prís lušnú propagá ciu kultúrne ho spolku maďarských pracu jú ci ch. 

7/ Všetky prípravne práce majú byť skončené v lehote 10 dní, po uplynutí ktorej
leho ty s. Dr. Okáli svolá maďarskú komi siu na definitívne rozhod nu tie vo veci založe −
nia kultúrne ho spolku.

V Bratislave dňa 7. januára 1949. 
Dr. Okáli

For rás: Sloven ský národ ný ar chív, Pov ereníct vo vnú tra, 193. d., 236/48 sekr.
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4. Fel jegy zés a Ma gyar Bi zott ság 1949. már ci us 2−i ülé sé ről

Z á z n a m

o zasad nutí Maďarskej komisie dňa 2. marca 1949 o 18. hod. v miest nos ti po −
v erení ka vnú tra, v prí tom nos ti člen ov: s. Majo ra, s. Lörin ca, s. Fábry ho, s. Kuglera
a s. pov erení ka vnú tra Dr. Okáli ho.

s. pov ereník Dr. Pavlík a s. pov ereník Novomeský svoju neprí tom nosť ospravedl −
nil i.

Pred me tom roko va nia je:
1/ Ustanove nie kultúrne ho spolku maďarských pracu jú ci ch v ČSR.
Refer u je s. F á b r y:
a/ na zak lada júce ustanovu júce valné shro maž de nie, ktoré sa koná dňa 5.

marca 1949, bolo poz vaných 221 delegá tov i s hosťa mi z celého južného Sloven  −
ska. Výberom boly pov erené prís lušné okres né sekre tar iá ty a preskú maním s. Fábry
a s. Kugler. – Pov ereníct vo dopravy povo lilo 50% sľavu na železni ci ach. 

b/ Ústred ný výbor má sa skladať z 12 člen ov býva jú ci ch v Bratislave a z 12 čle −
n ov býva jú ci ch na vidieku.

c/ Ústred ný výbor bol prekon trolo vaný kádrovým odd e lením (s. Kra jňák).
Za predse du navrhu je sa s. Zol tán Fábry, Štós,
za úradu júce ho predse du: s. Š. Ma jor,
za miesto predse du: s. Kugler,
za ú. taj.: s. Fel le gi,
za jeho zás tupcu: s. Ker tész,
za zapiso vateľku: s. Brauerová,
za pok lad níčku: s. Langerová,
za rev i den tov: s. Rabay ml. a s. Šolc,
dozorná rada: s. Lörincz, s. Fábry a s. Rabay, s. Szá raz u SSM,

s. Szar ka.
Z Bratislavy: Michal Bal las sa, J. Bal la, s. Lörin cov á, s. Šter nová, s. Din gová,

z Košíc: s. Sinay, z R. Sobo ty s. Bá lint De me ter, z Komár na: s. Györi, z Nových
Zámkov: s. Se bes tyén Joze f, z Rožňavy: s. Bar czy Pavel, zo Šafáriko va: s. Virók
Pavel, z Galan ty: s. Vígh Alex., zo Šamorí na: s. Patóc s, zo Štúrova: s. Ko vács
Florián, z Lev íc: s. Sza bó Ladislav. 

d/ Dňa 5. III. 1949 po zak lada jú com val nom shro maž dení má byť zadržaný
kultúrny večierok. Tento bol už riadne pov olený. Prípravy sú už skončené.

e/ na zak lada jú com val nom shro maž dení má pre hovoriť s. Dr. Pavlík, pov ereník
infor má cií – vo smysle príkazu s. Širokého, nám. pred s. vlády. Na večierku budú
recitá cie i sloven ských autorov (Hviezdoslav, Novomeský).

Otváraciu reč povie s. Fábry Zol tán, zo Što su. Okrem toho budú tance, spevy,
atď.

f/ Na val nom shro maž dení budú odovz dané delegá tom brožurky: s. Gottwald –
feb ru ár, a s. Široký: Reč ÚV KSS 27. IX. 1948.

Prívet bude mať s. Ma jor.
Stanovy vysvetlí: s. Fel le gi.
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g/ ohľadom príspevkov komisia rozhod la, že 70% pri padne ústredi u, 20% kra jom
a 10% miest. org.

2/ Ako 2/ bod pro gra mu bol refer át s. Dr. Okáli ho ohľadom likvi dova nia časopisu
„Jó Barát“.

Komisia vzhľadom na prípis s. Dr. Imricha Sily ho, Praha II. Těšňov, 63 – Min is −
ter st vo zemedel st va – sa usnáša:

a/ Časopis „Jó Barát“ nemá vychádza ť.
b/ Treba uvážiť, či s. Dr. Sily nemá byť pre vza tý do redak cie časopisu „Új Szó“,

kde by medzi iným viedol i právnickú rubriku.
c/ Komisia by bola povďačná, keď by Min is ter st vo zemedel st va bolo ochot né

zari ade nie a písa cie stro je admin istrá cie časopisu „Jó Barát“ zapožičať pre „Új
Szó“. 

d/ „Új Szó“ má sa ďalej zaober ať s prob lé ma mi náboris tov. 
e/ Zánik časopisu nech je uvere j nený v „Jó Barát“ a „Új Szó“.
3/ Vyberanie poplatkov pri udeľo vaní štát ne ho občianst va Maďarom.
Člen ovia komisie si sťažu jú, že niek toré úrady MNV vyber a jú poplatky pri udeľo −

vaní štát ne ho občianst va dľa z. 245/48 Sb., a to niekedy i v značnej výške.
Komisia poveru je s. Dr. Okáli ho, aby vec vyšetril a vec uprav il, nakoľko

v časopise „Új Szó“ bola svo jho času uvere j nená zprá va, že poplatky za udeľo vanie
čsl. občianst va vyber ané neb udú. Táto zprá va bola uvere j nená na zák lade infor má −
cie prís lušného úrad ní ka Pov ereníct va vnú tra. 

4/ Otáz ka zás tup cov Okr. roľníck ych tajom níkov v KSS a otáz ka orga ni zo va nia
roľníkov u JSSR – refer u je: s. Kugler.

s. Kugler uvádza, že s. Bacílek usne se nie Predsed níct va Strany pre zaneprázd −
nenosť dodnes so s. Fábrym nepre roko val.

Komisia jed nohlasne navrhu je: 
1/ aby s. Kugler bol pri jatý do Roľníck e ho odd e le nia ÚS KSS,
2/ aby bol pov erený za súčin nos ti s kádrovým odd e lením výberom maďarských

súdruhov, ktorí majú byť men o vaní zás tup ca mi okr. roľ. taj. KSS v maďarských okre −
soch,

3/ aby sa postaral za súčin nos ti s roľ. odd. o pol i tické a odborné vyškole nie tých −
to tajom níkov,

4/ aby bol pov erený úkolom orga ni zo va nia maďarských roľníkov v JSSR.
Komisia prosí, aby s. Široký v tomto smere dal príkaz orga ni za čné mu sekre tar iá −

tu a o tom láskave vyrozumel maďarskú komi si u, do rúk s. Dr. Okáli ho.
5/ s. Ma jor, Lörinc, Rabay a Dr. Okáli vo veci maď. kultúrne ho spolku boli tohože

dňa jed nať so s. Bašťo van ským za zasad nutí orga ni za čného sekre tar iá tu, kde boly
preve dené určité zmeny v složení Ú. v. kultúrne ho spolku, najmä v tom smysle, že
súdruhovia Ker tész a Z. Rabay nema jú byť člen mi ústred ného výboru a funkciu s.
Kertésza má pre vzi ať s. Št. Fábry. 

Orga ni za čný sekre tar iát ohľadom pre javov určil zásad né smer nice, že pre javy
majú byť vopred zasielané cieľom kon troly s. Bašťo van ské mu. 

Bratislava, 3. marca 1949.
Pov ereník: Dr. Okáli

For rás: Sloven ský národ ný ar chív, Pov ereníct vo vnú tra, 193. d., 236/48 sekr.
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5. Jegy ző könyv a Ma gyar Bi zott ság 1949. ok tó ber 14−i ülé sé ről

Z á p i s n i c a

napísaná dňa 14. X. 1949, na zasadaní Maď. komisie SÚV KSS.
Prí tom ní: ss. Fábry, Kugler, Ma jor, Lörincz, Rabay.

Maďarská komisia považu je za potreb né upo zorniť ústred né vede nie strany na
nasle dovné: 

1. Počas priebe hu akcie JUH sme sa presvedčili o tom, že na ded inách sa
nevyostril tried ny boj, ktorý by postavil robot ní ka a malého roľní ka proti tried ne mu
nepri ateľovi, kulakovi. V mno hých prí padoch i vede nie strany pozostá va zo živlom
triedne cud zích; aj vere jná sprá va, ba i vede nie masových orga nizá cií, i vede nie JRD
je v mno hých prí padoch a v nespoľahlivých rukách. Mnohí využí va jú svoje pozí cie
v tých to orgánoch pre svoje vlast né úče ly. 

2. V ded inách južného Sloven s ka tvorí maďarské a sloven ské kulactvo, pevný,
jed not ný fron t. Reak cia tak na jed ne j, ako i na druhej strane sa snaží zaniesť rozkol
medzi sloven ských a maďarských pracu jú ci ch.

3. V dôsled ku toho, že akcia JUH sa obra cia jed nos tranne len proti maďarskej
reakci i, jestvu je nebezpečie, že sa reakcii podarí túto akciu postaviť do svet la čisto
nacional i stick ého, pro ti maďarského podu ja ti a. V mno hých prí padoch šíria naprík lad
názor, že práva Maďarov jestvu jú iba na papier i. Aj túto akciu využí va jú k tomu, aby
pod ceňo vali národ nos t né roz pory reakčných kruhoch, už sú rozšírené také zprávy, že
došla znova doba depor to va nia Maďarov a že sa Slovákom znovu posky tu je príleži −
tosť dostať sa ľahko k maďarské mu majetku. Práve preto považu jeme za veľmi
potreb né, aby sme dokáza li neprav di vosť tých to tvr dení reak cie.

4. Navrhu je me, aby zanechané majetky boly dané pod spoľahlivý dozor, kým
z tých to aspoň čias točne uspoko jíme náboris tov, ktorí sa vrátili z Čiech. 

5. Nakoľko maďarské pracu júce masy nebrali účasť na pozemkovej reforme,
treba túto príleži tosť bezpod mienečne využiť k tomu, aby sa oni dostali k pôde. 

6. Túto príleži tosť treba súčasne využiť k tomu, aby sa rozšíri lo a pre hĺ bi lo
družstevné hnu tie na dedine. 

Zápis ni ca prečí taná a schválená.
D.a.h.

For rás: Sloven ský národ ný ar chív, Ústred ný výbor Komu ni stick ej strany Sloven ska, 792. d.
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ÁR PÁD POPÉ LY

ROLE OF THE HUN GAR I AN COM MIT TEE IN THE CRE ATION OF THE ÚJ SZÓ AND THE CSE MA DOK

The study dis cuss es the his to ry of the Hun gar i an Com mitte at the Slo vak com −
mu nis tic party lead er ship, and with in this main ly the role of Új Szó party peri −
od i cal and the Hun gar i an cul tur al organ i sa tion in the estab lish ment of the Cse −
ma dok. The role of the com mit tee set up in No vem ber 1948 was to help party
lead er ship to re−in te grate Hun gar i ans liv ing in Slo va kia and that lost their rights
into the polit i cal, social, and eco nom ic life of the coun try, to pre pare and imple −
ment deci sions of the party relat ing the Hun gar i an minor i ty. Although the Hun −
gar i an mem bers of the com m mit tee (Ma jor Ist ván, Lőrincz Gyu la, Fábry Ist ván,
Kugler Já nos, and Rabay Fe renc) were all old party work ers who had the con fi −
dence of the par ty, the dis closed archive doc u ments evi dence that they
opposed to the Slo vak party lead er ship in many issues, and/or to the Slo vak
mem bers of the com mit tee (Daniel Okáli, Ondrej Pavlík, and Ladislav
Novomeský), that after its less than one year of its exis tance, in Octo ber of
1949 led to the can cel la tion of the Hun gar i an Com mit tee.
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Be ve ze tés

Az 1993−ban füg get len né vált Szlo vá kia po li ti kai és gaz da sá gi éle tét két, egy más sal
el len té tes po li ti kai kör nye zet köz ti harc jel le me zi – már kö zel más fél év ti ze de –,
mely je len tős mér ték ben de ter mi nál ja a re gi o ná lis fej lő dést, egyes ré gi ók ver seny −
ké pes sé gé nek ala ku lá sát. Az 1994–1998 köz ti idő szak ban a ha tal mon le vő na ci o −
na lis ta−po pu lis ta erők az or szág nem zet kö zi el szi ge te lő dé se mel lett szá mos ré gió el −
sze gé nye dé sét is okoz ták, mely an ti de mok ra ti kus és antiko héz iós kor mány za ti ma −
ga tar tás mi att az or szág nem csat la koz ha tott az Észak−at lan ti Szer ző dés Szer ve ze −
té hez (NA TO) 1999−ben – mint a töb bi vi seg rá di ál lam –, s az Eu ró pai Uni ó ba (EU)
tör té nő be lé pé se sem tűnt re á lis nak. 1998 őszén azon ban a de mok ra ti kus tár sa da −
lom ki épí té sét szán dé ko zó po li ti kai pár tok nak si ke rült vá lasz tá si győ zel met arat ni −
uk, s egy szé les ko a lí ci ós együtt mű kö dés ben – Mikuláš Dzurin da kor mány fő ve ze té −
sé vel – az or szá got be jut tat ni a NATO−ba és 2004 ta va szán az EU−ba. 

A ta nul mány a Szlo vá ki át súj tó nagy fo kú te rü le ti egyen lőt len sé gek ala ku lá sát
vizs gál ja az or szág uni ós tag sá gá nak tük ré ben, össz pon to sít va a ma gyar ki sebb ség
ál tal la kott Dél−Szlo vá ki á ra, mely ré gi ót (Cseh)szlovákia kor má nyai 2004 előtt kö zel
8 év ti ze den ke resz tül pe ri fé ri a ként ke zel tek. Az elem zés az uni ós csat la ko zás idő −
sík já ban mo zog va tár gyal ja a te rü le ti egyen lőt len sé gek prob lé ma kö rét or szá gos vi −
szony lat ban (át te kin tést ad a po li ti kai kör nye zet től az uni ós jo gi és te rü let fej lesz té −
si stra té gi á kon át a re gi o ná lis fej lesz tés leg je len tő sebb sze rep lő i ig), majd fel vá zol −
ja a te rü le ti egyen lőt len sé gek dél−szlo vá ki ai kör nye ze tét. A szlo vák–ma gyar ha tár
men ti tér re gi o ná lis ver seny ké pes sé gét il le tő en át te kin ti a ré gió hu mán erő for rá sá −
nak né mely szer ke ze ti sa já tos sá gát, a te rü let fej lesz tés és a szlo vá ki ai ma gyar ság
kap cso lat rend sze ré nek leg szá mot te vőbb ele me it, a ma gyar lak ta ré gi ók te rü let fej −
lesz té si sze rep lő it, il let ve a ma gyar lak ta ré gi ók rész vé tel ét az uni ós fej lesz té sek ben.
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A ta nul mány szám ba ve szi az uni ós tag ság kö vet kez té ben meg nyí ló szlo vák–ma gyar
ha tár sza kasz tér szer ke ze ti sa já tos sá ga it, kör vo na laz za az el kö vet ke ző évek le het sé −
ges re gi o ná lis fo lya ma ta it.

Te rü le ti egyen lőt len sé gek or szá gos kör nye ze te

Po li ti kai kör nye zet

Egy or szá gon be lül a re gi o ná lis fej lő dés irány vo na la it és pri o ri tá sa it az or szág kor −
mány za ti−po li ti kai kör nye ze te de ter mi nál ja. Az el múlt 8 év ben, amely be az or szág
uni ós csat la ko zá sa is eset t, a kor mány za ti szer vek pri o ri tás ként ke zel ték a tár sa −
dal mi lag és gaz da sá gi lag el ma ra dott ré gi ók fel zár kó zá sá nak az ügyét, mely fej lesz −
té si dön té sek mér he tő en ked ve ző fo lya ma to kat in dí tot tak el e ré gi ók ban. A te rü le ti
egyen lőt len sé gek fel szá mo lá sa vé gett foly ta tott kor mány za ti mun ka je len tős ré sze
a szlo vá ki ai ma gya rok leg je len tő sebb po li ti kai ere jé hez, a Ma gyar Ko a lí ció Párt já hoz
(MKP) kap cso ló dik. Az MKP, mint az 1998–2006 köz ti kor mány ko a lí ci ók leg sta bi −
labb po li ti kai párt ja, az or szág kor mány zá sá ban fo lya ma to san ar ra tö re ke dett, hogy
a meg szer zett kor mány za ti po zí ci ók (me ző gaz da ság, épí tés ügy, ré gió fej lesz tés, kör −
nye zet vé de lem) se gít sé gé vel a pe ri fé ri kus ré gi ók fej lő dés nek in dul ja nak, köz le ke dé −
si inf rast ruk tú ra fej lesz tés, kom mu ná lis be ru há zá sok, ipa ri par kok stb. meg va ló sí tá −
sá val. Ezek a le he tő sé gek 2002–2006 között a má so dik kor mány za ti cik lus ban az
MKP meg erő sö dé se és az EU ál tal nyúj tott for rás nö ve ke dés nek kö szön he tő en még
a ko ráb bi nál is na gyob bak vol tak. Az MKP, mely nek vá lasz tó tá bo rát el ső sor ban a
szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség al kot ja, ezen erő ki fej té sé vel nagy mér ték ben hoz zá já −
rult ah hoz, hogy a szlo vák köz vé le mény több sé ge po zi tí van ér té kel je a ma gyar ki −
sebb ség sze re pét az or szág irá nyí tá sá ban, a te rü le ti egyen lőt len sé gek ke ze lé sé ben
(Ádám 2005).

A re gi o ná lis fej lesz té si po li ti kai pri o ri tá so kat il le tő en 2006 nya rán azon ban ha −
tal mas for du lat állt be, ugyan is a jú ni u si par la men ti vá lasz tá so kon a 8 évig kor mány −
zó s eu ró pai ér té ke ket kép vi se lő po li ti kai irány vo nal ve re sé get szenvedet t1 (a vá lasz −
tá sok tét je a gaz da sá gi, szo ci á lis re for mok foly ta tá sa vagy azok mó do sí tá sa, le ál lí −
tá sa volt). Az or szág új kor má nyát a Robert Fico ál tal ve ze tett Smer–SD po pu lis ta
bal ol da li párt hoz ta lét re, szö vet ség ben azon po li ti kai erők kel és ve ze tő ik kel, ame −
lyek 1998 előtt az or szág nem zet kö zi el szi ge te lő dé sét okozták2. A re gi o ná lis fej lesz −
té si po li ti kai pri o ri tá sok vál toz ta tá sa fel te he tő en leg hát rá nyo sab ban a ki sebb sé gek
ál tal la kott el ma ra dott ré gi ó kat érin ti (így a ma gyar ki sebb ség ál tal la kott dél−szlo vá −
ki ai ré gi ót is), ugyan is a Ré gió fej lesz té si Mi nisz té ri um irá nyí tá sát a szél ső jobb ol da −
li na ci o na lis ta Szlo vák Nem ze ti Párt sze rez te meg. Az utób bi párt kor mány be li tag −
sá ga azért kü lö nö sen ve szé lyes a nem ze ti sé gi leg ve gye sen la kott és el ma ra dott ré −
gi ók fej lesz té sét il le tő en, mi vel a párt a vá lasz tá si prog ram já ban mind ös  sze két célt
fo gal ma zott meg: a ki sebb sé gek (el ső sor ban a ma gyar és a ro ma) ál tal la kott ré gi −
ók fej lesz té sé nek a meg ál lí tá sát s a re gi o ná lis fej lő dést elő se gí tő pénz for rás ok nak
a szlo vá kok ál tal la kott te le pü lé sek re, ré gi ók ba tör té nő szét osz tá sát. Az új szlo vák
kor mány te hát egy ér tel mű en ar ra fog tö re ked ni, hogy töb bek közt a pe ri fe ri kus és
nem ze ti sé gi leg ve gye sen la kott te le pü lé sek, ré gi ók ke vés bé hasz nál has sák ki azo −
kat a le he tő sé ge ket, ame lyek ed dig a ren del ke zé sük re áll tak, vagy ame lye ket ed dig
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elő ké szí tet tek (pl. a Pozsony–Dunaszerdahely–Érsekújvár–Losonc dél−szlo vá ki ai
gyors for gal mi út és a szlo vák–ma gyar ha tá ron va ló át ke lést elő se gí tő hi dak épí té si
elő ké szü le te i nek le ál lí tá sa). A ma gyar ki sebb ség ál tal la kott ré gi ók hát rá nyos meg −
kü lön böz te té sé nek az el ső pél dá i ként a te le pü lé sek ten ger szint fe let ti ma gas ság
alap ján tör té nő fi nan szí ro zá sá ban vég re haj tott mó do sí tá sok em lít he tők meg, me −
lyek ér tel mé ben a Fico−ko r mány az ed di gi ek től lé nye ge sen több pénzt jut tat a 277
m ten ger szint fe let ti ma gas ság ban és az at tól ma ga sab ban fek vő te le pü lé sek nek,
míg a má sik ol da lon diszk ri mi nál ja az ala cso nyab ban fek vő te le pü lé se ket – csök −
ken ti az adó be vé te le i ket (a ma gyar ki sebb ség ál tal la kott te le pü lé sek dön tő há nya −
da e kü szöb alá esik).

Uni ós jo gi és te rü let fej lesz té si stra té gi ai kör nye zet

Szlo vá ki á ban – a töb bi vi seg rá di ál lam tól el té rő en – csak 1998 után kez dő dött meg
a ré gi ók fej lesz té sé re ki ala kí tan dó EU−kompatibilis re gi o ná lis fej lesz té si stra té gi ai
ke ret po li ti ka és in téz mény rend szer felál lítása.3 Az ál la mi köz igaz ga tás ban az Épí tés −
ügyi és Ré gió fej lesz té si Mi nisz té ri um a köz pon ti szerv a re gi o ná lis po li ti kát, az épí −
tés po li ti kát, a la kás po li ti kát és a te rü let fej lesz tést il le tő en. Ezen mi nisz té ri um a te −
rü le ti po li ti ka szer ve ző in téz mé nye, amely ki dol goz za az ál ta lá nos szer ve ze ti és in −
téz mé nyi ke re te ket, biz to sít ja a te rü le ti fej lesz tés hez a prog ra mo kat és a for rá so kat.
A szlo vák kor mány a re gi o ná lis po li ti ka alap el ve it (ame ly elő ír ja, hogy a kor mány mi −
nisz te rei és más köz pon ti szer vek el nö kei a szlo vák re gi o ná lis po li ti ka el vei alap ján
cse le ked je nek) 2000−ben fo gad ta el, biz to sít va a te rü let fej lesz tés tá mo ga tá sá nak
komp lex rend sze rét.

Az uni ós szem pont rend sze rű re gi o ná lis fej lesz tés ke re te it Szlo vá ki á ban a re gi o −
ná lis fej lesz tés tá mo ga tá sá ról szó ló 503/2001 Tt. szá mú tör vény ha tá roz za meg,
mely 2002. ja nu ár 1−jén lé pett ha tály ba. Ezen tör vény, mely az or szág te rü let fej lesz −
té si po li ti ká já ban mér föld kő nek szá mít, a re gi o ná lis fej lesz tés sel kap cso la tos tá mo −
ga tá si cé lo kat az aláb bi négy pont ban fo gal maz za meg: 

– Szlo vá kia ki egyen lí tett gaz da sá gi és szo ci á lis fej lő dé sé nek a biz to sí tá sa;
– a ré gi ók közt fenn ál ló gaz da sá gi és szo ci á lis fej lett ség be li kü lönb sé gek mér −

sék lé se és meg szün te té se;
– az ala csony gaz da sá gi tel je sít mé nyű és élet szín vo na lat biz to sí tó ré gi ók ke let −

ke zé sé nek a meg aka dá lyo zá sa;
– a ré gi ók tar tó san fenn tart ha tó gaz da sá gi és szo ci á lis fej lő dé sé nek biz to sí tá sa.
Az 503/2001−es tör vény a re gi o ná lis fej lesz tés sel kap cso lat ban az aláb bi tá mo −

ga tá si te rü le te ket ne vez te meg pri o ri tás ként: 
– a gaz da ság és a vál lal ko zói kör nye zet tá mo ga tá sa azok ter me lé si ka pa ci tá sá −

nak nö ve ke dé se ér de ké ben, a gaz da sá gi szer ke zet ja ví tá sa, új mun ka he lyek te rem −
té se, a ve szé lyez te tett mun ka he lyek sta bi li zá lá sa;

– a hu mán erő for rás fej lesz té se an nak ér de ké ben, hogy a re gi o ná lis mun ka erő −
pi a con a ke res let és a kí ná lat közt egyen súly ala kul jon ki, a nők és a fér fi ak egyen −
lő mun ka vál la lá si esé lyé nek a biz to sí tá sa;

– a re gi o ná lis fej lő dést elő se gí tő ku ta tá sok tar tós fej lesz té se, az új tech no ló gi −
ák és in no vá ci ók be ve ze té sé nek hang sú lyo zott tá mo ga tá sa;
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– az ál la mok köz ti, a ha tá ron át íve lő és az inter re gionális együtt mű kö dé sek tá −
mo ga tá sa a re gi o ná lis fej lesz tés te rén a ré gió tar tó san fenn tart ha tó fej lő dé se ér de −
ké ben;

– az ide gen for ga lom fej lesz té se;
– a ré gió szo ci á lis inf rast ruk tú rá já nak fej lesz té se;
– a ré gió tech ni kai inf rast ruk tú rá já nak fej lesz té se;
– a kul tú ra, a kul tu rá lis te vé keny sé gek és a szol gál ta tá sok fej lesz té sé nek tá mo −

ga tá sa, be le ért ve a mű vé sze ti te vé keny sé ge ket, a kul tu rá lis örök ség ápo lá sát, a
mű em lé kek fel újí tá sát és revi tal izá cióját;

– a ré gió szol gál ta tá si szín vo na lá nak fej lesz té se;
– az élet kör nye zet ja ví tá sa és fej lesz té se, az azt ká ro sí tó té nye zők mi ni ma li zá lá −

sa;
– a ter mé sze ti erő for rás ok ha té kony fel hasz ná lá sá nak tá mo ga tá sa.
Az 503/2001−es tör vény to váb bá ki mond ja, hogy a re gi o ná lis fej lesz tés el ső  szá −

mú cél te rü le te it a szlo vák kor mány ha tá roz za meg a Ré gió fej lesz té si Mi nisz té ri um
aján lá sa alap ján, amely a tá mo ga tott ré gi ók ki vá lasz tá sá nál az aláb bi két szem pon −
tot ve szi fi gye lem be:

1. Gaz da sá gi lag gyen ge ré gi ók, me lyek gaz da sá gi és fej lett sé gi szint je el ma rad
az or szá gos át lag tól, amit el ső sor ban az aláb bi mu ta tók ér té ke je löl: a mun ka erő pi −
ac, a gaz da ság szer ke ze ti és ter me lé si szint je, a ke rü le ti ön kor mány zat ok, a köz sé −
gek és a la kos ság be vé te le, va la mint a te le pü lés sű rű ség.

2. Gaz da sá gi lag ked ve zőt len szer ke ze tű ré gi ók, me lyek ben a szer ke zet vál tás ne −
ga tív kö vet kez mé nyei fel hal mo zód tak, ami nek kö vet kez té ben az ága za tok tel je sít −
mé nye és a vál lal ko zá sok szá ma csök ken, míg a mun ka nél kü li ség nö vek szik.

A tár gyalt tör vény kimondja, hogy az EU alap ja i ból fo lyó sí tott tá mo ga tá si esz kö −
zök nél a re gi o ná lis fej lesz tés ér de ké ben a ré gi ók fej lett sé gi szint je a makrorégiók
szint jén ér té ke lő dik, s azon te rü le tek mi nő sül nek gaz da sá gi lag gyen gé nek, ame lyek −
ben a brut tó ha zai ter me lés nek az 1 la kos ra eső vá sár ló erőn mért pa ri tá sa az el −
múlt 3 év ben nem ér te el az EU brut tó ha zai ter me lé sé nek az 1 la kos ra eső vá sár −
ló erőn mért pa ri tá sá nak a 75%−át.

Az 503/2001−es tör vény to váb bá tar tal maz za, hogy a re gi o ná lis fej lesz tés tá mo −
ga tá sa a prog ra mo zás ke re tén be lül az aláb bi do ku men tu mok alap ján megy vég be:
Nem ze ti fej lesz té si terv, Kö zös sé gi tá mo ga tá si ke ret, ope ra tív prog ra mok, re gi o ná −
lis ope ra tív prog ra mok, ága za ti ope ra tív prog ra mok, az ön kor mány za ti ke rü let gaz da −
sá gi és szo ci á lis fej lő dé sé nek prog ram ja, a köz ség gaz da sá gi és szo ci á lis fej lő dé −
sé nek prog ram ja, egy sé ges prog ram do ku men tu mok, a Ko hé zi ós Alap stra té gi ai
prog ram do ku men tu ma, Eu ró pai Kö zös sé gek kez de mé nye zé se prog ram.

Szlo vá kia te rü let fej lesz té si stra té gi ai do ku men tu mai közt leg je len tő sebb az or −
szág tér szer ke ze ti fej lesz té sét sza bály zó Szlo vá kia te rü let fej lesz té si kon cep ci ó ja
2001 (a to váb bi ak ban: SZTK 2001), amely fel vá zol ja, il let ve ki je lö li a te rü let fej lesz −
té si in téz ke dé se ket – az or szág te rü let fej lesz té si po li ti ká já nak cél ki tű zé se it, el ve it
és pri o ri tás rend sze rét, meg te remt ve a te rü le ti szem pont ok kon zek vens ér vé nye sí té −
sé nek le he tő sé gét, mind az ága za ti szak po li ti kák, mind az or szá gos és te rü le ti prog −
ra mok ki dol go zá sá ban.
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1. áb ra. Szlo vá kia jö vő be ni tár sa dal mi−gaz da sá gi po zí ci ó já nak ví zi ó ja az eu ró pai tér −
szer ke zet ben vár ha tó fej lő dé si fo lya ma tok alap ján

For rás: Kon cep ci a… 2002

Az SZTK 2001 nem zet kö zi vi szony lat ban az aláb bi pri o ri tá so kat tar tal maz za:
– kap cso la tok erő sí té se az egyik leg je len tő sebb eu ró pai ur ba nisz ti kai ten gely re

(Stuttgard–Ulm–München–Salzburg–Linz–Bécs–Pozsony–Budapest–Belgrád), Po −
zsony tér sé gé ben és a Du na men tén;

– te le pü lé si köz pon tok fej lesz té se a Ka to wi ce–Bécs és Ka to wi ce–Bu da pest ten −
ge lyek men tén;

– te le pü lé si kap cso la tok erő sí té se a Vág fo lyó men ti te le pü lé si sáv és a ve le pár −
hu za mo san fu tó cseh or szá gi te le pü lé si sáv közt;

– Pozsony–Nagyszombat te le pü lé si köz pont fej lesz té se az eu ró pai je len tő sé gű
Bécs–Pozsony–Győr agg lo me rá ció ré sze ként;

– Kas sa–Eper jes te le pü lé si köz pont fej lesz té se mint a Kár pá tok eurorégió cent −
ru ma;

– nem zet kö zi há ló za ti együtt mű kö dé sek lét re ho zá sa a vá ro sok, a ré gi ók és a te −
rü le ti fej lesz tés ben ér de kelt töb bi in téz mény közt, fel hasz nál va a te le pü lé sek és a
te le pü lé si rend sze rek eurore gionális és ha tá ron át nyú ló kap cso la ta it;

– a mul ti mod ális ten ge lyek men tén fek vő te le pü lé sek fej lesz té se, leg fő képp az
észa k–dél és ke let–nyu gat irá nyú ten ge lyek met szés pont ja i ban ta lál ha tó vá ro sok
fej lesz té se.

Az SZTK 2001 or szá gos vi szony lat ban az aláb bi pri o ri tá so kat tar tal maz za:
– a Kas sa–Eper jes agg lo me rá ció fej lesz té se kap cso lat ban a Nagymi hály–Va −

rannó–Homonna te le pü lé si köz pont tal és ös  sze köt te tés ben az észa k−vág men ti és
dél−szlo vá ki ai fej lesz té si ten ge lyek kel;

– nem zet kö zi vi szony la tok ban ver seny ké pes te le pü lés szer ke zet ki ala kí tá sa,
Zsolna–Turócszentmárton, Besz ter ce bá nya–Zó lyom, Losonc–Rimaszombat te le pü lé −
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si köz pon tok lét re ho zá sa (a Losonc–Rimaszombat te le pü lé si köz pont lé nye ges sze −
rep pel bír majd az egész közép−dél−s zlováki ai tér fej lesz té sé ben);

– Pozsony–Nagyszombat–Nyitra te le pü lé si köz pont fej lesz té se kö tő dés ben az eu −
ró pai je len tő sé gű agg lo me rá ci ók poli cen trikus rend sze ré hez;

– Po zsony (mint eu ró pai spe ci fi kus köz pont) fej lesz té se;
– Kas sa (mint nem zet kö zi spe ci fi kus köz pont és a Kár pá tok eurorégió cent ru ma)

fej lesz té se; 
– az el ső ka te gó ria el ső al cso port já ba tar to zó cent ru mok fej lesz té se: Besz ter ce −

bá nya, Nyi tra, Eper jes, Zsol na;
– az el ső ka te gó ria má so dik al cso port já ba tar to zó cent ru mok fej lesz té se: Nagy −

szom bat, Trenc sén, Turóc szent már ton, Pop rád;
– a má so dik ka te gó ria el ső al cso port já ba tar to zó cent ru mok fej lesz té se: Duna −

sz er da he ly, Bárt fa, Ko má rom, Lip tószent mik lós, Nagymi há ly, Pöstyén, Priv i gye, Igló,
Csaca, Homon na, Lé va, Lo sonc, Ér sek új vár, Vágbeszter ce, Ró zsa hegy, Zó lyom;

– az el ső ka te gó ri á jú te le pü lé si köz pon tok fej lesz té se:
• Pozsony–Nagyszombat te le pü lé si köz pont – mint a leg je len tő sebb szlo vá ki ai

agg lo me rá ció –, mely eu ró pai je len tő sé gű;
– az el ső ka te gó ri á jú fej lesz té si ten ge lyek tá mo ga tá sa:
• Vág men ti fej lesz té si ten gely (Pozsony–Nagyszombat–Trencsén–Zsolna);
• zsol nai–tá traalji fej lesz té si ten gely (Zsolna–Turócszentmárton–Poprád–Eper jes);
• zsol nai–k iszu cai fej lesz té si ten gely (Zsolna–Csaca–szlovák–cseh ha tár);
• kas sai–eper je si fej lesz té si ten gely (Eperjes–Kassa–szlovák–magyar ha tár);
• nyi trai–vág men ti fej lesz té si ten gely (Nagyszombat–Nyitra–Garamszentkereszt–

Zó lyom);
• zóly omi– turó ci fej lesz té si ten gely (Zólyom–Besztercebánya–Turócszentmárton);
• dél−szlo vá ki ai fej lesz té si ten gely (Zólyom–Losonc–Rimaszombat–Rozsnyó–Kassa);
• ke let−szlo vá ki ai fej lesz té si ten gely (Kassa–Nagymihály–Szobránc–szlovák–uk −

rán ha tár);
• er dő há ti fej lesz té si ten gely (Pozsony–Malacka–szlovák–cseh ha tár);
– a má so dik ka te gó ri á jú fej lesz té si ten ge lyek tá mo ga tá sa:
• csal ló kö zi fej lesz té si ten gely (Pozsony–Dunaszerdahely);
• Nyi tra men ti fej lesz té si ten gely (Trencsén–Nagytapolcsány–Nyitra–Érsek új vár–

Ko márom);
• Ga ram men ti fej lesz té si ten gely (Tolmács–Léva–Zselíz–Párkány);
• dél−szlo vá ki ai fej lesz té si ten gely (Érsekújvár–Zselíz–Ipolyság–Losonc);
• nóg rá di fej lesz té si ten gely (Losonc–Fülek–szlovák–magyar ha tár);
• sárosi fej lesz té si ten gely (Eperjes–Bártfa);
• lip tói–ár vai fej lesz té si ten gely (Rózsahegy–Alsókubín–Trsztená–szlovák–lengyel

ha tár).
Az SZTK 2001 or szá gos pri o ri tá sa i val kap cso la to san fon tos meg je gyez ni, hogy

az ott meg fo gal ma zott cé lok és pri o ri tá sok ked vez mé nye zett te re i nek el ső sor ban a
több sé gé ben szlo vá kok ál tal la kott ré gi ók szá mí ta nak. A fej lesz té si ten ge lyek na ci −
o na lis ta irá nyult sá gát leg in kább ki fe je zi az a tény, hogy a dél−szlo vá ki ai ma gyar lak −
ta ré gió ko hé zi ó ját és fel emel ke dé sét elő se gí tő Pozsony–Dunaszerdahely–Érsek −
újvár–Losonc–Kassa dé li köz le ke dé si fo lyo sót még ja vas la ti szin ten sem tár gyal ja a
do ku men tum.
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A re gi o ná lis fej lesz tés sze rep lői (ön kor mány zat ok, non prof it szfé ra, vál lal ko zá sok)

Az or szá gos vi szony lat ban ta pasz tal ha tó ha tal mas re gi o ná lis kü lönb sé gek több év −
ti zed re vis  sza me nő cent ra li zált és na ci o na lis ta te rü let fej lesz tés−po li ti kai és tár sa da −
lom fej lesz tés−po li ti kai dön té sek kö vet kez mé nyei. A szo ci a liz mus ide jén a te rü let fej −
lesz tést az ál lam egy erő sen köz pon to sí tott ad mi niszt ra tív ter ve zé si rend sze ren ke −
resz tül irá nyí tot ta. Az erő for rás ok és a fe le lős ség a köz pon ti, il let ve a ke rü le ti és a
já rá si szint kö zött osz lot tak meg, a ha ta lom nagy ré sze azon ban az előb bi ke zé ben
volt. A fej lesz té si for rá sok el osz tá sa a kü lön fé le gaz da sá gi szek to rok men tén zaj lott,
a po li ti kai és szek torális cél ki tű zé sek az ál la mi po li ti ká ban fon to sab bak vol tak a re −
gi o ná lis cé lok nál.

Az EU−hoz tör té nő csat la ko zá si fel té te lek tel je sí té se kap csán vég re haj tott köz −
igaz ga tá si re for mok nak kö szön he tő en az el múlt fél év ti zed ben a re gi o ná lis fej lesz −
tés ter ve zé sé ben és irá nyí tá sá ban je len tő sen meg nőtt az ön kor mány zat ok sze re pe,
bár a leg lé nye ge sebb be ru há zá so kat il le tő en (pl. vas út vo na lak, au tó pá lyák, gyors −
for gal mi utak, hi dak épí té se) to vább ra is köz pon ti kor mány za ti szin ten dön te nek. 

A szlo vák re gi o ná lis és te rü let fej lesz té si rend szer re na gyon rá nyom ja bé lye gét,
hogy a fi a tal, 1993 óta lé te ző ál lam fenn ál lá sá nak el ső sza ka szá ban erős na ci o na −
lis ta ve ze tés alatt állt, és a po li ti kai fo lya ma tok ból kö vet ke ző en erő sen cent ra li zált
te rü le ti irá nyí tá si rend szert ve zet tek be. 1998 előtt csak a te le pü lé sek (vá ro sok,
köz  sé gek) szint jén lé te zett (erő sen kor lá to zott) ön kor mány za ti ság, a ma ga sabb te −
rü le ti szin te ken (já rás, kör zet) ál la mi hi va ta lok bir to kol ták az irá nyí tást (Hardi–Mezei
2003). A 302/2001 Tt. szá mú tör vény alap ján 2002 óta a ke rü le tek új jog ál lást
kap tak, az eu ró pai szo ká sok nak meg fe le lő en a kö zép szint is ön kor mány za ti rend −
sze rű vé vált. Az uni ós fej lesz tés po li ti kai gya kor lat át vé te lé vel kap cso lat ban lé nye −
ges mér föld kő nek szá mít a 416/2001 Tt. szá mú tör vény (Né hány ha tás kör át ru há -
zá sa az ál lam igaz ga tá si szer vek rõl a köz sé gi és ke rü le ti ön kor mány zat ok ra cí mű tör −
vény), mely nek lé nye gét mint egy 300 jog kör nek a já rá si és ke rü le ti hi va ta lok tól a te −
le pü lé si és a ke rü le ti ön kor mány zat ok hoz va ló át vi te le ké pe zi. Az or szág uni ós csat −
la ko zá sát kö ve tő en az ön kor mány zat ok (te le pü lé si és re gi o ná lis) a re gi o ná lis fej lesz −
tés meg ha tá ro zó sze rep lő i vé lép tek elő, ha tás kö rü ket ki ter jesz tet ték az ok ta tás ra,
az egész ség ügy re, a szo ci ál po li ti ká ra, a köz le ke dé si és az inf rast ruk tu rá lis szol gál −
ta tá sok ra, va la mint – bi zo nyos ha tá ro kon be lül – a te rü let fej lesz tés re.

Az el kö vet ke ző 1−2 év ben fel te he tő en újabb jog kö rö ket kap nak majd a ke rü le ti
és te le pü lé si ön kor mány zat ok, egy részt a már jó vá ha gyott jog sza bály ok alap ján (pl.
a te le pü lé si ön kor mány zat ok fo lyó sít ják majd a szo ci á lis se gélyt, va la mint ők fi nan −
szí roz zák a köz hasz nú mun ká kat is), más részt pe dig az ál la mi ke rü le ti hi va ta lok vár −
ha tó meg szű né sé nek következtében.4

A te le pü lé si ön kor mány zat ok ról szó ló 369/1990 Tt. szá mú tör vény alap ján je len −
leg kö zel 2890 te le pü lé si ön kor mány zat mű kö dik, eb ből 138 vá ros ban. Va la men  nyi
te le pü lé si ön kor mány zat egyen lő jo go kat él vez, ha tás kör ük és for rá sa ik fel öle lik
a min den na pi élet leg fon to sabb te vé keny sé ge it, az alap fo kú ok ta tás tól a bel te rü le −
ti utak ál la po tá ig. A 369/1990 Tt. szá mú tör vény ér tel mé ben a te le pü lé sek kö te le −
ző en gaz dál kod nak va gyo nuk kal és gon dos kod nak an nak ér ték nö ve ke dé sé ről, va la −
mint meg fe le lő élet kö rül mé nye ket te rem te nek a he lyi la kos ság szá má ra. A 416/
2001 Tt. szá mú tör vény ré vén a te le pü lé sek ha tás kö ré be ke rült át a he lyi te rü let fej −
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lesz tés ko or di ná lá sa is, ami nek kö szön he tő en a te le pü lé sek ki dol goz zák és jó vá −
hagy ják a stra té gi ai fej lesz té si prog ram ja i kat és te le pü lés ren de zé si ter ve i ket, va la −
mint biz to sít ják azok vég re haj tá sát. Az az óta el telt 5 év alatt szá mos te le pü lés ren −
del ke zik ezen prog ram do ku men tu mok kal, ame lyek ki dol go zá sát az uni ós for rá sok is
nagy mér ték ben tá mo gat ták, s ame lye ket a 2007–2013 uni ós prog ra mo zá si idő −
szak ban kö te le ző pá lyá za ti mel lék let ként kell majd csa tol ni a pá lyá za ti ké rel mek
több sé gé hez (ezen fel té tel a 1000 la kos alat ti ki sebb fal va kat ver seny hát rány ba
hoz za, ugyan is anya gi for rá sok hi á nyá ban az ap ró te le pü lé sek több sé ge nem ké pes
a te le pü lés ren de zé si és stra té gi ai fej lesz té si do ku men tu mok  biz to sí tá sá ra). 

Az or szág ha tá ron túl nyú ló gaz da sá gi−tár sa dal mi kap cso la tok a jö vő ben fon tos
sze re pet játsz hat nak a re gi o ná lis tér szer ke zet for má lá sá ban (Enyedi 2004). A ha tár
men ti te rü le te ken a te le pü lé si ön kor mány zat ok nak a re gi o ná lis fej lesz tést il le tő en
le he tő sé ge van a szom szé dos ha tá ron tú li ré gi ók kal va ló együtt mű kö dés re és a fej −
lesz té sek ös  sze han go lá sá ra, köl csö nös se gít ség nyúj tás ra. A köz sé gi ön kor mány za −
t ok ra vo nat ko zó 369/1990 Tt. szá mú tör vény már a rend szer vál tás kez de té től le he −
tő vé tet te a szlo vá ki ai te le pü lé sek szá má ra, hogy nem zet kö zi kap cso la tok ré sze sei
le gye nek, míg a ma ga sabb köz igaz ga tá si szin tek ha tá ron át nyú ló nem zet kö zi kap −
cso la ta i nak fel té tel rend sze rét sza bá lyo zó tör vé nye ket csak az 1990−es évek má so −
dik fe lé ben fo gad ták el a szlovák par la ment ben. A te le pü lé sek köz ti ha tá ron át nyú −
ló re gi o ná lis fej lesz tés és együtt mű kö dés egyik leg gya ko ribb for má ja az eurore −
gionális együtt mű kö dés. Szlo vá ki á ban ezen együtt mű kö dé si for mák csak az 1998−
ban be kö vet ke zett kor mány vál tás után in dul tak vi rág zás nak – 1998 előtt a Szlo vá −
ki á ban ural ko dó po li ti kai fe szült sé gek mi att nem lé tez tek tény le ges eurore gionális
együtt mű kö dé sek (Drgoňa 2003; Turnock 2002). 

Je len leg – 2006 au gusz tu sá ban a Ré gió fej lesz té si Mi nisz té ri um nyil ván tar tá sa
alap ján – 12 eurorégió mű kö dik az ország ban5, ame lyek kö zül 8 érin ti a szlo vák–ma −
gyar ha tárt, s ame lyek egy ki vé tel től eltek intve6 két ol da lú (szlo vák–ma gyar) együtt −
mű kö dé si for mai ke ret tel ren del kez nek. A szlo vák–ma gyar ha tár hos  szá nak csak −
nem 95%−a eurorégiókkal le fe dett (né mely ha tár sza kasz több szö rö sen), ki vé telt csu −
pán a fő vá ros kör nyé ke ké pez, míg a leg in ten zí vebb, ha tá ron át nyú ló együtt mű kö dé −
sek a Pár kány–Kas sa ten gelyt jel lem zik.

A szlo vák–ma gyar ha tár men ti eurore gionális együtt mű kö dé sek – ame lyek az el −
kö vet ke ző évek ben a szlo vák–ma gyar ha tár men tén élők tár sa dal mi fel emel ke dé sé −
ben vár ha tó an meg ha tá ro zó sze rep pel bír nak majd – cél ja it az aláb bi ak ban ös  sze −
gez het jük:

– a gaz da ság fej lesz té se (vál lal ko zói be ru há zá sok szá má ra von zó vá ten ni a ré gi ót);
– a ter mé sze ti kör nye zet meg őr zé se;
– az inf rast ruk tú ra fej lesz té se és ös  sze han go lá sa;
– az ok ta tá si és mű ve lő dé si kap cso la tok tá mo ga tá sa;
– a tu do má nyos kap cso la tok fej lesz té se (a ku ta tás és fej lesz tés ös  sze han go lá −

sa a ré gi ón be lül);
– a kö zös kul tu rá lis örök ség ápo lá sa;
– hu ma ni tá ri us és szo ci á lis együtt mű kö dés ki ala kí tá sa;
– az el té rő kul tú rák meg is me ré sé nek, meg ér té sé nek és a nem ze tek kö zöt ti ba −

rát ság el mé lyí té sé nek tá mo ga tá sa.
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A re gi o ná lis fej lesz tés to váb bi fon tos sze rep lő je a non prof it szek tor, mely az or −
szág EU−hoz tör té nő csat la ko zá sá nak kap csán rob ba nás sze rű fej lő dés nek in dult. Az
uni ós csat la ko zást kö ve tő en a szlo vá ki ai ci vil tár sa da lom (az ön kén tes tár sa dal mi
szer ve ző dé sek) rész vé te le a te le pü lé sek és a ré gi ók fejlesztésében7 és irá nyí tá sá −
ban erő tel jes nö ve ke dést mu tat. A kö zel jö vő ben a re gi o ná lis po li ti ká ban a ci vil szer −
ve ző dé sek akár a po li ti kai pár tok ko moly el len fe le i vé nő he tik ki magukat.8 Ez a nap −
ja ink ban egy re kéz zel fog ha tób bá vá ló ten den cia össz hang ban van az EU fej lesz té si
po li ti ká já nak új irá nya i val, me lyek a köz pon ti, a re gi o ná lis, a he lyi és az uni ós kor −
mány za ti szer vek, a ma gán szek tor, va la mint a he lyi és az or szá gos szin tű ci vil szer −
ve ze tek kö zöt ti együtt mű kö dést, part ner sé get hang sú lyoz zák. A ci vil szer ve ze tek a
re gi o ná lis fej lesz tés te rü le tén leg gyak rab ban a kö vet ke ző ki hí vá sok kal és le he tő sé −
gek kel szem be sül nek:

– kon zul tá ció, kép zés;
– a mo ni tor ing szer ve ze te i ben va ló rész vé tel;
– a te rü let fej lesz tés irá nyí tó tes tü le te i ben tör té nő rész vé tel;
– a fej lesz té si for rá sok meg szer zé sé nek a le he tő sé ge.
Más fél év vel az uni ós csat la ko zást kö ve tő en, 2005. de cem ber 31−én, 27 221 re −

giszt rált ci vil szer ve zet volt Szlo vá ki á ban, mely kö zel 30%−os emel ke dést je len tett a
2003–2005 köz ti idő szak ban. Nap ja ink ra a ci vil szek tor mak ro gaz da sá gi szin ten je −
len tős té nye ző vé vált: szol gál ta tá sa ik össz ér té ke, va la mint ön ma gá ban a kö zös sé gi
fej lesz tés ér té ke azt mu tat ja, hogy a szek tor nem meg fe le lő mű kö dé se, eset le ges ha −
nyat lá sa je len tős ne ga tív ha tás sal len ne a tár sa dal mi−gaz da sá gi fej lő dés egé szé re.
Eb ből ki fo lyó lag 2006 szep tem be ré ben éles til ta ko zá so kat vál tott ki a Fico−ko r mány
azon szán dé ka, mely sze rint 2007−től a kor mány je len tő sen kor lá toz ná a 2%−os adó −
fel aján lás le he tő sé gét a fi zi kai és a jo gi sze mé lyek ese té ben egyarán t.9

1. táb lá zat. Ci vil szer ve ze tek szá má nak és jo gi for má i nak meg osz lá sa 2002–2005
kö zött

For rás: Sloven sko 2005 2006

A szlo vá ki ai non prof it szek tor nagy vá ra ko zás sal te kin tett az EU−csatlakozás elé (a −
h ogy azt a fen ti szám be li nö ve ke dés is mu tat ja), hi szen a csat la ko zást kö ve tő en
szám ta lan olyan for rás nyílt meg szá muk ra, me lyek se gít sé gé vel je len tős mér ték ben
nö vel het ték te vé keny sé gük ha té kony sá gát és in ten zi tá sát. Az el vá rá sok kö zött fon −
tos he lyen sze re pelt az is, hogy az uni ós for rá sok vég re le he tő vé te szik a szer ve ze −
tek hos  szú tá vú és ki szá mít ha tó működését10, il let ve a min den ko ri ál la mi sze rep lők
nem „tá mo ga tói”, ha nem vég re part ne ri kap cso lat ba ke rül nek a non prof it szer ve ze −
tek kel. 
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Az el múlt két év alatt a ci vil szer ve ze tek ha té kony sá ga és mű kö dé se ja vult (amit
a for rá sok át lát ha tó fel hasz ná lá sa kö ve telt meg11), va la mint be iga zo ló dott, hogy a
ci vil szer ve ze tek a te rü let fej lesz tés lé nye ges sze rep lő i nek te kint he tők, mert:

– a ci vil szer ve ze tek je len tős ré sze ta pasz ta la tot szer zett a pá lyá za ti rend sze rek −
ben;

– a te rü let fej lesz tés fel ada ta i nak je len tős ré sze ál la mi, ön kor mány za ti fel adat −
ként nem vé gez he tő el;

– a ci vil szer ve ze tek ké pe sek al ter na tív for rá sok fel ku ta tá sá ra és meg szer zé sé −
re meg fe le lő ál la mi, ön kor mány za ti együtt mű kö dés ese tén;

– a ci vil szer ve ze tek ké pe sek meg győz ni, be von ni és moz gó sí ta ni a la kos sá got a
te rü let fej lesz té si prog ra mok ban tör té nő ha té kony és ön te vé keny rész vé tel re;

– az EU fej lesz té si tá mo ga tá sa i nak je len tő sebb ré sze nem sze rez he tő meg a ci −
vil szer ve ze tek nél kül;

– az EU fej lesz té si prog ram ja i nak egy re na gyobb ré sze az alul ról épít ke zés el vén
alap szik, amely a ci vil szer ve ze tek do mi náns rész vé tel ét fel té te le zi;

– a ci vil szer ve ze tek ér de kel tek a te rü let fej lesz té si prog ra mok ban tör té nő si ke −
res rész vé tel ben, mert ez szá muk ra mű kö dé si for rást és le gi ti má ci ót biz to sít hat a
he lyi tár sa da lom ban.

A ci vil szfé ra mű kö dé sé nek si ke res sé gét nagy mér ték ben meg ha tá roz za az in for −
má ció áram lás. Szlo vá ki á ban e te kin tet ben a ci vil szfé ra ked ve ző hely zet ben van,
szá mos inter netes for rás biz to sít in for má ci ó kat az egyes szer ve ze tek te vé keny sé gé −
ről, az el ér he tő for rá sok ról és a jo gi kör nye zet ről (www.changenet.sk, www.rozhod −
ni.sk, www. cepa.sk, www.eu fondy.org, www.mvro.sk stb.). 

Az eu ró pai ér ték ren det foly ta tó po li ti kai kör nye zet tér nye ré sé nek ered mé nye kép −
pen el nyert uni ós tag ság a gaz da ság di na mi kus fej lő dé sét vál tot ta ki, amit bi zo nyít
– töb bek közt – az el múlt 4 év ben di na mi ku san nö vek vő vál lal ko zá si kedv. 2004.
de cem ber 31−én a jo gi sze mé lyi sé gű gaz da sá gi szer ve ze tek szá ma az or szág ban
meg kö ze lí tet te a 75 ez ret, míg két év vel ko ráb ban még csak 60 ezer volt ezen vál −
lal ko zá si for mák szá ma. A leg több gaz da sá gi szer ve zet ke res ke del mi te vé keny sé get
foly tat, s ezen szer ve ze tek egyharmada Po zsony ke rü let ben van be je gyez ve. Az egyé −
ni vál lal ko zá sok szá mát te kint ve eh hez ha son ló an ha tal mas szám be li rob ba nás
ment vég be az uni ós tag ság el nye ré sét kö ve tő en: 2004. de cem ber 31−én az egyé −
ni vál lal ko zá sok szá ma meg ha lad ta a 360 ez ret, ho lott 2002. de cem ber 31−én az
egyé ni vál lal ko zá sok szá ma még csak 274 600 volt. Az egyé ni vál lal ko zá sok szá má −
nak re gi o ná lis meg osz lá sát te kint ve nem ta pasz tal ha tó az or szá gon be lül át ü tő po −
zso nyi kon cent rá ció, a Szlo vá ki á ban be jegy zett egyé ni vál lal ko zá sok nak mind ös  sze
16,6%−a ta lál ha tó a Po zso nyi ke rü let ben. 

Az ös  szes mű kö dő vál lal ko zás több mint 99%−a kis− és kö zép vál lal ko zás (a to váb −
bi ak ban: KKV). 2004−ben a KKV szek tor ban dol go zott az ös  szes fog lal koz ta tott
69,5%−a, mely szám ma gas ér té ke ér zé kel te ti e vál la lat cso port gaz da sá gi sú lyát –
a tár sa da lom szé les ré te ge i nek meg él he té se, jó lé te függ a KKV szek tor ba tar to zó
vál lal ko zá sok fenn ma ra dá sá tól és tel je sít mé nyé től. A KKV szek tor ál lít ja elő az or −
szág GDP−jé nek 39,6%−át. A KKV−k re gi o ná lis meg osz lá sa – 1000 gaz da sá gi lag ak −
tív la kos ra át szá mít va – a leg ma ga sabb a Po zso nyi ke rü let ben (160 fő), míg a Kas −
sai ke rü let ben a leg ala cso nyabb (102 fő). A KKV szek tor fej lesz té se te rén szá mot −
te vő si ke re ket ért el az el múlt évek so rán a szlo vák kor mány és a KKV−k kép vi se lői
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ál tal irá nyí tott Szlo vák Nem ze ti Kis− és Kö zép vál lal ko zás−fej lesz té si Ügy nök ség. Az
egyik leg je len tő sebb si ke re, hogy ta nács adói iro da há ló za tot (az or szág 14 vá ro sá −
ban van nak je len e ta nács adói szol gál ta tá sok) és vál lal ko zói in ku bá to ro kat (az or −
szág 8 vá ro sá ban) lé te sí tett, va la mint a KKV−k szá má ra szám ta lan hasz nos in for má −
ci ót tar tal ma zó hon la pot tart fenn (www. nadsme.sk). 

2. táb lá zat. Vál lal ko zá sok szá má nak meg osz lá sa 2004−ben

For rás: www.s ta tis tic s.sk

A re gi o ná lis fej lesz tés sze rep lő i nek át te kin té se kap csán vé ge ze tül szólni kell az Épí −
tés ügyi és Ré gió fej lesz té si Mi nisz té ri um „szár nyai” alatt mű kö dő Re gi o ná lis Fej lesz −
té si Ügy nök sé gek ről, me lyek az el múlt fél év ti zed alatt a re gi o ná lis fej lesz tés fon tos
lo ká lis sze rep lő i vé vál tak (2006 au gusz tu sá ban Szlo vá ki á ban ös  sze sen 34 ilyen
ügy nök ség volt, eb ből 13 a ma gyar lak ta dél−szlo vá ki ai ré gió vá ro sa i ban). Ezen ügy −
nök sé gek rend kí vül fon tos sze re pet töl te nek be a he lyi és re gi o ná lis part ner sé gek
ki ala kí tá sá ban, a fej lesz té si prog ra mok meg ter ve zé sé ben, ko or di ná lá sá ban és az
ügy nök sé gek hez tar to zó tér ség gaz da sá gi fej lő dé sé ben. Az ügy nök sé gek fő te vé −
keny sé gü ket te kint ve in for má ci ós pon to kat je len te nek az EU−forrásokkal kap cso la −
to san, te vé keny sé gü ket – mely na gyon szer te ága zó – az aláb bi ak ban fog lal juk ösz  −
sze:

– Ha té kony együtt mű kö dés a re gi o ná lis fej lesz té si stra té gi ák és kon cep ci ók ki −
ala kí tá sá ban.

– Nem be ru há zá si (pl. he lyi és tér sé gi fej lesz té si ter vek, te rü let ren de zé si ter vek,
vál lal ko zói ter vek el ké szí té se stb.) és be ru há zá si (pl. vál lal ko zói há zak épí té se, ide −
gen for gal mi inf rast ruk tú ra re konst ruk ci ó ja stb.) prog ra mok, pro jek tek és te vé keny −
sé gek meg ter ve zé se és meg va ló sí tá sa.

– Le he tő sé gek ki ala kí tá sa és komp lex ja vas la tok meg va ló sí tá sa a ré gi ók fej lő dé −
sé nek hos  szú tá vú fenn tart ha tó sá ga ér de ké ben.

– Ré gió fej lesz té si szer ve ze tek kel és szak em be rek kel va ló együtt mű kö dé sek ki −
ala kí tá sa.

– In for má ci ós és ta nács adó szol gál ta tá sok non prof it szer ve ze tek, vál lal ko zók,
köz sé gek és vá ro sok szá má ra EU− és egyéb pá lyá za tok kal, prog ra mok kal kap cso lat −
ban.

– Vál lal ko zói ter vek el ké szí té se.
– A he lyi és a re gi o ná lis po ten ci ál meg fe le lő mér té kű ki hasz ná lá sa.
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Te rü le ti egyen lőt len sé gek a makrorégiók szint jén

A re gi o ná lis fej lesz tés te rén az EU−gyakorlatnak meg fe le lő en Szlo vá ki á ban 5 sta tisz −
ti kai re gi o ná lis szin tet kü lön böz te tünk meg. A leg al só szint nek – NUTS 512 – a te le −
pü lé si szint fe lel meg. A te le pü lé sek cso por to sí tá sá nak ered mé nye képp ki ala kí tott
já rá sok a NUTS 4 szin tek nek te kint he tők, míg a NUTS 4 szin tek cso por to sí tá sá val
lét re ho zott NUTS 3 szin tek re a ke rü le tek meg ne ve zés hasz ná la tos. A re gi o ná lis fej −
lesz tés ről szó ló 503/2001 Tt. szá mú tör vény ér tel mé ben a gaz da sá gi és szo ci á lis
ko hé zió ér de ké ben a ke rü le te ket cso por to sí tot ták na gyobb te rü le ti egy ség be (leg ke −
ve sebb 1, leg több 3 ke rü let ről van szó), ame lyek meg ne ve zé se ko hé zi ós ré gió,
makrorégió (ezek uni ós sta tisz ti kai meg je lö lé se NUTS 2). Szlo vá ki á ban a 8 ke rü let
ös  sze sen 4 makrorégiót al kot: Po zsony (Po zso nyi ke rü let), Nyu gat−Szlo vá kia (a Nagy −
szom ba ti, a Nyi trai és a Trenc séni ke rü let), Kö zép−Szlo vá kia (a Besz ter ce bá nyai és
a Zsol nai ke rü let), Ke let−Szlo vá kia (a Kas sai és az Eper je si ke rü let).

A négy szlo vá ki ai makrorégió a gaz da sá gi−tár sa dal mi kör nye ze tü ket il le tő en egy „ket −
té sza kadt” or szág ké pét mu tat ja (Lel kes 2004a). A ked ve ző geo po li ti kai fek vé sű nyu −
ga ti or szág rész (a fő vá ros és von zás tér sé ge) és a Vág fo lyó kö zép ső és fel ső fo lyá sa
men ti vá ro si öve ze tek ma gas vál lal ko zói ak ti vi tást, ma gas bér szin tet és ala csony mun −
ka nél kü li sé get mond hat nak ma gu ké nak, míg az or szág ke le ti fe le tár sa dal mi−gaz da sá −
gi szem pont ból stag nál, a mun ka erő−pi a ci fo lya ma tok tar tó san ked ve zőt le nek. 

A Po zsony makrorégió te rü le ti ki ter je dé se az or szág köz igaz ga tá si fel osz tá sa
alap ján meg egye zik a Po zso nyi ke rü let te rü le ti ki ter je dé sé vel, az or szág leg fon to −
sabb, leg na gyobb sú lyú gaz da sá gi te re, amely az or szág nak po li ti kai és kul tu rá lis
éle té ben is ve ze tő he lyet fog lal el. Pro fil ját dön tő en meg ha tá roz za a fő vá ros, Po −
zsony, mely az or szág tár sa dal mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis éle té nek köz pont ja, Szlo −
vá kia leg na gyobb ipa ri te lep he lye, a köz le ke dé si há ló zat góc pont ja, leg na gyobb bel−
és kül ke res ke del mi pi a ca, az ál lam igaz ga tá si szer vek szék he lye. Ezen ré gi ó ban dol −
go zik a szlo vá ki ai ku ta tá si−fej lesz té si (K+F) szek tor ban dol go zók 50%−a.

A Nyu gat−Szlo vá kia makrorégió Szlo vá kia má so dik leg na gyobb súl  lyal bí ró gaz da −
sá gi te re, az or szág gaz da sá gi, po li ti kai és kul tu rá lis éle té ben fon tos he lyet fog lal
el, di na miz mu sa a má so dik leg ked ve zőbb a Po zsony makrorégió után. A ré gió pro −
fil ját dön tő en a Nagyszombat–Trencsén–Nyitra há rom szög ha tá roz za meg, itt össz −
pon to sul túl nyo mó rész ben a ré gió gaz da sá gi és szel le mi tő ké je.

A Kö zép−Szlo vá kia makrorégió Szlo vá kia har ma dik leg na gyobb súl  lyal bí ró gaz da −
sá gi te re. A ré gió pro fil ját dön tő en a te rü let gaz da sá gi ten ge lye it ké pe ző Vág és Ga −
ram fo lyók völ gyei ha tá roz zák meg, ahol a ré gió tár sa dal mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis
éle té nek köz pont jai (Zsol na, Besz ter ce bá nya), a leg na gyobb ipa ri te lep he lyei, a köz −
le ke dé si há ló zat góc pont jai, a leg na gyobb bel− és kül ke res ke del mi pi a cai ta lál ha tók.
A ré gi ón be lül ha tal mas gaz da sá gi sza ka dék fi gyel he tő meg észak−dé li irány ban: a
ré gió dé li – a ma gyar ki sebb ség ál tal la kott – te rét sújt ják a leg ked ve zőt le nebb mun −
ka erő−pi a ci vi szo nyok az or szág ban (20% fe let ti mun ka nél kü li sé gi rá ta, az or szá gos
át lag tól kö zel 40%−al ala cso nyabb bé rek).

A Ke let−Szlo vá kia makrorégió Szlo vá kia leg gyen gébb gaz da sá gi makrorégió ja, az
or szág gaz da sá gi és szo ci á lis prob lé mák kal leg in kább súj tott te rü le te (a kö zel 400
ezer főt szám lá ló szlo vá ki ai ro ma po pu lá ció dön tő több sé ge itt él). A ré gió pro fil ját
egy ér tel mű en a ke rü le tek szék he lyei – Kas sa és Eper jes – ha tá roz zák meg, me lyek
a te rü let tár sa dal mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis éle té nek köz pont jai.
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Te rü le ti egyen lőt len sé gek dél−szlo vá ki ai kör nye ze te

Dél−Szlo vá kia re gi o ná lis, te le pü lé si és de mog rá fi ai jel lem zői

A dél−szlo vá ki ai te ret a szlo vák–ma gyar ha tár men tén ta lál ha tó, szá mot te vő ma gyar
ki sebb ség gel ren del ke ző já rá sok al kot ják. Az or szág ban ta lál ha tó 79 já rás kö zül a
fen ti meg ha tá ro zás nak ös  sze sen 25 já rás fe lel meg (lásd 2. áb ra), ame lyek közt 9
spe ci á lis já rás, ugyan is 5 já rás Po zsony vá rost, míg to váb bi 4 já rás Kas sa vá rost al −
kot ja. A 16 dél−szlo vá ki ai já rás ban, va la mint Po zsony ban és Kas sán együt te sen
2 144 624 fő la kik, akik kö zül 514 682 fő, a la kos ság 24%−a, val lot ta ma gát ma −
gyar nem ze ti sé gű nek a 2001. évi nép szám lá lás kor. Po zsonyt és Kas sát nem szá −
mít va a ma gyar ki sebb ség la kó né pes sé gen be lü li rész ará nya mint egy 11%−kal ma −
ga sabb, ami azt je len ti, hogy min den har ma dik la kos ma gyar nem ze ti sé gű. 

2. áb ra. Dél−Szlo vá ki ai szá mot te vő ma gyar ki sebb ség gel ren del ke ző já rá sai

Meg jegy zés: Szenc (SC), Galán ta (GA), Dunasz er da he ly (DS), Vágsel lye (SA), Nyi tra (NR), Ér −
sek új vár (NZ), Ko má rom (KN), Lé va (LV), Nagy kür tös (VK), Lo sonc (LC), Ri ma szom bat (RS),
Nagyrőce (RA), Rozs nyó (RV), Kas sa−kör nyék (KO), Tőketerebes (TV), Nagymi há ly (MI).
A Po zsony 1 (B1), Po zsony 2 (B2), Po zsony 3 (B3), Po zsony 4 (B4) és Po zsony 5 (B5) já rá s
al kot ja Po zsony vá ro sát.

A Kas sa 1 (K1), Kas sa 2 (K2), Kas sa 3 (K3) és Kas sa 4 (K4) já rá s al kot ja Kas sa vá ro sát.

Egy jól funk ci o ná ló te le pü lés há ló zat a gaz da sá gi fej lő dés alap ja. A pi ac gaz da ság ban
nem csak a vál lal ko zá sok kö zött van pi a ci ver seny, ha nem az egyes te le pü lé sek, me −
gyék és ré gi ók is ver sen ge nek a fej lesz té si for rá so kért, a jö ve del me ző vál lal ko zá so −
kért, az el is mert szak em be re kért, az in téz mé nye kért, az au tó pá lyá ért stb. Nap ja ink −
ban egy ré gió si ke res sé ge dön tő en at tól függ, hogy nagy vá ro sai mi ként tud nak be −
kap cso lód ni a nem zet kö zi vá ros ver seny be, be töl tik−e „ka pu sze repüket”. A szlo −
vák–ma gyar ha tár te le pü lés szer ke ze té nek (és egy ben az or szág vá ros szer ke ze té −
nek) csú csán Po zsony (428 672 fő) és Kas sa (236 093 fő) áll, e nö ve ke dé si pó lu −
sok nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi sze rep kör rel bír nak. 
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3. áb ra. A vá ro si la kos ság rész ará nyá nak meg osz lá sa a 16 dél−szlo vá ki ai já rás ban

For rás: www.s ta tis tic s.sk

A 16 dél−szlo vá ki ai já rás ban ös  sze sen 1012 te le pü lés ta lál ha tó, me lyek kö zül 41
vá ros. A ré gi ó ban ta lál ha tó vá ro sok több sé gé nek la kos sá ga 20 ezer fő alatt ma rad,
et től több la kost 8 vá ros mond hat a ma gá é nak: Nyi tra (86 726), Ér sek új vár (42 262),
Ko má rom (37 366), Lé va (36 538), Lo sonc (28 332), Ri ma szom bat (25 088),
Vágsel lye (24 564), Dunasz er da he ly (23 519). A dél−szlo vá ki ai vá ro sok ver se nyé nek
győz te sei a nyu ga ti fek vé sű vá ro sok, ame lyek nek si ke rült az in no va tív vá ros fej lő dés
út já ra lép ni, míg Dél−Szlo vá kia kö zép ső és ke le ti fe lé ben fek vő vá ro sok mar gi ná lis,
le csú szó vá ro sok nak szá mí ta nak. 

A szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség urban izált sá gi szint je mes  sze el ma rad az or szá −
gos át lag tól, míg Szlo vá kia né pes sé gé nek csak 43,8%−a él vi dé ken, ad dig a ma gyar
nem ze ti ség ese té ben ez az arány meg ha lad ja a 61%−ot. A ki sebb sé gi ma gyar po pu −
lá ció te le pü lés szer ke ze té nek to váb bi ne ga tív je len sé ge, hogy csak nem min den 4.
szlo vá ki ai ma gyar az inf rast ruk tu rá lis el lá tott ság szem pont já ból prob lé más, ked ve −
zőt len élet kö rül mé nye ket kí ná ló és a nö vek vő el ván dor lás mi att el öre ge dő né pes sé −
gű 1000 fő nél ki sebb te le pü lé sen él (Lel kes 2004b).

Dél−szlo vá ki ai te rü le ti egyen lőt len sé gek a mun ka erő pi ac ága za ti mu ta tó i ban

Egy ré gi ón be lül a fog lal koz ta tot tak ará nyá nak ága za ti meg osz lá sa tük rö zi a ré gió
tár sa dal mi és gaz da sá gi sa já tos sá ga it. A fog lal koz ta tott ság dél−szlo vá ki ai ága za ti
szer ke ze té ben elő ke lő he lyen van a me ző gaz da ság, amit rész ben a vizs gált tér ter −
mé sze ti kör nye ze te ma gya ráz (Dél−Szlo vá kia az or szág leg jobb ag rár adott sá ga i val
ren del ke ző ré sze, a me ző gaz da sá gi ter me lés az ott élők alap fog lal ko zá sá nak szá −
mít év szá zad ok óta), más részt pe dig ezen ag rár jel leg az el múlt év ti ze dek (cse h) −
szlovák kor mány za ti po li ti ká já nak az ered mé nye (pe ri fé ri a ként ke zel ték, az inf rast −
ruk tu rá lis, az ipa ri és az ide gen for gal mi be ru há zá sok kal el ső sor ban a szlo vák la kos −
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sá gú ré gi ó kat cé loz ták meg). Az or szág uni ós csat la ko zá sa a dél−szlo vá ki ai agrári um
szá má ra egy részt pi ac nö ve ke dést je len tett, más részt azon ban a ha zai pi a ci ver seny
erő sö dé sét is. Ez utób bi ban az ága zat zöld ség ter mesz té si ága ös  sze rop pant a kül −
föld ről be áram ló ol csó zöld sé gek kel szem be ni ár ver seny ben, ami nek kö vet kez té ben
az el múlt 2 év alatt az év ti zed ele jé re sta bi li zá ló dott ag rár mun ka erő lé lek szá ma
mint egy 10%−kal esett vis  sza. Ugyan ak kor fon tos meg em lí te ni, hogy az uni ós for rá −
sok nak kö szön he tő en ös  szes sé gé ben az agrári um ver seny ké pes sé ge nö ve ke dett
(bár a szom szé dos re form ál la mok tól el té rő en lé nye ge sen ke ve sebb tá mo ga tást
kap tak a szlo vá ki ai ag rár vál lal ko zá sok).

A dél−szlo vá ki ai ipar mu ta tói ál ta lá ban el ma rad nak a szlo vá ki ai át lag tól. A ke vés
ipa ri ter me lés (el ső sor ban élel mi szer ipar, épí tő ipar, bá nya ipar, tex til ipar) az 1990−
es évek ben csak nem tel je sen le épült a ré gió kö zép ső és ke le ti ré szén – ami nek kö −
vet kez té ben tar tó san ma gas mun ka nél kü li sé gi rá ta sújt ja ezen ré gi ó kat (Korec
2005). Az el múlt fél év ti zed ben a ked ve ző ipa ri fog lal koz ta tá si fo lya ma tok (min de −
nek előtt az élel mi szer ipa ron és az elekt ro tech ni kai ipa ron be lül) egy ér tel mű en csak
Dél−Szlo vá kia nyu ga ti já rá sa it és vá ro sa it érin tet ték (és se gí tet ték csök ken te ni a
mun ka nél kü li sé get). A ré gió kö zép ső és ke le ti já rá sa i ban el vét ve ment egy−két mun −
ka hely te rem tő ipa ri be ru há zás (Lo sonc, Keny hec).

Az or szág az uni ós csat la ko zás sal pár hu za mo san a vi lág egyik leg na gyobb au tó −
gyár tó já vá vált – kö szön he tő en a fran cia Pe u ge ot–Cit roën és a dél−kóreai Kia au tó −
gyá rak 2004–2006−os idő szak ban vég re haj tott ha tal mas au tó ipa ri be ru há zá sa i nak
Nagy szom bat ban és Zsol nán. Ezen té nyek fé nyé ben Dél−Szlo vá kia ipa ri szer ke ze te
rö vid és kö zép tá von ar ra van ítél ve, hogy a gép jár mű ipart szol gál ja. A szlo vá ki ai ipar −
ban jó ki lá tá sai van nak azon vál la la tok nak, ame lyek a gép koc si gyártók be szál lí tó i vá
vál tak. E te kin tet ben pél da ér té kű Nagym egy er vá ro sá nak si ker tör té ne te az Edscha
Slo va kia Cabrio−Dachsysteme (ECD) vál la lat nak kö szön he tő en. Az ECD13 nagym egye −
ri le te le pe dé sét a vá ros stra té gi ai fon tos sá gú el he lyez ke dé se (a be ru há zó szá má ra
fon tos volt: hogy a vál la lat kö zel le gyen a győ ri Au di vál la lat hoz) mel lett a meg fe le −
lő sza bad mun ka erő vál tot ta ki. Po zi tív vo nás ként le het ki emel ni az ECD stra té gi á −
ját, amely sze rint a te tő rend sze rek el ké szí té se a meg ter ve zés től a vég ső ki vi te le zé −
sig Nagym egy eren fog zaj la ni. E le ány vál la lat vi sel ke dé se szo kat lan: nem egy sze rű −
en át köl tö zik egy kül föl di vál lal ko zás a dél−szlo vá ki ai ré gi ó ba, de új ak ti vi tást in dít,
és így a be fo ga dó or szág ban új know−how fej lőd het (Morvay 2004).

A ter ci er szek tor ban fog lal koz ta tot tak né pes sé gen be lü li rész ará nya el ma rad az
or szá gos át lag tól, amit a már ko ráb ban em lí tett ala csony urban izált sá gi szint és a
(cse h)s zlovák kor mány za ti po li ti ka ma gya ráz. A jö vőt il le tő en azon ban ked ve ző jel le −
het, hogy a ter ci er szek tor gaz da sá gi sze re pe fo lya ma tos erő sö dést mu tat, ami vel
pá ro sul az ága zat ban fog lal koz ta tott mun ka erő szá má nak sta bil nö ve ke dé se is.
Ezen lét szám nö ve ke dés el ső sor ban a dél−nyu ga ti ré gi ó ban je len tős – ami ben ki −
emel ke dik a ke res ke de lem és az ide gen for ga lom hatása.14 Az el kö vet ke ző évek ben
a ter ci er szek tor ban dol go zók szá má nak nö ve ke dé sé hez szá mot te vő mér ték ben
hoz zá já rul hat nak az uni ós csat la ko zás kö vet kez té ben a tár gyalt ré gió nyu ga ti fe lé −
ben meg te le pül ni szán dé ko zó fu va ro zá si−lo gisz ti kai vál la la tok, ame lyek nagy ér dek −
lő dést mu tat nak a ré gió irán t; egy részt a Bécs–Budapest–Pozsony fej lesz té si há −
rom szög kö zel sé ge, más részt a ren del ke zés re ál ló és uni ós vi szony lat ban ol csó
mun ka erő mi att. A fu va ro zá si−lo gisz ti kai ter ci er ága zat ré gi ó be li fé nyes jö vő jét tá −
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maszt ja alá a Metrans Danu bia Rt. 180 mil lió euró rá for dí tás sal Dunasz er da he lyen
meg épü lő lo gisz ti kai ipa ri park ja, amely az eu ró pai vi szony lat ban egy re je len tő sebb
kom bi nált fu va ro zást szol gá ló átrakodóál lomás lesz. A ter mi nált 2006 vé gé ig 200
ezer négy zet mé ter nyi te rü le ten épí tik fel, amely Prá ga után a má so dik leg na gyobb
ilyen cé lú lé te sít mény lesz Kö zép−Ke let−Eu ró pá ban (itt rak ják majd át, s in dít ják to −
vább azo kat a kon té ne re ket, ame lyek vas úton vagy a köz úton ér kez nek). A lo gisz ti −
kai cent rum al kal ma zot ta i nak a szá ma az in du lás kor négy száz fő lesz, de a sza tel −
litcégeknek kö szön he tő en vár ha tó an to váb bi 1500 új mun ka hely te rem tő dik a ré gi −
ó ban.

Dél−szlo vá ki ai te rü le ti egyen lőt len sé gek a mun ka nél kü li sé gi vi szo nyo kat il le tő en

A tár sa dal mi−gaz da sá gi fo lya ma tok ala ku lá sa és egyen lőt len te rü le ti meg osz lá sa ki −
tű nő en nyo mon kö vet he tő a mun ka nél kü li sé gi fo lya ma tok ból, ame lyek hű en ad ják
vis  sza egy− e gy ré gió tár sa dal mi−gaz da sá gi prob lé má it. A Mun ka−, Szo ci á lis− és Csa lád −
ügyi Hi va tal 2006. áp ri lis 30−án 120 136 mun ka nél kü lit tar tott nyil ván a 16 dél−szlo −
vá ki ai járás ban.15 Két év vel ko ráb ban, az or szág EU−csatlakozásának elő est éjén, a re −
giszt rált mun ka nél kü li ek szá ma 42 705 fő vel volt több, ak kor ugyan is az érin tett ré −
gi ó ban ös  sze sen 162 841 fő mun ka nél kü lit tar tott nyil ván az il le té kes hi va tal.

3. táb lá zat. A re giszt rált mun ka nél kü li ek szá má nak ala ku lá sa Dél−Szlo vá ki á ban

For rás: www.upsvar.sk
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4. táb lá zat. A mun ka nél kü li sé gi rá ta te rü le ti meg osz lá sa já rá si, ke rü le ti és or szá gos
szin ten az EU−ba lé pés elő est éjén (2004. áp ri lis 30−i ál la pot)

For rás: www.upsvar.sk
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5. táb lá zat. A mun ka nél kü li sé gi rá ta te rü le ti meg osz lá sa já rá si, ke rü le ti és or szá gos
szin ten két év vel az EU−ba lé pést kö ve tő en (2006. áp ri lis 30−i ál la pot)

For rás: www.upsvar.sk.
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Két év vel az EU−ba va ló be lé pés után a mun ka nél kü li sé gi szint or szá gos mér té ke
11,04% volt, ami a mun ka erő−pi a ci kö rül mé nyek je len tős ja vu lá sá ról ta nús ko dik. Az or −
szá gos át lag tól ked ve zőbb mun ka pi a ci vi szo nyo kat – a mun ka nél kü li sé gi rá tát vé ve fi −
gye lem be – im már 5 ma gyar jel le gű já rás mond ha tott a ma gá é nak: a Nyi trai, a Duna −
szer  da he ly i, a Galán tai, a Szen ci és a Ko má ro mi já rás. Az utób bi já rás ban a fog lal koz −
ta tott sá gi kö rül mé nyek ja vu lá sa el ső sor ban a szom szé dos ma gyar or szá gi ipa ri par kok −
nak kö szön he tő, ugyan is Szlo vá kia és Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tő en Ma −
gyar or szá gon a szlo vá ki ai mun ka erő fog lal koz ta tá sá nak szám ta lan aka dá lya szűnt meg,
amely ko ráb ban fé kez te a sza bad mun ka erő−ván dor lást. A dél−szlo vá ki ai ma xi má lis és
mi ni má lis mun ka nél kü li sé gi szint meg osz lá sát il le tő en nem tör tént nagy vál to zás az uni −
ós tag ság el ső két évé ben: 2006 áp ri li sá ban a leg ked ve zőt le nebb dél−szlo vá ki ai mun −
ka nél kü li sé gi szint (Ri ma szom ba ti já rás) vál to zat la nul a leg ked ve zőt le nebb ér ték nek
szá mí tott or szá gos vi szony lat ban is, míg a leg ked ve zőbb dél−szlo vá ki ai mun ka nél kü li sé −
gi szint (Szenci já rás) a 7. leg ked ve zőbb ér ték volt or szá gos vi szony lat ban.

A dél−szlo vá ki ai ré gió mun ka erő pi a cá nak el sőd le ges prob lé má ja a tar tós mun ka nél −
kü li ség – 2006 ta va szán a re giszt rált mun ka nél kü li ek kö zel 60%−a várt már több mint
egy éve mun ka le he tő ség re. Ez a prob lé ma kör év ről év re nő, ugyan is a tar tó san mun ka −
nél kü li ek szak mai kép zett sé gé nek meg fe le lő mun ka hely te rem tő be ru há zás már egy év −
ti ze de vá rat ma gá ra a ré gió já rá sa i nak több sé gé ben. A leg ked ve zőt le nebb a hely zet a
Nagykürtösi és a tő le ke let re fek vő já rá sok ban, ahol a nyil ván tar tot tak kö zel há rom ne −
gye de már egy éve si ker te le nül pró bál el he lyez ked ni, míg az ál lás ke re sők egy har ma dá −
nál ez az idő tar tam a két évet is meg ha lad ja (a Ri ma szom ba ti já rás ban a re giszt rált
mun ka nél kü li ek 52%−a leg alább két éve nem tud elhe lyezked ni).16

4. áb ra. A mun ka nél kü li sé gi rá ta te rü le ti meg osz lá sa já rá sok szint jén két év vel az
EU−ba lé pést kö ve tő en (2006. áp ri lis 30−i ál la pot)
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A nyil ván tar tott mun ka nél kü li ek kö zül a leg több ál lás ke re ső a gép la ka tos, a kő mű −
ves, a fes tő−má zo ló, a me ző gaz da sá gi mun kás, az élel mi szer és egyéb bol ti el adó
szak mát kép vi se li. A re giszt rált mun ka nél kü li ek kö zel egy har ma da dol go zott se géd −
mun kás ként az utol só mun ka he lyén. A mun ka nél kü li ek ne mi ös  sze té tel ének vizs gá −
la ta kor szem be tű nik, hogy a ré gió ös  szes já rá sá ban a fér fi ak ará nya jó val ma ga −
sabb. Ez min de nek előtt az zal ma gya ráz ha tó, hogy a gaz da sá gi szer ke zet vál tás so −
rán el ső sor ban azok ban az ága za tok ban tör tént lét szám le épí tés, ahol a nők fog lal −
koz ta tott sá ga ala cso nyabb volt (bá nya ipar, szer szám gép gyár tás, me ző gaz da ság
stb.). A mun ka erő pi a con va ló el he lyez ke dés prob lé má ja leg in kább a mind ös  sze
alap is ko lai, szak tan in té ze ti, il let ve szak kö zép is ko lai vég zett ség gel ren del ke ző ket
sújt ja. Az utób bi két in téz mény tí pus év ről év re új ra ter me li a mun ka pi a con túl kí ná lat −
ként je lent ke ző szak mun ká so kat és szak kö zép is ko lai végzettségűeket.17 Né hány
szak má ban egy re ki lá tás ta la nabb a pá lya kez dők és a nem pá lya kez dők esé lye az el −
he lyez ke dés re (ilye nek pél dá ul a me ző gaz da sá gi szak kö zép is ko lai vég zett ség gel
ren del ke zők). 

5. áb ra. A re giszt rált mun ka nél kü li ek nyil ván tar tá si ide jé nek meg osz lá sa a ré gi ó ban

2006. áp ri lis 30−i ál la pot
For rás: www.upsvar.sk.
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6. táb lá zat. A re giszt rált mun ka nél kü li ek nyil ván tar tá si ide jé nek meg osz lá sa az
egyes já rá sok ban (hó na pok ban fel tün tet ve)

Meg jegy zés: 2006. áp ri lis 30−i ál la pot
For rás: www.upsvar.sk

Két év vel az uni ós csat la ko zást kö ve tő en a mun ka nél kü li ség erő tel jes tér sé gi és te −
le pü lé si dif fe ren ci ált sá ga alap ján öt sa já tos ság fi gyel he tő meg a vizs gált tér ség ben
a mun ka nél kü li ség te rü le ti meg osz lá sát il le tő en:

– Nyu gat–ke let du a liz mus: A mun ka erő pi ac von zás kör ze te i nek föld raj zi ko or di ná −
tái alap ján nyu gat–ke le ti irány ban a mun ka nél kü li ség mér té ke sze rin ti lej tő fi gyel he −
tő meg. Kö zel hat szo ros el té rés ér zé kel he tő a leg jobb mu ta tók kal ren del ke ző nyu −
ga ti já rá sok, va la mint a ked ve zőt len mun ka erő−pi a ci vi szo nyok kal ren del ke ző ke le ti
já rá sok kö zött. 

– Tár sa dal mi−gaz da sá gi el ma ra dott ság – mun ka nél kü li ség: Az el ma ra dott inf ra −
struk tú rá jú és ked ve zőt len tár sa dal mi és gaz da sá gi szer ke ze tű ré gi ók ban a mun ka −
nél kü li ség lé nye ge sen ma ga sabb, mint a ked ve ző inf rast ruk tú rá val, hu mán erő for −
rás sal és gaz da sá gi szer ke zet tel ren del ke ző ré gi ók ban.

– Te rü le ti sta bi li tás: A mun ka nél kü li ség te rü le ti kü lönb sé gei gya kor la ti lag vál to −
zat la nok – a mun ka nél kü li ség szem pont já ból leg ked ve zőt le nebb hely ze tű mun ka erő−
pi a ci kör ze tek 2006−ban szin te ki vé tel nél kül meg egyez nek az évek kel ko ráb bi ak kal.
A mun ka nél kü li ség ab szo lút ér té ke kör ze ten ként vál to zott, de a tér sé gek re la tív
hely ze te moz du lat lan, ez zel is je lez ve, hogy a dél−szlo vá ki ai ré gió mun ka nél kü li ségé −
nek mély ben gyö ke re ző okai rö vid tá von ne he zen vál toz tat ha tók.

– Fa lu si és vá ro si mun ka nél kü li ség: A te rü le ti kü lönb sé gek má sik meg ha tá ro zó
té nye ző je a te le pü lés tí pu sok, a te le pü lés nagy ság−cso por tok kö zöt ti kü lönb ség. A
mun ka nél kü li ség a fa lun élő mun ka vál la ló kat erő tel jes eb ben érin tet te, mint a vá ro −
si a kat. Rész ben a meg lé vő kép zett ség be li és is ko lá zott sá gi kü lönb sé gek mi att,
rész ben azon ok nál fog va, hogy a fa lu si mun ka vál la lók több sé ge a leg in kább súj tott
szfé rá ban, az agrári um ban dol go zott.

– Geo po li ti kai hely zet sze re pe: A dél−szlo vá ki ai ré gió ha tár men ti pe ri fe ri kus fek vé −
se az uni ós csat la ko zás előtt ne ga tí van ha tott a te rü let tár sa dal mi−gaz da sá gi fej lő dé −
sé re, 2004 má ju sa után azon ban a ha tár men ti fek vés ver seny előnyt je lent a tár gyalt
ré gió szá má ra. A ha tá ron át nyú ló együtt mű kö dé sek konk rét és lé nye ges esz kö zei le −
het nek a te rü let po ten ci á lis le he tő sé ge i nek fel tá rá sá ban és ki hasz ná lá sá ban.
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Az el kö vet ke ző évek ben a dél−szlo vá ki ai mun ka nél kü li ség csök ken té sé hez leg je −
len tő sebb mér ték ben a ré gió tu risz ti kai és lo gisz ti kai po ten ci ál já nak a ki hasz ná lá −
sa, il let ve a ré gi ó ban meg va ló sí tan dó ipa ri par kok já rul hat nak hoz zá. Az utób bi be −
ru há zá sok tény le ges lét re ho zá sá ra azon ban több bel ső és kül ső té nye ző fé ke ző ha −
tás sal van. A bel ső fak to rok közt ki eme len dő a tel kek tisz tá zat lan tu laj do no si szer −
ke ze te, az el ma ra dott inf rast ruk tú ra, az ön kor mány zat ok prob lé más gaz da sá gi hely −
ze te, a kép zett mun ka erő hi á nya, il let ve azok el ván dor lá sa, va la mint az ál la mi tá mo −
ga tás nak az ipa ri par kok ügyé ben hi ány zó egy sé ges sza bály rend sze re. A dél−szlo vá −
ki ai ipa ri par kok lét re ho zá sát fé ke ző leg je len tő sebb kül ső té nye ző több kör nye ző or −
szág nak (Ro má nia, Uk raj na, Bul gá ria) a szlo vá ki ai bér szint től lé nye ge sen ala cso −
nyabb bér szint je. Az el kö vet ke ző évek ben a dél−szlo vá ki ai mun ka nél kü li ek szá má nak
fo gyá sá hoz to váb bá hoz zá já rul hat még az a tény is, hogy Dél−Szlo vá kia az uni ós fel −
ső ok ta tá si tér ré szé vé vált, így a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség tag jai szá má ra meg −
nyíl tak a ma gyar or szá gi fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ka pui, a ma gyar ki sebb ség tag jai
nyel vi aka dály nél kül sze rez het nek fel ső fo kú vég zett sé get, így nö vel ve a
munkaerőpiaci ver seny ké pes sé gü ket.

Dél−szlo vá ki ai te rü le ti egyen lőt len sé gek a mun ka erő pi ac bé re zé si szint je i ben

Az EU−hoz tör té nő fel zár kó zás egyik sar ka la tos kér dé se a bé rek fel zár kó zá sa, amely
alap ve tő en két né ző pont mi att ke rül elő tér be: egy rész ről a gaz da ság nem zet kö zi ver −
seny ké pes sé ge, más rész ről a tár sa dal mi jó lét, az élet szín vo nal ala ku lá sa szem −
pont já ból (Viszt–Adler 2001). 2004−ben a ma gyar ki sebb ség ál tal la kott 16 já rás kö −
zül egyet len já rás sem tar to zott az el ső 30 leg ma ga sabb át lag ke re se tű já rás kö zé
az or szág ban.

2005−ben Szlo vá ki á ban a Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal ki mu ta tott át lag bér mint egy
18 400 Sk volt. A fő vá ros tól ke let fe lé tá vo lod va a bé rek nagy sá ga erő tel je sen csök −
ken. A meg él he té si ne héz sé ge ket te hát a ré gió kö zép ső és ke le ti kör ze te i ben a ma −
gas mun ka nél kü li ség mel lett az ala cso nyabb jö ve del mi vi szo nyok is fo koz zák (az át −
lag ke re set az or szá gos át lag tól 25−30%−kal ala cso nyabb), s együt tes ha tá suk mi att
az utób bi évek ben a ház tar tá sok túl nyo mó ré sze pénz ügyi ne héz sé gek kel küzd
(Michálek 2005). A kö zép− és ke let−szlo vá ki ai já rá sok te le pü lé se in a mun ka le he tő −
ség hi á nya mi att so kan el vál lal ják a mi ni mál bé rért fel kí nált mun ka le he tő sé ge ket is,
amit 2005 ok tó be ré től 6900 Sk−ban ál la pí tott meg a szlo vák kor mány (a mi ni mál
óra bér 39,70 Sk).

Nap ja ink ban a Robert Fico ál tal ve ze tett kor mány a mi ni mál bé rek je len tős eme −
lé sét ter ve zi (a kor mány el kép ze lé se sze rint a mi ni mál bért az át lag ke re se tek 60%−
ban kel le ne meg ha tá roz ni), amit azon ban a gaz da sá gi szak ér tők több sé gén kí vül a
mun ka adók és az egyé ni vál lal ko zók is el le nez nek. Ezen ter ve ze tet el uta sí tók az zal
ér vel nek, hogy a hir te len vég re haj tott je len tős mi ni mál bér −eme lés na gyon hát rá nyos
len ne a nagy vál lal ko zói szfé ra szá má ra (drá gít ja a ter me lést, s ez a ki sebb tu dás −
igé nyű ága za tok ban el bo csá tá sok hoz ve zet het), va la mint a túl ma gas mi ni mál bér a
kis vál lal ko zók nak ko moly gon dot okoz hat a já ru lé kok ös  sze gét il le tő en (bi zo nyos já −
ru lé kok a mi ni mál bér ből van nak ki szá mít va, s ezek emel ke dé se sok kis vál lal ko zó
szá má ra el vi sel he tet len meg ter he lést je len te ne).
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7. táb lá zat. Az át lag ke re se t re gi o ná lis meg osz lá sa 2004−ben*

Meg jegy zés: *A leg alább 20 főt fog lal ko za tó mun ka he lyek ről van szó.

For rás: www.s ta tis tic s.sk

Az ala csony dél−szlo vá ki ai bér szint mel let azon ban fon tos meg em lí te ni, hogy a dél−
szlo vá ki ai tér több já rá sá ban az uni ós csat la ko zás után a bér szin tek nö ve ke dé si
üte me fel gyor sult, ami leg fő kép pen a ma gyar or szá gi ipa ri par kok ál tal nyúj tott mun −
ka he lyek nek kö szön he tő. 2005 el ső fél év ében a 16 ha tár men ti já rás ból 4 já rás ban
(Lo son ci, Ko má ro mi, Nagykürtösi, Vágsel lyei) a bér szin tek nö ve ke dé si in de xe meg ha −
lad ta az or szá gos át la got, ami re az uni ós csat la ko zást meg elő ző en nem volt pél da. 
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8. táb lá zat. Az át lag ke re se tek re gi o ná lis meg osz lá sa és di na mi ká ja 2005 el ső
félévében*

Meg jegy zés: *A leg alább 20 főt fog lal ko za tó mun ka he lyek ről van szó.
For rás: www.s ta tis tic s.sk

Dél−szlo vá ki ai te rü le ti egyen lőt len sé gek a nem zet kö zi mun ka erő−mig rá ci ó terén

Az el múlt két év rá cá folt azok ra a vá ra ko zá sok ra, hogy Szlo vá kia uni ós csat la ko zá −
sát kö ve tő en a szlo vá ki ai mun ka erő tö me ge sen hagy ja majd el az or szá got a ré gi
tag ál lam ok irá nyá ba. Két év vel az EU−bővítést kö ve tő en meg ál la pít ha tó, hogy a so −
kak ál tal fel té te le zett nyu gat−eu ró pai irá nyú mun ka erő−mig rá ció nem vált va ló ra, sőt,
egy ko ráb ban ke ve set tár gyalt új mun ka erő−pi a ci je len ség fi gyel he tő meg. Ez pe dig
a szlo vá ki ai mun ka erő nek Cseh or szág ba és Ma gyar or szág ra tör té nő áram lá sa, mi −
vel a szlo vá ki ai mun ka erő szá má ra – az ala csony szlo vá ki ai bé rek és a ma gas szlo −
vá ki ai mun ka nél kü li ség mi att – mind két szom szé dos új uni ós ál lam von zó mun ka −
erő−pi a ci kö rül mé nye ket kí nál. Szlo vá kia uni ós csat la ko zá sát kö ve tő en az előb bi ben
a hi va ta lo san mun kát vál la ló szlo vák ál lam pol gár ok szá ma 77 ezer fő, az utób bi ban
20 ezer fő.18 A Cseh or szág ban és Ma gyar or szá gon tény le ge sen dol go zók lé lek szá −
ma azon ban a hi va ta los ada tok tól mint egy 50%−kal ma ga sabb (a Mun ka−, Szo ci á lis−
és Csa lád ügyi Mi nisz té ri u m becs lé se alapján).19

A dél−szlo vá ki ai mun ka erő ese té ben a fen ti két ál lam (Cseh or szág, Ma gyar or −
szág) fe lé irá nyu ló mig rá ció mér té ke el ső sor ban Ma gyar or szág irá nyá ba je len tős. A
dön tő en Ma gyar or szág fe lé irá nyu ló mun ka erő−mig rá ció 5 té nye ző vel ma gya ráz ha tó:

– a dél−szlo vá ki ai ré gi ók mun ka nél kü li sé gi szint je lé nye ge sen ma ga sabb a szom −
szé dos ma gyar or szá gi ré gi ók mun ka nél kü li sé gi szint jé től;

– a ma gyar or szá gi át lag bé rek kb. 30%−kal ma ga sab bak a szlo vá ki ai át lag bé rek −
nél;

– a ma gyar or szá gi mi ni mál bér mint egy 40%−kal ma ga sabb a szlo vá ki ai mi ni mál −
bér től;
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– a ma gyar or szá gi mun ka vál la lás a föld raj zi kö zel ség mi att sok eset ben na pi in −
gá zás sal is meg old ha tó;

– a dél−szlo vá ki ai mun ka erő je len tős há nya da a ma gyar or szá gi mun ka vál la lás so −
rán nem üt kö zik nyel vi kor lá tok ba (a ha tár dé li ol da lán mun kát vál la lók dön tő há nya −
da ma gyar nem ze ti sé gű).

A Ma gyar or szá gon dol go zó szlo vák ál lam pol gár ok kö zel két har ma da Dunasz er da −
he ly, Ér sek új vár, Ko má rom, Pár kány és Ipoly ság von zás kör ze té ből uta zik ma gyar or −
szá gi mun ka he lyé re, ame lyek majd nem tel jes mér ték ben Vác, Esz ter gom, Ko má −
rom, Ta ta bá nya és Győr kör nyé kén lé vő ipa ri vál la la tok. Az in gá zók szá ma Szlo vá kia
ke le ti ré szén is emel ke dik, azon ban a ke let−szlo vá ki ai in gá zók is el ső sor ban Ma gyar −
or szág észak nyu ga ti te rü le te in el he lyez ke dő cé gek nél áll nak al kal ma zás ban, mi vel
ke le ten ke vés mun ka al kal mat biz to sí tó pe ri fé ria te rü le tek érint kez nek egy más sal a
ha tár két ol da lán (Baranyi–Balcsók 2004). 

A szlo vá ki ai mun ka erő több sé ge a gyár tás ban he lyez ke dik el, s dön tő több sé gü −
ket nagy vál la lat ok al kal maz zák. A kö zép ve ze tés ben az in gá zók 1−2%−át fog lal koz tat −
ják, míg a fel sővezetés ben lé nye gé ben el ha nya gol ha tó a je len lét ük (ös  szes sé gé ben
mind ös  sze né hány fő ről van szó). Szel le mi mun ka kör ben na gyon ke vés he lyen fog −
lal koz tat nak szlo vá ki ai mun ka vál la ló kat (Estélyi–Keszegh–Kovács–Mikóczy 2006). A
Ma gyar or szá gon mun kát vál la ló szlo vák ál lam pol gár ok dön tő több sé gé nél a na pi in −
gá zás a jel lem ző, va la mint az, hogy ala csony is ko lai vég zett ség gel ren del kez nek, s
nem ál lan dó al kal ma zot ti stá tus ban, ha nem mun ka erő−köl csön zé si for má ban dol −
goz nak (a mun ka erő−köl csön ző cé gek áll nak szer ző dé ses vi szony ban a ma gyar or szá −
gi ipa ri nagy vál la lat ok kal). A Ma gyar or szá gon ál lan dó al kal ma zás ban le vők lé lek szá −
ma mes  sze el ma rad a Ma gyar or szá gon mun ka erő−köl csön zé si for má ban dol go zók
szá ma mö gött, va la mint az e cso port ba tar to zók meg ha tá ro zó is mer te tő je gye, hogy
több sé gük ma ga sabb is ko lai vég zett ség gel ren del ke zik.

Te kin tet tel ar ra, hogy Szlo vá kia és Ma gyar or szág egy azon gaz da sá gi és po li ti kai
uni ó hoz tar toz va a jö vő ben is egy más köl csö nös és együt tes gaz da sá gi fej lő dé sé −
ben ér de kelt, az el kö vet ke ző 1−2 éven be lül el ke rül he tet len lesz egy ha tár men ti re −
gi o ná lis fog lal koz ta tás po li ti kai együtt mű kö dés ki ala kí tá sa Szlo vá kia és Ma gyar or −
szág között. Nap ja ink ban a szlo vák–ma gyar ha tá ron át nyú ló re gi o ná lis fog lal koz ta −
tás  po li ti kai együtt mű kö dés leg si ke re sebb szín te ré nek a Dunasz er da he lyi já rás és
Győr−Moson−Sopron Me gye al kot ta ré gió szá mít.

A te rü let fej lesz tés és a szlo vá ki ai ma gyar ság (po li ti kai kör nye zet, ön kor mány zat ok,
non prof it szfé ra, vál lal ko zá sok)

A szlo vá ki ai kor mány za ti in téz ke dé sek a te rü let fej lesz té si po li ti ká ban 1998−ig a ko −
ráb bi év ti ze dek te rü let fej lesz té si gya kor la tát kö vet ték – ke vés ki vé tel től el te kint ve
el ső sor ban a szlo vák nem ze ti sé gű la kos ság ál tal la kott fal vak és ré gi ók fej lesz té sét
cé loz ták (ezt tá maszt ja alá töb bek közt a ma gyar ki sebb ség ál tal la kott ré gi ók köz −
le ke dé si inf rast ruk tú rá já nak ka taszt ro fá lis ál la po ta). A ma gyar ki sebb ség ál tal la kott
dél−szlo vá ki ai ré gió erő tel jes gaz da sá gi és szo ci á lis fel emel ke dé se, va la mint az or −
szág töb bi ré gi ó já hoz va ló fel zár kó zá sá nak fo lya ma ta az 1998−as par la men ti vá lasz −
tá so kat kö ve tő en kez dő dött el. 
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A szlo vá ki ai ma gyar tér az el múlt 8 év alatt vi szony lag ked ve ző re gi o ná lis fej lesz −
té si meg kö ze lí tés nek ör vend he tett, ami ben dön tő té nye ző az MKP kor mány tag sá ga
volt – az el múlt két vá lasz tá si cik lus ban az SZK Épí tés ügyi és Ré gió fej lesz té si Mi −
nisz té ri u ma az MKP irá nyí tá sa alatt volt, ha son ló an az SZK Kör nye zet vé del mi Mi −
nisz té ri u má hoz, va la mint 2002–2006 közöt az SZK Me ző gaz da sá gi Mi nisz té ri u mát
is az MKP ve zet te. Az MKP kor mány za ti sze rep vál la lá sá nak ered mé nye kép pen el fog −
lalt mi nisz te ri szé ke ken kí vül a ma gyar lak ta ré gi ók fej lő dé sé hez az is hoz zá já rult,
hogy meg vál to zott a lég kör, ami a fel vi dé ki ma gya ro kat kö rül vet te (bár a nem ze ti ho −
va tar to zás ból ere dő konf lik tu sok nagy ré sze nem ol dó dott meg, még is, az MKP ko −
a lí ci ós rész vé te le a köz élet el fo ga dott, je len tős sze rep lő i vé tet te a ma gya rok kép vi −
se lő it, a szlo vák la kos ság is ki sebb gya nak vás sal fo gad ta a ma gya rok ré szé ről el −
hang zott ja vas la to kat, ter ve ket). A fen ti ek ben vá zolt ve ze tői−irá nyí tói po zí ci ók és a
ma gyar ki sebb ség nek ja vu ló meg íté lé se a több sé gi nem zet ré szé ről hoz zá se gí tet ték
a dé li ré gi ót an nak ver seny ké pes fel zár kó zá sá hoz az or szág töb bi ré szé hez: tá mo −
gat va a for rá sok igaz sá gos szét osz tá sát és az ál la mi re gi o ná lis fej lesz té si in téz mé −
nyi há ló zat meg fe le lő ki épí té sét a ma gyar lak ta ré gi ók ban. 

Az uni ós csat la ko zást kö ve tő en a köz pon ti kor mány za ti in téz ke dé sek mel lett a
re gi o ná lis ön kor mány zat ok is fon tos fej lesz tés ho za ta li sze rep lők ké lép tek elő. A
szlo vá ki ai ma gyar ság ál tal la kott ré gió te rü le te a nagy ke let–nyu ga ti ki ter je dé sé ből
adó dó an 5 re gi o ná lis ön kor mány za ti ré gi ó hoz tar to zik. A re gi o ná lis fej lesz tés tá mo −
ga tá sá ról szó ló 503/2001 Tt. szá mú tör vény ér tel mé ben 2003−tól va la men  nyi ke rü −
let ren del ke zik gaz da sá gi és szo ci á lis fej lő dé sé nek kö zép tá vú prog ram já val. E prog −
ra mok ban a szlo vák–ma gyar ha tár vi dé ket érin tő fej lesz té si el kép ze lé sek, a te rü let
fent vá zolt fel da ra bolt sá ga mi att, mel lő zik a ha tár men te ter mé sze tes ré gi ó it, a fej −
lesz té si do ku men tu mok a dé li te rü le te i ket ké pe ző és je len tős ma gyar ki sebb ség gel
ren del ke ző te le pü lé sek és kis tér sé gek fej lesz té sét min de nek előtt észak–dé li irány −
ban tár gyal ják, mel lő zik a szlo vák–ma gyar ha tár men te át fo gó fej lesz té sét. A szlo −
vák–ma gyar ha tár men ti ré gi ók köz ti ter mé sze te sen kí nál ko zó ke let–nyu ga ti fej lesz −
té si le he tő sé ge ket nem vagy alig érin tik (a ke vés ki vé tel közt ta lán a leg je len tő sebb
a Pozsony–Dunaszerdahely–Érsekújvár köz vet len kap cso la tot biz to sí tan dó gyors for −
gal mi út, azon ban ezen be ru há zás is mind ös  sze ho má lyos terv ként szere pel20). A ke −
rü le ti ön kor mány zat ok stra té gi ai ter vei el ső sor ban a dél−szlo vá ki ai ré gió fog lal koz ta −
tá si prob lé má i nak a meg ol dá sát ke ze lik ki emel ten, mely cél ér de ké ben a do ku men −
tu mok ki vé tel nél kül a kis− és kö zép vál lal ko zá sok szá má nak a nö ve lé sét em lí tik meg
ha té kony esz köz ként a prob lé ma meg ol dá sá ra. A vál lal ko zá sok ága za ti szer ke ze tét
il le tő en a prog ra mok hang sú lyo zot tan ke ze lik az ide gen for gal mat mint je len tős mun −
ka erőt le kö tő ága za tot, mely nek a fel tét elei ép pen azon ré gi ók ban a leg job bak, ahol
a leg na gyob bak a szo ci á lis fe szült sé gek (Gömör, Nóg rád). A dél−szlo vá ki ai ke rü le tek
fej lesz té si do ku men tu ma i ról azon ban el kell még mon da ni, hogy ki vé tel nél kül hang −
sú lyoz zák a ha tár men ti fek vés ből adó dó an kí nál ko zó gaz da sá gi fej lesz té si le he tő −
sé ge ket, a re for mok kal kap cso la tos ta pasz ta lat cse re szük sé ges sé gét, a ha tár men −
tén lét re jött eurorégiók po zi tív sze re pét. 

A ma gyar ki sebb ség ál tal la kott tér fej lesz té sé ben to váb bi meg ha tá ro zó sze rep −
lők a tár gyalt te rü let te le pü lé si ön kor mány za tai, ame lyek in téz ke dé se ik kel az ott élő
ma gyar ság szá má ra lé nye ge sen elő se gít he tik a nem ze ti iden ti tás meg őr zé sét is a
gaz da sá gi nö ve ke dés mel lett. A ma gyar ki sebb ség az ál ta la la kott dél−szlo vá ki ai fal −
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vak több sé gé ben ked ve ző rész arán  nyal bír, ami nek kö vet kez té ben az ön kor mány za −
t ok több sé gé ben a ki sebb sé gi lét ből szár ma zó hát rá nyo kat is ér zé ke nyen ke ze lő te −
le pü lé si ön kor mány zat ok irá nyít ják a he lyi fej lesz té se ket. A 2002−es ön kor mány za ti
vá lasz tá so kon 531 te le pü lé sen ös  sze sen 234 pol gár mes ter és 2050 kép vi se lő ka −
pott bi zal mat az MKP szí ne i ben. Ezen ma gas szám – ami az MKP erős ön kor mány −
za ti po zí ci ó ját tük rö zi – na gyon ked ve ző a dél−szlo vá ki ai tér és az ott élő ma gyar ság
jö vő be li fej lő dé se szem pont já ból, ugyan is a ré gió fej lesz té si irá nya i ban meg va ló sít −
ha tó a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség és an nak te ré nek ös  sze han golt fej lesz té si stra −
té gi á ja (s az MKP cél ki tű zé sei). Fon tos azon ban meg je gyez ni, hogy a so ron kö vet ke −
ző, 2006. évi ön kor mány za ti vá lasz tá so kon azon ban két sé ges az MKP ilyen ked ve −
ző sze rep lé se, ugyan is sok eset ben az MKP po li ti kai tá mo ga tott sá ga re gi o ná lis és
he lyi szin ten vis  sza esett a párt szí ne i ben fel lé pő an ti de mok ra ti kus lo ká lis sze rep lők
mi att. Ugyancsak meg jegy zen dő, hogy a ma gyar ki sebb sé gi tér és a ma gyar ki sebb −
ség gond ja i nak ke ze lé sé ben az MKP−t nem le het ki zá ró la gos kor mány za ti és ön kor −
mány za ti po li ti kai sze rep lő nek te kin te ni, sőt, a párt sok eset ben a ver seny hát rá nyos
te le pü lé sek és ré gi ók fel zár kó zá sa el len tett és tesz lé pé se ket (pél da er re a Ko má −
rom−köz pon tú ság a hu mán erő for rás fej lesz té se kapc sán21).

A szlo vá ki ai ma gyar ci vil tár sa da lom ala csony fej lett sé get mu ta tott a re gi o ná lis
fej lesz té si ak ti vi tá sok te rén egé szen a ki lenc ve nes évek vé gé ig, bár az el múlt fél év −
ti zed ben ugyan tör tén tek vál to zá sok ezen a té ren, azon ban má ig meg döb ben tő,
hogy a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi in téz mény rend szer alig is me ri a „ci vil szek tor”,
a „ci vil szfé ra”, a „ci vil szer ve zet” fo gal mát (Tóth 2005). 

A szlo vá ki ai ma gyar ci vil szer ve ze tek re vo nat ko zó hi va ta los ki mu ta tás nem lé te −
zik Szlo vá ki á ban, ami ért he tő is, hi szen nem ze ti sé gi ala pon na gyon ne héz el kü lö ní −
te ni az egyes szervezeteket.22 Az SZK Bel ügy mi nisz té ri u má ban 2002−ben mint egy
24 000 szer ve ze tet tar tot tak nyil ván, ezek ből – akár csak a meg ne ve zé sek alap ján
is – na gyon ne héz el kü lö ní te ni a ki sebb sé gi szer ve ze te ket. A hely ze tet bo nyo lít ja,
hogy az egyes jo gi for má kat a ke rü le ti hi va ta lok ban kell be je gyez tet ni, ami tel je sen
kö vet he tet len né te szi a szer ve ze tek iden ti fi ká lá sát. A szlo vá ki ai ma gyar in téz mény −
rend szer re vo nat ko zó el ső adat tár 1999–2001−ben ké szült el, amely adat bá zis meg −
je lent az inter neten is, ahol fo lya ma to san ak tu a li zál ják az ada to kat, il let ve az adat −
bá zis fo lya ma to san bő vül az új szer ve ze tek be jegy zé sé vel. Az ak ko ri – mind ös  sze –
651 szer ve ze tet ma gá ban fog la ló adat bá zis sze rint pusz tán az egy har ma duk volt be −
jegy zett, te hát jog ala nyi ság gal bí ró szer ve zet. Ez a tény el gon dol koz ta tó, hi szen a
rend szer vál tás után egy év ti zed del pusz tán 189 szer ve zet volt jo go sult ar ra, hogy
pá lyáz has son, a pá lyá zás nak ugyan is fel té te le a jog ala nyi ság (Tóth 2005).23

Ezen ked ve zőt len szer ke ze tű és ala csony in téz mé nyi szá mú szlo vá ki ai ma gyar ci −
vil szek tor meg re for má lá sá ra tett leg je len tő sebb kí sér le tek a Fó rum In for má ci ós
Köz pont (a to váb bi ak ban: FIC) ne vé hez fű ződ nek. Az FIC az in téz mé nyi ver seny hát −
rány le küz dé se ér de ké ben szá mos út tö rő kez de mé nye zést va ló sí tott, il let ve va ló sít
meg:

– Ös  sze ál lí tot ta s meg je len tet te a Non prof it 1x1 ki ad ványt (mely nap ja ink ban
már az inter neten is el ér he tő, in gyen le tölt he tő elekt ro mos for má tum ban24), mely
tan könyv sze rű úti ka la uz a szlo vá ki ai ma gyar szer ve ze tek szá má ra az zal az el sőd le −
ges cél lal, hogy a fi a tal vagy ép pen meg ala kul ni kí vá nó szer ve ze tek nek nyújt son se −
gít sé get ha té kony mű kö dé sük höz.
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– Ös  sze ál lí tot ta s meg je len tet te A szlo vá ki ai ma gyar szer ve ze tek adat tá ra cí mű
kötetet25, amely több mint 650 szlo vá ki ai ma gyar szer ve zet ada ta it tar tal maz za, ki −
egé szít ve a Szlo vá ki á ban, il let ve a Szlo vá ki á ból el ér he tő ado má nyo zó in téz mé nyek
prog ram ja i val és el ér he tő sé ge i vel, va la mint rész le tes ado mány gyűj té si út mu ta tó val.

– Fo lya ma to san meg je len te ti – már kö zel fél év ti ze de – a 3. Szek to ros Hír le vél
cí mű kiad ványt26, mely nek cél ja, hogy a szlo vá ki ai ma gyar non prof it szer ve ze te ket
rend sze re sen tá jé koz tas sa az őket érin tő ak tu á lis tör té né sek ről, ese mé nyek ről,
prog ra mok ról.

– A szlo vá ki ai ma gyar ci vil és ön kor mány za ti szfé ra meg se gí té se ér de ké ben kép −
zé si prog ra mo kat foly tat, ame lyek ke re té ben se gí te ni pró bál ja a meg ala kul ni kí vá nó
vagy már lé te ző szer ve ze tek mun ká ját, il let ve az ön kor mány zat ok te vé keny sé gét.

– 2002−től je len tős kam pányt foly tat azon cél ér de ké ben, hogy a fi zi kai és jo gi
sze mé lyek él je nek tör vény ad ta le he tő sé gük kel, s adó juk 2%−át ajánl ják fel a ci vil
szfé ra ja vá ra (az el múlt 4 év ta pasz ta la ta it a 2% Dél-Szlo vá ki á ban cí mű kö tet ben ad −
ta ki27).

– Kez de mé nye zé sé nek kö szön he tő en jött lét re a Dél−szlo vá ki ai Ci vil In for má ci ós
Há ló zat, mely Dél−Szlo vá kia kü lön bö ző ré gi ó i ban mű kö dő in for má ci ós és szol gál ta tó
non prof it szer ve ze tek part ner sé ge, s cél ja a szlo vá ki ai ma gyar ci vil tár sa da lom mű −
kö dé si fel tét ele i nek ja ví tá sa, ha té kony sá gá nak nö ve lé se. 

A dél−szlo vá ki ai re gi o ná lis fej lesz tés elő se gí té sé ben a non prof it in téz mé nyi szfé −
rá ból ki emel ke dik to váb bá a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet (FKI), amely fel vál lal ta
– töb bek közt – a ma gyar ki sebb ség ál tal la kott te rü let ré gió fej lesz té si fo lya ma ta i −
nak te le pü lé si és re gi o ná lis szin tű ku ta tá sát, a tár sa da lom− és te rü let fej lesz té si le −
he tő sé gek vizs gá la tát.

A dél−szlo vá ki ai te rü let fej lesz tés ben te vé keny non prof it szer ve ze tek közt em lí tést
ér de mel még a Kö zép−eu ró pai Ala pít vány, amely szá mos re gi o ná lis fej lő dést elő se −
gí tő ak ti vi tá sa közt ki eme len dő a Be fek te té si ka tasz ter cí mű pro jek tje. Ezen pro jek t
ke re tén be lül 2003−ban a Kö zép−eu ró pai Ala pít vány Dél−Szlo vá kia 22 vá ro sá nak ön −
kor mány za tá val együtt mű köd ve a nem zet kö zi pénz− és tő ke pi ac sze rep lő i nek, az in −
gat lan fej lesz tők nek és a szak mai be fek te tők nek egy be fek te té si út mu ta tót ál lí tott
ös  sze az zal a cél lal, hogy a dél−szlo vá ki ai vá ro sok ver seny előn  nyel lép je nek be az
EU−ba.28 A Be fek te té si ka tasz ter alap öt le tét – a re gi o ná lis fej lesz tés kör nye ze té nek
te le pü lé si szin tű be mu ta ta tá sát – ké sőbb to vább csi szol ták a Csallóköz–Má tyus −
földi Re gi o ná lis Tár su lás és a Szö vet ség a Kö zös Cé lo kért szer ve ze tek, ame lyek az
uni ós csat la ko zást kö ve tő en Ré gió fej lesz tés for rá sai cím mel in gye nes inter netes
adat bá zist hoz tak lét re a dél−szlo vá ki ai ma gyar lak ta te le pü lé sek re vonatkozólag.29

A szlo vá ki ai ma gyar tér re gi o ná lis fej lesz té sé nek sze rep lői kap csán szólnunk kell
még a ma gyar or szá gi Új Kéz fo gás Köz ala pít ván  nyal szer ző dé ses kap cso lat ban ál ló
vál lal ko zás fej lesz té si köz pon tok ról is, mely in téz mé nyi há ló zat tag jai az Új Kéz fo gás
Köz ala pít vány prog ram ja it kép vi se lik meg bí zá sos alapon.30 E prog ra mok cél ja a szlo −
vá ki ai ma gyar kö zös ség gaz da sá gi hely ze té nek ja ví tá sa, a ki sebb sé gi tár sa dal mat
érin tő gon dok meg ol dá sá nak elő moz dí tá sa, va la mint a ha tár men ti ma gyar lak ta ré −
gi ók és Ma gyar or szág kö zöt ti gaz da sá gi együtt mű kö dés elő se gí té se. Az Új Kéz fo gás
Köz ala pít vány ne vé hez fű ző dő pro jek tek közt ki eme len dő egy in no va tív ku ta tás fej −
lesz té si pro jek t, amely 2003–2004 közöt va ló sult meg, s cél ja a dél−szlo vá ki ai fej −
lesz té si erő for rás ok fel tá rá sa és a le het sé ges stra té gi ai ki tö ré si pon tok meg ha tá ro −
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zá sa volt. A pro jek t el ső sza ka szá ban fi a tal szlo vá ki ai ma gyar te rü let fej lesz té si szak −
em be rek szak mai to vább kép zé sen vet tek részt a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Re −
gi o ná lis Ku ta tá sok Köz pont já ban (MTA RKK), majd az MTA RKK mun ka tár sa i val kö −
zö sen ku tat ták Szlo vá kia s azon be lül Dél−Szlo vá kia tér szer ke ze té ben rej lő fej lő dé si
irány vo na la kat, fej lesz té si le he tő sé ge ket. A ku ta tá sok ered mé nye kép pen fel tárt ha −
tal mas is me ret anyag – mely ala pul szol gál hat te le pü lé sek és kis tér sé gek stra té gi ai
te rü let fej lesz té si prog ram ja i nak el ké szí té sé hez – a Dél-Szlo vá kia cím mel meg je lent
ki ad vány ban vált hoz zá fér he tő vé a nagy kö zön ség és a te rü let fej lesz tés ben érin tett
szak em be rek szá má ra (a kö tet az MTA RKK és a Di a lóg Cam pus könyv ki adó gon do −
zá sá ban je lent meg 2004 őszén). 

A dél−szlo vá ki ai tér fej lesz té sét tá mo ga tó non prof it in téz mé nyek kez de mé nye zé −
sei közt vé ge ze tül em lí tést ér de mel nek még a ma gyar or szá gi Hid vé gi Mikó In té zet
(a to váb bi ak ban: HMI) ál tal in dí tott kép zé si, ta nács adói, adat bá zis− és há ló zat épí té −
si szol gál ta tá sok, ame lyek cél ja a ma gyar ki sebb ség re gi o ná lis fej lő dé sét szak ér tői
ta nács adás sal, ku ta tói, pub li ká ci ós és adat bá zis−épí tő te vé keny ség gel, szak em ber −
kép zés sel, há ló zat épí tés sel és szak mai fó ru mok ki ala kí tá sá val se gí te ni. A HMI te −
vé keny sé gé nek ered mé nye kép pen az uni ós, ill. nem uni ós pá lyá za to kon ered mé nye −
sebb le het a ki sebb sé gi ma gyar rész vé tel, több nyer tes uni ós, ill. nem uni ós pro jekt
ke rül het a ma gya rok lak ta ré gi ók ba, s mind ezen te vé keny ség nek kö szön he tő en fel −
gyor sul hat a ma gyar lak ta ré gi ók gaz da sá gi−tár sa dal mi fej lő dé se, ami vég ered mény −
kép pen hoz zá já rul a ma gyar ki sebb ség as  szi mi lá ci ó já nak fé ke zé sé hez és a szü lő −
föld ön ma ra dás hoz. A ne ve zett in téz mény kez de mé nye zé sé re 2006 ta va szán meg −
kez dő dött a www.e u palyaza t.sk hon lap mű kö dé se a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség
szá má ra, amely uni ós és nem uni ós for rá sok ról nyújt ak tu á lis pá lyá za ti át te kin tést.

Vé ge ze tül – a dél−szlo vá ki ai ön kor mány za to kat és non prof it szer ve ző dé se ket kö −
ve tő en – a ré gió fel emel ke dé sé nek har ma dik leg fon to sabb sze rep lő it, a vál lal ko zá −
so kat te kint jük át. Az uni ós csat la ko zást kö ve tő en a vál la la ti sze rep lők szá ma a ma −
gyar lak ta ré gi ók ban is meg sok szo ro zó dott. E fo lya mat ban meg fi gyel he tő a vál lal ko −
zá sok nagy ará nyú kon cent rá ló dá sa a szlo vák–ma gyar ha tár vi dék nyu ga ti te rü le te i re,
min de nek előtt Dunasz er da he ly von zás kör ze té be. A ke let–nyu ga ti meg osz tott sá got
pél dáz za, hogy míg a ré gió nyu ga ti já rá sa i ban az egy vál lal ko zás ra ju tó ak tív élet ko −
rú la ko sok szá ma 70 fő kö rül mo zog, ad dig a ke le ti ré gi ók ban ez a mu ta tó meg ha −
lad ja a 100 főt (ami az or szá gos át lag kö zel két sze re se). A kis− és kö zép vál lal ko zá −
sok (KKV) több sé ge csa lá di vál lal ko zás (Morvay 2004). 

A dél−szlo vá ki ai vál lal ko zá sok szá má nak ala ku lá sá val kap cso la to san fon tos meg −
je gyez ni, hogy az uni ós csat la ko zás és a ked ve zőbb adó rend szer kö vet kez té ben
2004 má ju sá tól 2005 má ju sá ig mint egy 1000 ma gyar or szá gi vál lal ko zás te le pe dett
le vagy nyi tott fi ó kot Szlo vá kia dé li vá ro sa i ban (ezen szám azon ban csak dur va becs −
lés, pon tos ki mu ta tás nem lé te zik). A ma gyar or szá gi vál lal ko zá sok dön tő en Po −
zsony ban, Kas sán, Ko má rom ban, Dunasz er da he lyen és Pár kány ban te le ped tek le,
s fő leg a ke res ke de lem ben tevékenyked nek.31 Mi vel kül föl di ál lam pol gár ter mé sze −
tes sze mély ként nem vál lal koz hat Szlo vá ki á ban, ezért ál ta lá ban kft.−kről van szó,
ame lyek nek ma gyar álam pol gár az ügy ve ze tő igaz ga tó ja vagy tu laj do no sa. A vál lal −
ko zá sok Szlo vá ki á ba va ló át te le pü lé sé nél fon tos té nye ző a ma gyar or szá gi nál ked ve −
zőbb adó rend szer mel lett a nyel vi aka dá lyok hi á nya is. A ma gyar or szá gi gyö ke rű
szlo vá ki ai vál lal ko zá sok több sé ge olyan spe ci fi kus árut kí nál, amely ből Szlo vá ki á −
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ban nincs nagy vá lasz ték, vagy hi ány van – ilye nek a fém bú tor ok, a me ző gaz da sá gi
táp− és per met sze rek, az aján dék tár gyak. A szol gál ta tá sok te rén leg in kább a ta nács −
adás, bi zo nyos mű sza ki cik kek köl csön zé se és ja ví tá sa a jel lem ző.

A szlo vá ki ai ma gyar vál lal ko zói szfé ra tő ke fel hal mo zá sa gyen ge. A szlo vá ki ai ma −
gyar vál lal ko zói szfé ra je len tős ré sze ver seny hát rány ban van a töb bi szlo vá ki ai vál −
lal ko zó val szem ben, ami el ső sor ban két sí kon mu tat ko zik meg:

1. Az át la gos szlo vá ki ai ma gyar vál lal ko zó ke vés bé in for mált, mint az or szág más
vi dé ke in élő töb bi sorstár sa32, s en nek há rom alap ve tő oka van:

– Szlo vá ki á ban a KKV−k tá mo ga tá sá ra hi va tott in téz mé nyek és in téz mény rend −
sze rek több sé gét az 1998 előt ti ma gyar el le nes kor mány zá si idő szak ban ala kí tot ták
ki, ami kor is a dél−szlo vá ki ai ma gya rok nak nem igen volt bi zal ma a fen ti in téz mé nyek −
kel szem ben, il let ve ezen in téz mé nyek ben nem szí ve sen lát ták őket.33 En nek kö vet −
kez mé nye ként a szlo vá ki ai ma gyar vál lal ko zók egy ré sze in for má ció hát rány ba ke rült
szlo vák ver seny tár sa i val szem ben már a pá lyá zá si alap is me re te ket il le tő en.

– A KKV−k in for má lá sa je len tős mér ték ben az inter neten ke resz tül tör té nik, ami −
nek az el ér he tő sé ge az inf rast ruk tu rá li san el ma ra dott dé li ré gió szá mos te le pü lé sén
nem biz to sí tott, il let ve sok kis vál lal ko zó szá má ra az inter netelérhetőséget az inter −
netkapc so lat ma gas anya gi költ sé gei nem te szik le he tő vé. 

– A si ke res vál lal ko zás alap fel té te le a ma gas kép zett ség és a gaz da sági−kör nye −
ze ti alap fel té te lek is me re te, ame lyek el sa já tí tá sá hoz a leg meg fe le lőbb for mát az ok −
ta tá si−kép zé si in téz mé nyek nyújt ják. A szlo vá ki ai ma gya rok kép zett sé gi szint jé ből ki −
in dul va fel té te lez he tő, hogy a szlo vá ki ai ma gyar KKV−k több sé gé nél a gaz da ság kör −
nye ze ti is me re tek, a szá mí tás tech ni kai, a pá lyá zat írá si és szlo vák, ill. ide gen nyelvi
ké pes sé gek el ma rad nak az or szá gos át lag tól – s mind ezen in do kok hal mo zot tan gá −
tol ják őket ver seny ké pes sé gük nö ve lé sé ben.

2. A szlo vá ki ai ma gyar KKV−k a szlo vák ver seny tár sa ik kal szem ben az ér ték kép −
zé si lánc ala cso nyabb szint jén he lyez ked nek el – több sé gük ma nu á lis mun kán ala −
pu ló vál lal ko zás, null szaldó kö rü li ered mén  nyel, amely nem tesz le he tő vé a fo lya ma −
tos fej lesz tést. Ez a hát rány a 1990−es évek pri va ti zá ci ó ja kor ke let ke zett, amely ből
a szlo vá ki ai ma gyar vál lal ko zói ré teg ki ma radt az ak ko ri po li ti kai vi szo nyok mi att, te −
hát nul la szint ről kel lett in dul nia (Reiter–Semsey–Tóth 2004).

A fent tár gyalt ver seny hát rány or vos lá sát elő se gí ten dő az uni ós csat la ko zást
meg elő ző en, il let ve a csat la ko zást kö ve tő en több kez de mé nye zés is szü le tett, a
szlo vá ki ai ma gyar vál lal ko zói szfé ra fej lesz té sét cé loz va. Az egyik leg je len tő sebb
ilyen kez de mé nye zés a szlo vá ki ai ma gyar KKV−k ál tal kö zö sen meg ala pí tott Szlo vá −
ki ai Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Tár su lás. A 2001−ben lét re jött cso por to su lás,
mely nek ki ala kí tá sá ban ak tív sze re pet vál lalt 7 szlo vá ki ai vál lal ko zás fej lesz té si szer −
ve zet is, a kis− és kö zép vál lal ko zók ér dek vé del mi szö vet sé ge ként mű kö dik, elő se gí −
ti a ma gyar–ma gyar gaz da sá gi kap cso la tok erő sí té sét, va la mint se gít sé get nyújt uni −
ós pá lyá za tok ki dol go zá sá hoz. A szlo vá ki ai ma gyar vál lal ko zói szfé ra egyik leg je len −
tő sebb fó ru má nak a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet és a Szlo vá ki ai Ma gyar Ér tel mi −
sé gi Fó rum ál tal rend sze re sen meg ren de zés re ke rü lő Szlo vá ki ai Ma gyar Ér tel mi sé gi
Ta lál ko zó gaz da sá gi szek ci ó ja szá mít.

A szlo vá ki ai ma gyar KKV−k ver seny ké pes sé ge kap csán azon ban meg kell em lí te −
ni, hogy a tár gyalt hát rá nyo kat a jö vő ben kom pen zál hat ná a ma gyar váll ala ko zá sok
szé le sebb in for má ci ós, know−how és pi a ci te re (Szlo vá kia és Ma gyar or szág). Eze ket
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az elő nyö ket ed dig azon ban még nem si ke rült szer ve zet ten és erő tel je sen ki hasz −
nál ni, azon ban az uni ós csat la ko zás óta el telt idő szak ered mé nyei biz ta tó ak, az el −
múlt két év ak ti vi tá sai (work shopok, nagy vá sár ok, ki ál lí tá sok, kon fe ren ci ák) ar ra en −
ged nek kö vet kez tet ni, hogy a szlo vá ki ai ma gyar KKV−k fel is mer ték a mul ti kul turális
is me re tek ből szár ma zó elő nye ik ki ak ná zá sá nak le he tő sé gét.

Ma gyar lak ta ré gi ók fej lesz té se az uni ós tag ság tük ré ben

Dél−Szlo vá kia ma gyar lak ta ré gi ói az uni ós re gi o ná lis fej lesz té se ket il le tő en 2006
nya rá ig vi szony lag ked ve ző po zí ci ó ban vol tak, ami el ső sor ban an nak kö szön he tő,
hogy az MKP tag ja volt a kor mánykoalí ció nak.34 Azt azon ban tud ni kell, hogy az
egyes ré gi ók gaz da sá gi és tár sa dal mi fej lő dé se nem csak az MKP−s mi nisz te ri tár −
cák tól függ, ha nem a ke rü le ti ön kor mány zat ok párt jel legétől35, va la mint szá mos
egyéb po li ti kai, gaz da sá gi, tár sa dal mi és tör té ne ti elő fel té te le van egy− e gy ré gió nö −
ve ke dé si pá lyá já nak. 

Min dent ös  sze vet ve el mond ha tó, hogy a dé li ré gi ók uni ós for rá sok ból tör té nő fej −
lesz té se a kom mu ná lis és egyéb be fek te té si le he tő sé gek te kin te té ben nem ma radt
el az or szág töb bi ré szé től – a köz mű ve sí tés és ki sebb lé te sít mé nyek (sport, kul tu −
rá lis, ok ta tá si stb.) ki ala kí tá sa te kin te té ben dé len is olya nok vol tak a le he tő sé gek,
mint más régióban.36 Egy fej lesz té si te rü let dél−szlo vá ki ai mel lő zött sé gét azon ban ki
kell emel ni. Ez a te rü let a köz le ke dé si inf rast ruk tú ra (au tó pá lya, gyors for gal mi út,
vas út), mely nek a men  nyi sé gi és mi nő sé gi mu ta tó it il le tő en ke vés vál to zás állt be
a ma gyar lak ta dél−szlo vá ki ai ré gi ók ban az 1998–2006 köz ti idő szak ban (szá mot te −
vő dél−szlo vá ki ai köz le ke dé si inf rast ruk tú ra fej lesz tés nek mind ös  sze a Pár kány és
Esz ter gom köz ti Má ria Va lé ria híd szá mít), s ame lyek rossz ál la po ta, il let ve hi á nya
rend kí vül fé ke ző en hat a dé li te rü le tek fej lő dé sé re. Ezen a té ren elő re lát ha tó lag az
el kö vet ke ző évek so rán sem vár ha tó lé nye ges ja vu lás, ami re „biz to sí té kot” a 2006
nya rán meg ala kult na ci o na lis ta ér ték ren det kö ve tő szlo vák kor mány je lent. Sőt, visz  −
sza tér het a ma gyar ki sebb ség ál tal la kott dé li ré gi ók diszk ri mi ná lá sa is, ami re a
Trans paren cy Inter na tion al 2006 ta va szán ké szí tett je len té se (Štruk turál ne… 2005)
is fel hív ja a fi gyel me. A tár gyalt je len tés meg ál la pít ja, hogy az uni ós for rá sok szét −
osz tá sá nál fenn áll a re gi o ná lis diszk ri mi ná ció, il let ve a kor rup ció le he tő sé ge, min −
de nek előtt a pro jek tek ér té ke lé sé nek és a nyer tes pro jek tek ki vá lasz tá sá nak fá zi sá −
ban. Ezen meg ál la pí tás alap ján a na ci o na lis ta ma ga tar tást ta nú sí tó Fico−ko r mány
alatt va lós ve szély fe nye ge ti a dél−szlo vá ki ai ma gyar ság tár sa dal mi−gaz da sá gi fej lő −
dé sét az el kö vet ke ző 4 év ben – ezen hely zet azon ban nem új ke le tű, a ma gyar lak ta
ré gi ók ver seny ké pes sé gét gát ló aka dá lyok lé te sí té sé re szá mos múlt be li pél da szol −
gál (Ádám 2004).

Az uni ós for rá sok nak kö szön he tő en a szlo vá ki ai ma gya rok ál tal la kott tér vál lal −
ko zá sai is erő re kap tak, mely rész ben az SZK Gaz da sá gi Mi nisz té ri u ma ál tal nyúj −
tott kö zel két mil li árd ko ro na tá mo ga tás nak kö szön he tő, ame lyet a dél−szlo vá ki ai
kis− és kö zép vál lal ko zók, va la mint az ön kor mány zat ok kap tak. A tá mo ga tást zöm mel
az új tech no ló gi ák vá sár lá sá ra; a te lep he lyek, mű he lyek re konst ruk ci ó já ra, il let ve
csar no kok épí té sé re; to váb bá az ener ge ti kai pro jek tu mok ra, be ru há zá sok ra; a meg −
úju ló ener gia for rás ok és tech no ló gi ák vá sár lá sá ra, te le pí té sé re; az ide gen for ga lom
fej lesz té sé re; va la mint a vál la la tok mar ke ting te vé keny sé gé re nyúj tot ták.37
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A dél−szlo vá ki ai tér uni ós tag sá gá ból szár ma zó ver seny ké pes sé gi po zí ci ó it il le tő −
en ki emel ke dő a 2006 jú li u sá ban meg nyi tott 45 tu risz ti kai ha tár át lé pé si pont a
szlo vák–ma gyar ha tár men tén. Ezen tu risz ti kai ha tár át ke lők lét re ho zá sa (me lye ket
az EU, Nor vé gia, Svájc An dor ra, Mo na co, San Ma ri no és a Va ti kán ál lam pol gá rai
hasz nál hat ják) lé nye ge sen ja ví tot ta a ha tár át lé pé si prob lé má kat a szlo vák–ma gyar
ha tár men tén, amely re a ha tár át ke lő he lyek ala csony szá ma volt jel lem ző még 15 év −
vel a rend szer vál tást kö ve tő en is. Az új ha tár át ke lő he lyek az el kö vet ke ző pár év ben
vár ha tó an lé nye ges, az ide gen for gal mon ala pu ló gaz da sá gi nö ve ke dés hez já rul hat −
nak hoz zá a tár gyalt tér ség ben, elő se gít ve az ott élők élet szín vo na lá nak emel ke dé −
sét, a ha tár men ti ré gi ók ko hé zi ó ját. Ugyanakkor ezen ha tár át lé pé si pon tok nak kö −
szön he tő en a dél−szlo vá ki ai ma gyar lak ta tér sé gek és a szom szé dos ma gyar or szá gi
te rü le tek közt le he tő ség nyí lik szo ros tár sa dal mi−gaz da sá gi együtt mű kö dés re, a ko −
ráb ban ne he zen át jár ha tó ha tá rok le bon tá sá val szá mos te le pü lés és ré gió pe ri fé ri −
kus jel le ge meg szűn het.

Vé ge ze tül – a ma gyar lak ta ré gi ók nak az uni ós tag ság tük ré ben tör té nő fej lesz té −
sei kap csán – szólnunk kell még egy új fo ga lom ról, te vé keny ség ről, még pe dig a lob −
bitevékenysé gről, mely nek a sze re pe a re gi o ná lis fej lesz té sek te rén épp úgy meg −
nőtt, mint az élet bár mely más te rü le tén. A ne ve zett te vé keny ség a tár gyalt ré gi ó −
ban is lé nye ges ha tás sal bír a fej lesz té si−be ru há zá si dön té sek re, ugyan is az uni ós
for rá sok szét osz tá sa ese té ben – bár men  nyi re sok for rás ról is le gyen szó – min dig
fenn áll a „sok esz ki mó, ke vés fó ka” hely zet. Az uni ós for rá sok meg szer zé se ér de −
ké ben a ma gyar lak ta dél−szlo vá ki ai tér fej lesz té se vé gett a ma gyar ki sebb ség lob −
bitevékenysége si ke res nek ítél he tő meg az el múlt idő szak ban, azon ban a 2006 jú −
li u sá ban lét re jött szlo vák kor mány fel ál lá sát kö ve tő en – mint ahogy már ko ráb ban
több uta lás is tör tént rá – biz tos ra ve he tő, hogy a ma gyar lak ta te le pü lé sek és ré gi −
ók fej lesz té sét szol gá ló lob bitevékenység jó val ne he zebb lesz a 2006–2010−es
idősza k ban.38

Ös  sze fog la lás

Az or szág uni ós tag sá ga egy új tér struk tú ra meg je le né sét hoz ta, mely egy új gaz da −
sá gi− és tár sa dal mi tér szer ke zet, va la mint egy át ala kult tér sé gi te le pü lé si ta golt ság
je le it mu tat ja, ahol az or szág ha tá ron túl nyú ló ré gió for má ló erők is lé nye ges sze rep −
kör höz jut nak. Az uni ós csat la ko zás Dél−Szlo vá kia és az ott élők szá má ra egy óri á −
si, ta lán töb bet meg nem is mét lő dő ki hí vás, le he tő ség, me lyet nem le het nem ki −
hasz nál ni. Azon ban nem sza bad az EU−taggá vá lás tól a ré gió au to ma ti kus gaz da sá −
gi és tár sa dal mi fel emel ke dé sé re szá mí ta ni, az EU−tagság csak le he tő sé ge ket nyújt
a ré gi ók kö zöt ti fej lett sé gi kü lönb sé gek mér sék lé sé re, a szer ke zet vál tás ra és a si −
ke res fel zár kó zás elő se gí té sé re, a tény le ges tár sa dal mi és gaz da sá gi fel emel ke dés
a ré gi ó kon mú lik, azon, hogy él nek−e ve le – ugyan is a de cent ra li zált dön tés ho za tal
ered mé nye kép pen a he lyi tár sa da lom aka ra ta, kez de mé nye ző ké pes sé ge, ál do zat −
kész sé ge, lo kál pat ri o tiz mu sa a tér sé gek át ala ku lá sá nak ko vá sza. Ter mé sze te sen a
ma gyar ki sebb ség ál tal la kott ré gi ók pe ri fe ri kus jel le gé nek meg szün te té sé hez szük −
sé ges a ked ve ző köz pon ti kor mány za ti és re gi o ná lis ön kor mány za ti po li ti kai kör nye −
zet is, ugyan is a for rás el osz tás nál (le gyen az uni ós vagy nem ze ti) és a fej lesz té si
be ru há zá sok nál a ma gyar lak ta ré gi ók gyak ran a szlo vák na ci o na lis ta po li ti kai dön −

138 Lelkes Gábor



tés ho za tal ál do za ta i ul es nek (a szlo vá kok ál tal la kott amúgy is fej let tebb te le pü lé −
sek és ré gi ók szá mí ta nak ki emel ten ked vez mé nye zet nek). 

Ma a szlo vák–ma gyar ha tár men tén olyan mér té kű te rü le ti kü lönb sé gek for dul −
nak elő, me lyek el fo gad ha tat lan esély egyen lőt len sé get te rem te nek a tár sa da lom ott
élő tag jai szá má ra, s meg fe le lő be avat ko zás hi á nyá ban a szeg re gá ci ós fo lya ma tok
fel erő sö dé se, a hát rá nyos hely ze tű tér sé gek tel jes le sza ka dá sa fe nye get. Ezen te −
rü le ti egyen lőt len sé gek jó részt a gaz da sá gi té nye zők egyen lőt len föld raj zi el osz lá sá −
ban gyö ke rez nek. Az uni ós csat la ko zás óta el telt két év után a ma gyar ki sebb ség
ál tal la kott dél−szlo vá ki ai ré gió alul fej lett sé gé nek és el szi ge telt sé gé nek mu ta tói még
min dig ked ve zőt le neb bek az or szág töb bi ré gi ó já nak ha son ló mu ta tó i tól – azon ban
a ten den ci á kat meg ha tá ro zó fo lya ma tok te rén lé nye ges vál to zás ról be szél he tünk. A
dél−szlo vá ki ai ré gi ók ver seny ké pes sé gé ben mu tat ko zó el té ré se ket a ré gi ók gaz da sá −
gá nak struk tu rá lis szer ke ze te (az ala csony hoz zá adott ér té ket pro du ká ló gaz da sá gi
ága za tok do mi nál nak), a mi nő sé gi köz le ke dé si inf rast ruk tú ra és a ma ga san kép zett
hu mán erő for rás ok hi á nya, va la mint a szlo vák–ma gyar nem ze ti sé gi vi szony kor lá to −
zó vol ta okoz za. Eb ből ki in dul va az el kö vet ke ző évek ben a ré gió fej lesz té si po li ti ká −
nak komp lex mó don kell meg kö ze lí te nie a prob lé mát, a se gít ség nek pe dig kon cent −
rált for má ban, struk tu rá li san és re gi o ná li san cél zot tan kell meg je len nie. A dél−szlo −
vá ki ai fej lesz té si po li ti ká nak ki emelt fi gyel met kell össz pon to sí ta nia a szom szé dos
ma gyar or szá gi ré gi ók sa já tos sá ga i ra is, ugyan is a le het sé ges fej lesz té si irá nyok
azo no sak a ha tár két ol da lán, s mi vel az or szág ha tár az EU négy sza bad sá ga je gyé −
ben gaz da sá gi szem pont ból lé nye gé ben je len tő sé gét vesz ti mint bel ső ha tár, a gaz −
da ság fej lő dé se az egyik ol da lon ki hat a má sik ol dal tár sa dal mi−gaz da sá gi szö ve té −
nek ala ku lá sá ra is.

A ma gyar lak ta ré gi ók tár sa dal mi−gaz da sá gi fel emel ke dé sé nek anya gi hát te rét az
érin tet tek sa ját for rá sai, a te le pü lé si, a ke rü le ti és az ál la mi költ ség ve tés, de dön −
tő több ség ben az uni ós for rá sok je lent he tik majd, ame lyek le hí vá sá ra alap fel té tel az
érin tet tek szá má ra ha té kony in for má ci ós és kép zé si−ta nács adói rend sze rek mű kö −
dé se az érin tett ré gi ó ban, va la mint a 2006 nya rán a szlo vák és ma gyar ol da lon egy −
aránt fel lán golt na ci o na lis ta han gu lat el foj tá sa, a több sé gi nem zet és a ma gyar ki −
sebb ség köz ti köl csö nös bi za lom vis  sza ál lí tá sa. 

A dél−szlo vá ki ai te rü le ti egyen lőt len sé gek lé nye ges mér sék lé se csak hos  szú idő
alatt va ló sít ha tó meg. Az el kö vet ke ző egy év ti zed ben a dél−szlo vá ki ai te rü le ti egyen −
lőt len sé gek szá mot te vő gyen gü lé se nem vár ha tó, ugyan is az uni ós egy sé ges ver −
seny pi a con nyil ván va ló an job bak az erős gaz da sá gú ré gi ók esé lyei, va la mint po zí ci −
ó ik ból adó dó an fel te he tő en na gyobb esél  lyel jut hat nak hoz zá az EU−n be lül szin tén
el ma ra dott nak mi nő sü lő nyu gat−szlo vá ki ai te le pü lé sek és ré gi ók a 2007–2013−as
uni ós prog ra mo zá si idő szak ban szét osz tás ra ke rü lő uni ós for rá sok hoz, mint a kö −
zép− és ke let−szlo vá ki ai te le pü lé sek és ré gi ók. 

Jegy ze tek

1. A ko ráb bi el len zék nek 85, míg az ed di gi kor mány párt ok nak 65 kép vi se lői he lye lett a
150 ta gú tör vény ho zás ban.

2. A Robert Fico ve zet te új szlo vák kor mány ko a lí ció a szlo vá ki ai ma gyar ság szá má ra a le −
he tő leg ked ve zőt le nebb po li ti kai szí ne zet tel bír, fé lő, hogy az MKP nyolc éves kor mány −
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zati szerepvállalása során megteremtett kisebbségpolitikai eredményeket a populista
nacionalista kormány semmissé teheti.

3. Korábban a körzeti hivatalokban létezett egy régiófejlesztési osztály, ami az amúgy is
csekély forrásokat egyéni érdekek alapján osztotta el.

4. Az államigazgatási kerületek megszüntetését 2006. július 12−én jelentette be Robert
Fico, az új szlovák kormányfő. Ezen hivatalok megszüntetése 2007. január 1−jétől várha−
tó.

5. Az eurorégiók meghatározásánál bonyolító tényező, hogy több szervezet használja az
eurorégió megjelölést, holott ténylegesen nem azok. Ennek az az oka, hogy nincs sza−
bályozva, mely szervezetek jogosultak a nevet használni, emiatt baráti társaságok, egye−
sületek is fölveszik, használják a megnevezést. A 12 eurorégió a szlovák Régiófejlesz−
tési Minisztérium által regisztrált eurorégiós együttműködés.

6. A kivételt a Kárpátok eurorégió képezi, mely öt állam határ menti régióit öleli fel.
7. A fenti területeken az alábbi jogi formában működnek a civil szervezetek: polgári társu−

lások (a jogi forma kereteit a 83/1990 Tt. számú törvény határozza meg), alapítványok
(a jogi forma kereteit a 34/2002 Tt. számú törvény határozza meg), jótékonysági alapok
(a jogi forma kereteit a 147/1997 Tt. számú törvény határozza meg), közhasznú szol−
gáltatásokat nyújtó szervezetek (a jogi forma kereteit a 35/2002 Tt. számú törvény ha−
tározza meg).

8. Példaként felhozható Dunaszerdahely városa, ahol a 2002. évi önkormányzati választá−
sokon – és az azóta eltelt időszak alatt – az MKP legnagyobb ellenfele a helyi civil szer−
vezetek szövetsége a Városunkért Polgári Társulás.

9. A Fico−kormány meg kívánja szüntetni a jogi személyek lehetőségét, hogy éves adójuk
2%−át civil szervezeteknek utalják át, a természetes személyek esetében pedig csak ak−
kor nyílna lehetőség az adó két százalékának átutalására, ha az összeg elérné legalább
a 250 koronát (ma az  alsó határ 20 korona).

10. Ugyanakkor fontos kiemelni azt a tényt is, hogy a szlovákiai jogi környezet is lényegesen
javult az előző évekhez képest, lehetővé tette, hogy a személyi jövedelemadó 2%−át
mind a fizikai, mind a jogi személyek felajánlják a civil szervezetek számára (az
595/2003 Tt. számú törvény értelmében), korábban ugyanis csak a fizikai személyek
élhettek az adójuk felajánlásával, annak is csak 1%−ával.

11. Fontos megjegyezni, hogy az uniós csatlakozás utáni utófinanszírozási projektumtámo−
gatás jelentős vitafórumot váltott ki a civil szervezetek körében, ugyanis a források utó−
lagos szétosztása több esetben lehetetlenné tette a civil szervezet működését.

12. Nomenclature of Territorial Units for Statistics angol megnevezés rövidítése (magyar for−
dítása: Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája).

13. Az ECD különféle autótípusok kabrió változataihoz gyárt tetőrendszereket, az Audi TT tí−
puson kívül az Opel Astrára, legújabban pedig a Smart Roadsterre is.

14. 2005−ben az ország 10 leglátogatottabb idegenforgalmi attrakciója közül 3 magyarlakta
régióban található. Az első helyen a nagymegyeri termálfürdő végzett 634 584 vendég−
gel, megelőzve a párkányi (289 300 látogató a 7. helyezést jelentette) és a szenci
(220 000 látogató a 10. helyezést jelentette) termálfürdőket.

15. Pozsony és Kassa város a kedvező munkaerő−piaci adottságaik miatt nem lett besorol−
va ezen elemzésbe.

16. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezen régiókban számottevő a roma populáció rész−
aránya, amelynek általános jellemvonása a munka elutasítása, illetve az alacsony kép−
zettségi szint.

17. Ezzel kapcsolatban kiemelendő, hogy a szakképzés is nagyon lassan (vagy egyáltalán
nem) reagál(t) a munkaerő−piaci viszonyok változásához, valamint ezen régióban a szak−
képzésből kikerült munkaerőt felszívó ágazatok nagyon gyengék.
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18. Cseh or szág ezen ér té ké vel az el ső he lyen áll az EU−ban mun kát vál la ló szlo vák ál lam pol −
gár ok szá mát il le tő en, míg Ma gyar or szág a har ma dik he lyen áll (meg elő zi őt Nagy−Bri tan −
nia, ahol hi va ta lo san 37 ezer szlo vák ál lam pol gár dol go zik).

19. http://www.e trend.sk/67742/ekonomika/eu rop ska−u ni a/ do−u nie−hlavne−m ladi− a− r ob ot −
ni c i.

20. Azon ban a szél ső jobb jú ni u si kor mány ra ju tá sát kö ve tő en biz tos ra ve he tő ezen út vo nal
meg épí té sé nek el ha lasz tó dá sa. 

21. Új Szó, 2005. de cem ber 27.
22. Vö. Szlo vá ki ai ma gyar ság 2003 (www.htmh.hu)
23. Mint bár mi egyéb jo gi fel lé pés hez, pl. a jö ve de lem adó 2%− ának a gyűj té sé hez.
24. Két cím ről is: www. fo ru mic.sk, www.mek.os zk.hu. 
25. A ki ad vány elekt ro ni kus vál to za ta le tölt he tő a www. fo ru mic.sk, ill. a www.mek.os zk.hu

hon lap ról.
26. Elekt ro mos úton ke rül ter jesz tés re, a Word for má tum ban szer kesz tett új ság, mely egy −

részt a www. fo ru mic.sk hon lap ról tölt he tő le, más részt a Fó rum In for má ci ós Köz pont tól
meg ren del he tő an nak köz vet len kéz be sí té se egy meg adott e−mail cím re.

27. A ki ad vány elekt ro ni kus vál to za ta le tölt he tő a www. fo ru mic.sk, ill. a www.mek.os zk.hu
hon lap ról.

28. http://www.ce f.sk. 
29. http://www.ni ton.sk/szkc.
30. Alap ve tő fel ada tuk a pá lyá za tok fo ga dá sa, elő mi nő sí té se, el szá mo lá sa és el len őr zé se,

ami ért a si ke res, te hát el fo ga dott pá lyá za tok után dí ja zás ban ré sze sül nek az éves egy −
sze ri és egy sé ges jut ta tá son felül. Mi u tán a köz pont ma ga is si ker ér de kelt, vál lal ko zás −
ként te vé keny ke dik, ma gá nak is éven te pá lyáz nia kell, hogy el lát has sa ezt a te vé keny −
sé get (a si ker mér cé je az el fo ga dott pá lyá za tok szá ma).

31. http://www.u js zo. com/ clanok.as p?vy d=20050721& cl=132544.
32. Pomothy Lász ló (az SZK Gaz da sá gi Mi nisz té ri u má nak volt ál lam tit ká ra az MKP szí ne i −

ben) nyi lat ko za ta a Sza bad Új ság nak 2006 jú ni u sá ban (http://www.hhrf.org/szabaduj −
sag/modules.php?name=News&file=article &sid=397).

33. Pomothy Lász ló (az SZK Gaz da sá gi Mi nisz té ri u má nak volt ál lam tit ká ra az MKP szí ne i −
ben) nyi lat ko za ta a Sza bad Új ság nak 2006 jú ni u sá ban (http://www.hhrf.org/szabaduj −
sag/modules.php?name=News&file=article &sid=397).

34. „Dél−Szlo vá kia so ha nem lá tott tá mo ga tás hoz ju tott, ter mé sze te sen a tör vé nyek és jo gi
elő írá sok szi go rú be tar tá sa mel lett. Dél−Szlo vá ki á ban jó for mán nem lé te zik te le pü lés,
aho vá va la mi lyen tá mo ga tást ne ad tunk vol na.” Csáky Pál, az SZK Kor má nyá nak al el nö −
ke az MKP szí ne i ben, nyi lat koz ta a Sza bad Új ság nak 2006 má ju sá ban (http://www.hhrf.
org/szabadujsag/modules.php?name=News&file=article&sid=346).

35. A de cent ra li zá ció ered mé nye kép pen a ke rü le ti ön kor mány zat ok jog kö rei lé nye ge sen be −
fo lyá sol ják a lo ká lis fej lő dést, ezért na gyon fon tos, hogy a re gi o ná lis szin te ken is kel lő
tá mo ga tást kap ja nak dél−szlo vá ki ai fej lesz té sek. Ez zel kap cso lat ban fon tos meg je gyez −
ni, hogy az MKP 2001–2005 közöt „ön gólt” rú gott a Nyi trai ke rü let ben, ugyan is a
2001–2005 köz ti idő szak ban szám ta lan jo gos bí rá lat ér te a pár tot a szlo vák pár tok ré −
szé ről, hogy az MKP az ak ko ri erő fö lé nyét ki hasz nál va ar ro gáns for rás osz tó po li ti kát foly −
ta tott. 

36. Pod strán sky Vladim il (az SZK Pénz ügy mi nisz té ri u má nak volt ál lam tit ká ra az MKP szí ne i −
ben) nyi lat ko za ta a Sza bad Új ság nak 2006 jú li u sá ban (http://www.hhrf.org/szabaduj −
sag/modules.php?name=News&file=article& sid=439).

37. Pomothy Lász ló (az SZK Gaz da sá gi Mi nisz té ri u má nak volt ál lam tit ká ra az MKP szí ne i −
ben) nyi lat ko za ta a Sza bad Új ság nak 2006 jú ni u sá ban (http://www.hhrf.org/szabaduj −
sag/modules.php?name=News&file=article& sid=397).

38. A na ci o na lis ta Szlo vák Nem ze ti Párt kor mány ra ju tá sa mel lett, még meg kell em lí te ni,
hogy az MKP po zí ci ói a re gi o ná lis ön kor mány za ti posz to kon is gyen gül tek, mi u tán 2005
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te lén az ön kor mány za ti vá lasz tá so kon gyen géb ben sze re pelt, mint négy év vel ko ráb ban,
va la mint a 2006 de cem be ré ben sor ra ke rü lő te le pü lé si ön kor mány za ti vá lasz tá so kon is
meg tör tén het az MKP po zí ci ó i nak meg gyen gü lé se. 
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GÁ BOR LEL KES

REGION AL DIS PAR I TIES IN SOUTH ERN SLO VA KIA IN RELA TION TO THE EU MEM BER SHIP

The study deals with the devel op ment of the large scale region al dis par i ties in
Slo va kia in rela tion to the coun try’s EU mem ber ship, focus ing on South ern Slo −
va ki a, pop u lat ed by the Hun gar i an minor i ty. Before 2004 for al most 8 decades
this reg ion had been han dled as periph er al by the suc ces sive gov ern ments of
Czecho slo va kia and Slo va ki a. 
With the EU mem ber ship of the coun try, a new area−struc ture appeared, which
shows the signs of a new eco nom ic and social area−struc ture and also a trans −
formed region al set tle ment dis tri b u tion. Slo va kia’s entry to the Euro pean
Union is a huge, per haps one in a life time chal lenge and oppor tu ni ty for the
inhab i tants of South ern Slo va ki a, which must be cap i tal ized. How ev er, we can −
not expec t, that the EU mem ber ship auto mat i cal ly means eco nom ic and social
rise for the reg ion. The EU mem ber ship pro vides only an oppor tu ni ty to reduce
the dif fer ences in the level of devel op ment of cer tain region s, an oppor tu ni ty
for a change of struc ture and an oppor tu ni ty to catch up. The actu al eco nom −
ic and social rise itself depends on the regions them selves, whether they live
with the oppor tu ni ty or not. Nat u ral ly if we want to end South ern Slo va kia’s
periph er al char ac ter, we need a favourable cen tral gov ern men tal and region al
gov ern men tal polit i cal atmos phere (the peri od between 2002 and 2006 is the
best exam ple for such cen tral gov ern men tal lev el), since dur ing the divi sion of
resources (EU or nation al) and devel op men tal invest ments, the regions inhab −
it ed by Hun gar i ans often fall vic tim to the Slo vak nation al is tic polit i cal deci −
sions (re gions and town ships inhab it ed by Slo vak s, which are already mo re
devel ope d, are the ma jor ben e fi cia ries). 
Two years after Slo va kia became a mem ber of the EU, the in de xes of under −
de vel op ment and iso la tion in South ern Slo va kia are still mo re unfavourable,
then the sim i lar in de xes in other regions – how ev er, there is a sig nif i cant
change in the process es influ enc ing the ten den cies. The region al dis crep an −
cies in South ern Slo va kia are caused by the struc ture of the region s’ econ o my
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(sec tors pro duc ing lit tle added value are dom i nan t), by the lack of good qual i −
ty traf fic infra struc ture and high ly edu cat ed human resources, and by the
restric tive char ac ter of the Slovak−Hungarian rela tion s. There fore the pol i cy of
region al devel op ment has to approach the prob lem in it’s com plex i ty in the fol −
low ing years, and the sup port must come in a con cen trat ed form, and it must
be struc tural ly and region al ly tar get ed. The finan cial back ground of the eco −
nom i cal− so cial rise of the regions inhab it ed by Hun gar i ans may be based on
their own resources, on the budg et of the town ship s, the regions and of the
coun try, but most sig nif i cant ly on the resources of the EU. Draw ing from the −
se, how ev er requires active sys tems of infor ma tion and train ing/ con sult ing for
those involved in the region s. It is also nec es sary to tame the nation al is tic
feel ings, which flared up on the Slo vak and Hun gar i an side in the sum mer of
2006 and to restore the mutu al trust between the major i ty nation and the Hun −
gar i an minor i ty.
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SIMON ATTILA

Síppal, dobbal, nagybőgővel 
– avagy  kísérlet a „Felvidék visszafoglalására”

1938. október 5−én

ATTILA SIMON 94(437.6)”1938”
WITH PIPE, DRUM, DOUBLE BASS – OR EXPERIMENT ON 94(439)”1938”
„THE RE−OCCUPATION OF THE UPPER LAND” ON 5TH OCTOBER 1938 341.223

321.013

Slovak–Hungarian border section. Revision efforts. Border incidents. Free groups. Frontier guard. 

No ha az 1918−ban meg ala kult Cseh szlo vá ki át csu pán 1939 már ci u sá ban tö röl te le
a hit le ri szán dék a tér kép ről, a Masaryk és Beneš ál tal meg ál mo dott és lét re ho zott
el ső köz tár sa ság már 1938 őszén meg szűnt. Vég ze tét azon ban nem csu pán a ná −
ci bi ro da lom ter jesz ke dé se okoz ta, ha nem an nak a nem zet ál la mi el kép ze lés nek a
ku dar ca is, amely re az el ső köz tár sa ság épült. A fe szült kül− és bel po li ti kai hely zet
mi att 1938 szep tem be re és ok tó be re gaz dag fegy ve res in ci den sek ben, ut cai de −
monst rá ci ók ban, et ni kai konf lik tu sok ban. Ezek el ső sor ban a cseh–né met ha tár sza −
kasz ra vol tak jel lem zők, ahol már jó val a mün che ni dön tés előtt meg kez dőd tek, de
a ha tár vál to zás után is foly ta tód tak. A szlo vák–ma gyar ha tár sza ka szon ez zel szem −
ben lát szó la gos csend és nyu ga lom ho nolt, bár ok tó ber el ső nap ja i ban Dél−Szlo vá −
ki á ban is fel for ró so dott a hely zet. Az et ni kai el vű ha tár re ví zió le he tő sé gé nek fel csil −
la ná sa ha tá sá ra a la kos ság szá mos te le pü lé sen ma gyar zász lók kal vo nult az ut cá −
ra, nyil vá no san éne kel te a ma gyar him nuszt (Cseh szlo vá ki á ban sok más mellett ez
is ti los volt), nem ze ti szí nű ko kár dát tű zött ru há já ra. Je len tő sebb meg moz du lá sok ra
töb bek kö zött Kas sán és Ko má rom ban is sor ke rült, de a Csal ló köz ből, a Mátyus −
föl dről és Gömör ből is van nak ilyen in for má ci ó ink. Emel lett ok tó ber fo lya mán több
he lyen – leg in kább Kár pát al ja tér sé gé ben – ki sebb határ  men ti ös  sze csa pá sok ra is
sor ke rült, ame lyek leg in kább a Ma gyar or szá gon gyü le ke ző sza bad csa pat ok szám lá −
já ra volt ír ha tó. A szlo vák–ma gyar ha tár sza ka szon azon ban mi ni má lis volt az ilyen
konf lik tu sok szá ma. Ok tó ber 5−én a Fe le di já rás ba tar to zó Kacagó pusztánál, ok tó −
ber 7−én Pár kány mel lett, ok tó ber 13−án pe dig a Kirá ly helme ci já rás ba tar to zó Per −
benyiknél ke rült sor ha tár in ci dens re. Je len ta nul mány ban a há rom eset kö zül az ok −
tó ber 5−i kacagó pusz tai in ci denst mutatjuk be, amely nem csu pán a leg je len tő sebb
ilyen ese mény nek mond ha tó az el ső bé csi dön tés előt ti idő szak ból, de a leg job ban
do ku men tált is.



A szlo vák–ma gyar ál lam ha tár

A szlo vák–ma gyar ál lam ha tár Ma gyar or szág nyílt re ví zi ós tö rek vé sei és a két or szág
kö zött fenn ál ló fe szült vi szony mi att szi go rú an őr zött ha tár volt. A ha tár át lé pés hez
en ge dély kel lett, s a min den szloven szkói ma gyar ban ir re den tát sej tő cseh szlo vák
ha tó sá gok oly kor még a ket tős bir to ko sok ha tár át lé pé se elé is aka dá lyo kat gör dí tet −
tek, s aka dá lyoz ták azt is, hogy a szlo vá ki ai ma gya rok a ma gyar nem ze ti ün ne pek
(pl. au gusz tus 20.) al kal má val Ma gyar or szág ra utaz za nak. Szi go rú an vi gyáz ták a ma −
gyar or szá gi saj tó és köny vek be ho za ta lát is, ne hogy ir re den ta jel le gű iro da lom ke rül −
jön be az ország ba.1 A zöld ha tá ron vi szont – ame lyet a ko ra be li mű sza ki fel té te lek
mel lett szin te le he tet len volt meg fe le lő en el len őriz ni – élénk for ga lom bo nyo ló dott
le, amely ből az ügy nö kök, a ké mek és a csem pé szek is jócs kán ki vet ték ré szü ket.
A ha tár így szá mos konf lik tus for rá sa volt.

A har min cas évek kö ze pé től, Cseh szlo vá kia nem zet kö zi hely ze té nek vál to zá sá val
össz hang ban, vál to zás ált be a cseh szlo vák vé del mi po li ti ká ban is. Míg Tri a non után
el ső sor ban a Habs burg−res ta u rá ció s egy ma gyar tá ma dás ve szé lye lát szott va ló szí −
nű nek, s ezért a cseh szlo vák had se reg fel vo nu lá si ter ve is el ső sor ban Ma gyar or −
szág el len irá nyult, 1933 után már Né met or szág vált fő ve szély for rás sá. En nek ér −
tel mé ben dol goz ták át a had se reg fel vo nu lá si és dis zloká ciós ter vét is, s át szer vez −
ték a kémel hárítást.2 A cseh szlo vák ha tár vé de lem ben új ele met je len tett az erő dít −
mény rend szer ki épí té se is, amely re fran cia min ták alap ján 1933−ban szü let tek meg
az el ső ter vek. A cseh szlo vák erő dí tés rend szer azon ban fe lül múl ta min tá it, így ké −
sőbb ez szol gált ta nul sá gok kal nemcsak a Mag inot−von al tö ké le te sí té sé hez, de a
né me tek ál tal ki épí tett at lan ti fal el ké szí té sé hez is. Az új vé del mi po li ti ka to váb bi
fon tos ele mét az 1936−ban el fo ga dott új ál lam vé del mi tör vény je len tet te, amely a
la kos ság rend sze res hon vé del mi kép zé se mel lett lét re hív ta az Ál lam vé del mi Őr sé −
get (ÁŐ). Az Ál lam vé del mi Őr ség ál lo má nyá nak alap ját a vám őr ség, a rend őr ség és
a csend őr ség tag jai ké pez ték, akik bé ke idő ben sa ját ala ku la ta ik ke re té ben szol gál −
tak, s csu pán ve szély ese tén ak ti vi zál ták őket. Raj tuk kí vül az ÁŐ egy sé ge i be a ci vil
la kos ság meg bíz ha tó tag ja it (tar ta lé kos tisz te ket, volt le gi o ná ri u so kat – ki zá ró lag
cseh vagy szlo vák nem ze ti sé gű egyé ne ket) is be so rol tak, akik fel ada tai kö zé a ha −
tá rok vé del me mel lett a köz rend fenn tar tá sa is be le tar to zott. A ha tá rok vé del me so −
rán egyes egy sé ge ik az ál lam ha tár ok köz vet len kö ze lé ben lát tak el meg fi gye lő fel −
ada to kat. Egy eset le ges tá ma dás ide jén a ki sebb be ton bun ke rek kel is meg erő sí tett
vé del mi vo nal ba hát rál tak vol na, ahol az Ál lam vé del mi Őr ség fel ada ta a tá ma dók −
nak a re gu lá ris had se reg meg ér ke zé sé ig va ló fel tar tóz ta tá sa volt. Tag ja ik pus kát,
pisz tolyt és 3−3 ké zi grá ná tot kap tak fel sze re lés ként. Ezen kí vül az egyes egy sé ge ket
kön  nyű és ne héz  gép pus ká val és más szük sé ges fel sze re lés sel is ellát ták.3

1938 őszén

A szlo vák–ma gyar ha tár sza kasz ese mény tör té ne te je len tős mér ték ben füg gött a két
or szág vi szo nyá tól. Így a leg fe szül tebb és leg több in ci dens sel já ró idő szak a Cseh −
szlo vá kia meg ala ku lá sát kö ve tő 1−2 év volt, ami kor Bu da pest még nem tett le a tri −
a no ni ha tá rok erő sza kos meg vál toz ta tá sá nak ter vé ről. 1938 ta va szán, ami kor az
Ansch luss alap ja i ban ren get te meg a kö zép−eu ró pai tér ség sta tus quóját, a cseh −
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szlo vák–ma gyar ál lam ha tár is mét a fi gye lem kö zép pont já ba ke rült. A ma gyar or szá gi
re ví zi ós re mé nyek meg erő sö dé sé vel pár hu za mo san meg nőtt az ál lam ha tár je len tő −
sé ge is: Ma gyar or szág irá nyá ból egy re gya ko rib bá vált az il le gá lis ha tár át lé pé sek
szá ma, a cseh szlo vák ha tó sá gok pe dig egy re fo ko zot tabb ha tár őri ze tet igye kez tek
be ve zet ni. 

1938 fo lya mán az ál lam ha tár az egy más nak va ló üzen ge tés te re pé vé is vált, s
kü lö nö sen meg sza po rod tak a tér ség ben ter jesz tett röp lap ok. Ezek egy részt a cseh
ura lom bu ká sát és a kö zel gő ha tár vál to zást jövendölték,4 de a kü lön bö ző csehs zlo −
vak ista szer ve ze tek is röp lap ok kal igye kez tek meg győz ni a la kos sá got, hogy ros  szul
jár na az zal, ha Ma gyar or szág hoz csa tol nák a dé li te rü le te ket. Szlo vák je len té sek
sze rint 1938 nya rán a ma gyar or szá gi ol dal ról egy re gyak rab ban ki a bál tak át „ir re −
den ta” jel sza va kat, sőt azo kat vi zu á li san is lát ha tó vá tet ték: a Fe le di já rás ba tar to −
zó gömör péter falai vám hi va tal lal szem ben a ma gyar or szá gi ol da lon kö vek ből egy
3x4 mé te res Nagy−Ma gyar or szág tér ké pet rak tak ki a ma gyar fi nán cok, amely mel lé
az „Így volt, így lesz!” és a „Nem, nem, so ha!” jel sza va kat írták.5 De ha son ló ak ci −
ó ról az Ipoly men té ről is be szá mol nak a le vél tá ri for rá sok.

Mind ezek el le né re az ál lam ha tá ron vi szony la gos nyu ga lom ho nolt. Ez el ső sor ban
an nak kö szön he tő, hogy a cseh szlo vák ál lam nak nem volt ér de ke a két or szág kö −
zöt ti fe szült ség nö ve lé se, a hi va ta los ma gyar po li ti ka pe dig az 1938−as vál ság ide −
jén – az oly kor han gos re ví zi ós pro pa gan da el le né re is – vé gig a ha tár kér dés bé kés
meg ol dá sa mel lett tet te le a vok sot, s vis  sza uta sí tot ta a né me tek ál tal ja va solt fegy −
ve res fel lé pést. Hall ga tó la go san tu do má sul vet te vi szont, hogy az or szág észa ki ha −
tá rai men tén kü lön bö ző fél hi va ta los fegy ve res szer ve ze tek ké szü lőd nek egy eset le −
ges Cseh szlo vá kia el le ni tá ma dás ra, sőt moz gó sí tás sal és dip lo má ci ai of fen zí vá val
igye ke zett nyo mást gya ko rol ni Cseh szlo vá ki á ra. A mün che ni dön tést és a Szu dé ta−
vi dék Né met or szág hoz csa to lá sát kö ve tő en a ma gyar or szá gi köz vé le mény is egy re
tü rel met le neb bül vár ta, hogy a tri a no ni ha tár re ví zi ó ja is meg kez dőd jön vég re, s ez
a nyug ta lan ság a had se reg ál lo má nyá ra is ki ter jedt, amely ben vi szony lag sza ba don
pro pa gál hat ták né ze te i ket a kü lön bö ző szél ső jobb ol da li szer ve ze tek hí vei is. Szep −
tem ber és ok tó ber fo lya mán a cseh szlo vák bel ügyi je len té sek egy re több olyan eset −
ről szá mol tak be, ami kor a ma gyar ha tár őrök il le ték te le nül át lép ték az ál lam ha tárt,
más ese tek ben pe dig ar ról szól nak a je len té sek, hogy a ma gyar ol da lon meg fi gye lő −
ál lo má so kat épí te nek ki. S ta lán nem vé let len, hogy 1938. szep tem ber 25−én épp
a Fe le di já rás két olyan hely szí né ről ér ke zett je len tés a ha tár men tén ál ló fa cso por −
t ok rej té lyes éj sza kai ki vá gá sá ról, ahol a je len ta nul mány ban tár gyalt ok tó ber 5−i
fegy ve res konf lik tus leza jlot t.6

A pi ros  cse re pes te le pes há zacs kák fe lé

Az 1938−as ősz leg je len tő sebb ha tár in ci den sé re ok tó ber 5−én a Fe le di já rás ban ke −
rült sor, amely so rán a ma gyar or szá gi hang onyi ha tár biz to sí tó szá zad egy sé gei be −
tör tek Cseh szlo vá kia te rü le té re. A kö vet ke ző órák ban át tör ték a cseh szlo vák ha tár −
vé de lem el ső vo na lát, és el fog lal tak né hány ma gya rok ál tal la kott te le pü lést. A köz −
ben ak ti vi zá ló dó és kön  nyű  pán cé lo so kat is be ve tő cseh szlo vák ha tár vé de lem azon −
ban meg ál lí tot ta elő re nyo mu lá su kat. Mi u tán a tá ma dás ku dar cot val lott, s fö löt tes
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szer ve ik is egy re eré lye seb ben kö ve tel ték vis  sza vo nu lá su kat, a tá ma dók 1 na pi harc
után, ok tó ber 5−én az es ti órák ban az ál lam ha tár ok mö gé hú zód tak vis  sza. 

Az eset (ame lyet a tá ma dás egyik fő cél pont ja és a leg sú lyo sabb har cok szín he −
lye alap ján kacagó pusz tai be tö rés nek ne ve zünk) ugyan nem me rült a fe le dés ho má −
lyá ba, de a szak iro da lom ed dig csu pán jel zés szerű en, né hány sor ere jé ig fog lal ko −
zott vele.7 Sze ren csé re azon ban a ha tár in ci dens tör té ne te vi szony lag jól fel tár ha tó,
hi szen az nem csu pán a ha gyo má nyos le vél tá ri for rá sok ból (bel ügyi szi tu á ci ós je len −
té sek, dip lo má ci ai jegy zék vál tás ok) ol vas ha tó ki, ha nem a Bu da pes ti Had tör té ne ti
Le vél tár ban fenn ma radt két vis  sza em lé ke zés ből – Felc si ki Gá bor szá za dos és Ko −
vács De zső vis  sza em lé ke zé sé ből – is.8 An nak el le né re, hogy Felc si ki vis  sza em lé ke −
zé sét, amely kö zel há rom év vel az ese mé nyek után, 1941 ta va szán ke let ke zett,
szem mel lát ha tó pon tat lansá gok9 és nagy fo kú el fo gult ság jel lem zi, a két vis  sza em −
lé ke zés for rás ér té ke így is le he tő vé te szi a tör té né sek re konst ruk ci ó ját.

Felc si ki egy ál ta lá nos, Cseh szlo vá kia el le ni tá ma dás nyi tá nyá nak szán ta ak ci ó −
ját, ám fő cél ja nem az el len ség szem ben ál ló ka to nai erő i nek meg sem mi sí té se volt
(hogy er re a ha tár biz to sí tó szá zad ka to nai po ten ci ál ja nem ele gen dő, azt ő is tud −
ta), ha nem a ma gyar ha tár tól mint egy 5 ki lo mé ter re ta lál ha tó cseh szlo vák te le pes
fal vak el fog la lá sa és a te le pe sek va gyo ná nak megsz erzése.10 Mint ír ja: „a sok− sok
te le pes ház pi ros cse re pes te te je ki hí vó an pi ros lott a ku ko ri ca föl dek kö zött, ami kor
a tri a no ni ha tár szél ről táv csö vez tük azo kat. Ka to ná im – sok gyer me kes csa lád apák,
nap szá mo sok, zsel lé rek, mun ká sok, nincs te le nek – irigy ked ve néz ték eze ket a lé gi −
o nis ta telepeket.”11 El kép ze lé se sze rint az el fog lalt telepes  bir tokokat sa ját ka to nái
kö zött osz tot ta vol na ki (egy, a ci vil élet ben szol ga bí ró ként te vé keny ke dő egy kar pa −
szo má nyos va dászt már meg is bí zott az „új hon fog la lás” te lek köny vi ren de zé sé vel),
re mél ve azt, hogy: „a há bo rú zűr za va rá ban egy kis »hi vatali ha tás kör túl lépés« ész −
re sem vevődik.”12

Stra té gi á já nak lé nye ge a vá rat lan tá ma dás és a gyor sa ság volt. El gon do lá sa sze −
rint a ha tár biz to sí tó szá zad ka to nái egy vá rat lan haj na li tá ma dás sal rést ütöt tek vol −
na a cseh szlo vák ha tár vé de lem el ső vo na lán, majd ezen a ré sen ke resz tül a Han −
gony mö gött ál lo má so zó óz di lö vész zász ló alj a Ri ma−völ gyén ke resz tül Ri ma szom bat
fe lé nyo mult vol na. A tá ma dás si ke ré nek zá lo ga a tá ma dás irá nyá ban fek vő be ton −
erő dí té sek sem le ge sí té se volt. Ezt a te re pet jól is me rő, csem pé szek ből és va dor −
zók ból ál ló to bor zott ro ham egy sé gek kap ták fel ada tul. A ro ham egy sé ge ket a ha tár −
biz to sí tó szá zad kön  nyű  fegy ve rek kel el lá tott ka to nái kö vet ték vol na, vé gül pe dig az
em lí tett óz di lö vész zász ló alj kap cso ló dott vol na be a tá ma dás ba.

„Meg üzen tem a cselák kirá ly nak…”

A hang onyi ha tár biz to sí tó szá zad el ső ro ham jár őrei ok tó ber 5−én haj na li 2 óra kor
lép ték át az ál lam ha tárt. A tá ma dás mint egy 18 km szé les ség ben in dult a Ri ma−völ −
gyé ben a Gesztete és Velkenye köz sé gek kö zöt ti tér ség ben. A ha tár biz to sí tó szá zad
tá ma dás ban részt ve vő ál lo má nyát Felc si ki hét sza kasz ba osz tot ta. Az egyes sza ka −
szok fel ada ta a ve lük szem ben ál ló cseh szlo vák tá bo ri őr sök szét szó rá sa és a Ri −
ma völ gyé ben vé gig hú zó dó – a ro ham jár őrök ál tal rész ben már ha tás ta la ní tott – be −
ton erő dí té sek el fog la lá sa volt.13 Az egész vál lal ko zás si ke rét csu pán az ga ran tál ta
vol na, ha mind ez az előtt meg tör té nik, mi e lőtt a Ri ma szom bat ban, il let ve Tor nalján
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ál lo má so zó cseh szlo vák ha tár vé dő zász ló al jak a tá ma dás hely szí né re ér kez nek, il −
let ve ha a hang onyi ha tár biz to sí tó szá zad ál tal ki ala kí tott rés be idő ben be tud nyo −
mul ni az óz di lö vész zász ló alj. Az azon ban tá ma dá si pa rancs hi á nyá ban el sem in −
dult, így Felc si ki mint egy 250, több nyi re csak kön  nyű  fegy ver zet tel ren del ke ző em −
ber rel, né hány gép pus ká val, ne héz fegy ve rek, pán cél tö rő és tar ta lék nél kül in dult ne −
ki a tá ma dás nak. A tá ma dás el in du lá sá nak pil la na tá ban már ő ma ga is tud ta, hogy
egye dül vi sel há bo rút Cseh szlo vá kia el len, s si ker re nem igen szá mít hat: „Mi lesz,
ha a cse hek ész re ve szik, hogy csak egy szá za docs ka van előt tük? Mi lesz, ha meg −
tud ják, hogy csak egy pa rá nyi erő tört be? Mi lesz, ha a sza ka szok vir ra dat kor meg −
tud ják, hogy ez a »háború« il le gi tim? [...] [H]a ész re ve szik, hogy mö göt tük nincs több
erő? Ha a cseh tü zér ség vir ra dat után meg szó lal? […] [H]a Hang onyt is lő ni
kezdik?”14

Bár a ro ham jár őrök már út nak in dul tak, a tá ma dást még min dig le ál lít hat ta vol −
na. Ő azon ban sem ek kor, sem 2 óra múl va, ami kor – még a szá zad törzs meg in du −
lá sa előtt – a harc fél be sza kí tá sát el ren de lő el ső pa ran csot kéz hez vet te, nem tet −
te ezt meg. Ehe lyett a szá zad törzs nek is pa ran csot adott az in du lás ra, a tá ma dás −
ba in du ló ba kák pe dig a ve lük tar tó ci gány ban da kí sé re te mel lett rá zen dí tet tek a
„Meg üzen tem a cselák ki rály nak, hagy jon bé két a szép Ma gyar or szág nak” kez de tű
nótára.15

A cseh szlo vák ha tár vé de lem vi szony lag ha mar, haj na li há rom óra körül ész lel te
a be tö rést, ek kor hal lat szot tak az el ső lö vé sek, s re pül tek az ég re az el ső jel ző ra −
ké ták. En nek el le né re a tá ma dás kez det ben si ke res volt, hi szen a tá ma dó csa pa −
tok jobb szár nyát al ko tó Dabrovszky−sza kasz el fog lal ta a Velkenye mel let ti fi nánc lak −
ta nyát, majd Rimaszécs fe lé to vább in dul va ki sebb tűz harc után a Macs kás−hi dat is.
A velkenyei lak ta nya el fog la lá sá val a tá ma dók fog sá gá ba esett az Ál lam vé del mi Őr −
ség 12 tag ja, aki ket azon ban nem sok kal ké sőbb sza ba don boc sá tot tak.16

Szin tén si ke res volt a tá ma dók bal szár nyát al ko tó Zud la−sza kasz te vé keny sé ge
is, amely nek fel ada ta a Ser ke köz ség mel let ti Vár−h e gy el fog la lá sa volt, ahon nan
nem csu pán a Ri ma−völgy egy ré szét, de a Gort va− patak völ gyét is el len őriz ni le he −
tett. A Vár−he gyen kí vül reg gel re a köz ség ha tá rá ban lé vő be ton erő dí té sek és a fa lu
mel let ti Ri ma−híd is a Zud la−sza kasz ke zé be ke rült. Felc si ki vis  sza em lé ke zé se, a
szlo vák bel ügyi je len té sek és a he lyi la kos ság itt−ott még elő hív ha tó em lé ke ze te egy −
aránt ar ra utal nak, hogy Ser ke la kos sá ga nagy lel ke se dés sel csat la ko zott a fa lu ba
be vo nu ló ma gyar csa pa tok hoz, sőt te vé keny részt vál lalt a cseh szlo vák be ton erő dí −
té sek el fog la lá sá ban is.17 A fog ság ba eset tek fegy ve re i vel fel fegy ver zett he lyi ek vál −
lal ták a fog lyok őr zé sét is, akik kö zül a szlo vá ko kat ha ma ro san sza ba don bo csá tot −
ták, 14 cseh nem ze ti sé gű fog lyot vi szont a ké sőbb vis  sza vo nu ló Zud la−sza kasz ma −
gá val vitt Dom aházára.18

A szár nya kon el ért si ke rek kel el len tét ben a kö zép ső sza ka szon ha mar el akadt a
tá ma dás. Az itt elő re nyo mu ló 4 sza kasz fel ada ta az volt, hogy Har mac köz sé get el −
fog lal va, majd ez után le gye ző sze rű en szét te rül ve a ve lük szem ben ál ló te le pes fal −
vak irá nyá ba elő re tör je nek, s azo kat el fog lal ják. A terv el ső sza ka sza tel je sült, s a
tá ma dó egy sé gek di a dal me net ben vo nul hat tak be az őket lel ke sen fo ga dó Har ma c,
Darnya és Jéne köz sé g be. Mi vel azon ban a ro ham jár őrök az eső mi att mo csa ras te −
rü let té vál to zott te rü le ten csak je len tős ké sés sel tud ták ma gu kat át ve re ked ni, így a
Feled–Rimaszécs vas út vo nal men tén so ra ko zó be ton erő dí té sek ben őr kö dő fegy ve −
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re sek és a gernyő pusz tai lé gi o ná ri u sok fel ké szül het tek a tá ma dók fo ga dá sá ra. A
dön tő moz za nat nak az lát szik, ami kor a Kacagó pusz ta irá nyá ba tar tó má so dik sza −
kasz pa rancs nok sá gát Ko vács De zső kar pa szo má nyos őr mes ter től ön ha tal mú lag –
a ké sőbb hő si ha lált halt – Meskó Ti bor had nagy vet te át, aki a sza kaszt min den
elő vi gyá za tos ság nél kül a cseh szlo vák be ton erő dí té sek vo na lá nak vezette.19

Reg gel 6 óra tá jé kán (te hát már jó lá tá si vi szo nyok kö ze pet te) Meskó had nagy
ve ze té se alatt a 2. szá zad – és a hoz zá juk csat la ko zó egyéb ré szek, így a szá zad −
törzs ci gány ban dá ja is – Fel sőc sobánka pusztán ke resz tül Kacagó pusz ta el len in dult.
A te le pes fa lu elő te rét há rom gya log sá gi be ton erőd őriz te, ame lyek kö zül a ha la dá −
si irány tól bal ra és jobb ra lé vő erő dök le gény sé ge (4−4 fő) fe hér zász lót tű zött ki, és
meg ad ta ma gát. Meskó ek kor anél kül, hogy a cseh szlo vák ka to ná kat le fegy ve rez te
vol na, a har ma dik erőd el len ve zet te sza ka szát. Ami kor azon ban már köz vet le nül az
erőd kö ze lé ben volt, a te le pes köz ség há zai kö zül és a be ton erőd ből is erős go lyó −
szó ró tűz zú dult rá. Sőt, ezt lát va a már ma gu kat meg adó két má sik erőd ka to nái is
vis  sza búj tak a fe de zé kük be, és ők is tü zel ni kezd tek. A má so dik sza kasz így ke lep −
cé be ke rült, s gya kor la ti lag meg sem mi sült. Meskó Ti bor és öt ka to na hő si ha lált
halt, to váb bi ha tan meg se be sül tek, né há nyan – köz tük a sza ka szá hoz utó lag csat −
la ko zó Ko vács De zső – pe dig fog ság ba es tek. A ci gány ban da bő gő se csu pán a bő −
gő ma rad vá nya it tud ta ki me ne kí te ni, mi vel hang szer ét szétlőt ték.20

A Kacagó pusza ha tá rá ban be kö vet ke zett sú lyos em ber ál do zat vég le ge sen meg −
pe csé tel te az amúgy is kudarcra ítélt ak ci ót. A Meskóék ke lep cé be esé sé ről köz ben
hírt ka pott Felc sik i, aki a századörzset ve zet te, ugyan meg pró bált se gít sé get vin ni,
de már ké sőn, s ered mény te le nül. Sőt a men tő ak ció so rán egy to váb bi ba ka is éle −
tét vesz tet te. Ek kor már Felc si ki is be lát ta, hogy a tá ma dás ki ful ladt, s a még ren −
del ke zé sé re ál ló csa pa to kat a Ri ma−fo lyó mö gé ren del te vis  sza, ahol vé del mi ál lá −
so kat épí tet tek ki.  

Köz ben – a Hang ony ból kül dött hír vi vők ál tal ho zott vis  sza vo nu lá si pa rancs ér tel −
mé ben – meg kez dő dött a tá ma dás ban részt ve vő sza ka szok fo ko za tos vis  sza vo nu −
lá sa. Egye dül a tá ma dó csa pa tok ge rin cét ké pe ző szá zad törzs ma radt a he lyén, no −
ha a szá za dos már a dél előtt fo lya mán kéz hez kap ta a mis kol ci veg yes dandár pa −
rancs no ká nak a vis  sza vo nu lást el ren de lő pa ran csát. Felc si ki még sem in dult el visz  −
sza fe lé, sőt az aláb bi tar tal mú hely zet je len tést küld te hát ra: „A vis  sza vo nu lá si pa −
ran csot meg kap tam, de min den er köl csi és tisz ti ér zé kem til ta ko zik az el len, hogy
a vis  sza fog lalt 4−5 szín ma gyar köz sé get új ra a cse hek ter ror já nak te gyem ki.”21 Visz  −
sza em lé ke zé sé ben ar ra hi vat ko zik, hogy fé nyes nap pal le he tet len lett vol na na gyobb
vesz te ség nél kül a vis  sza vo nu lás. Ér ve lé sét azon ban gyen gí ti az a tény, hogy a tá −
ma dás ban részt vett töb bi sza kasz vesz te sé gek nél kül vis  sza tu dott vo nul ni a ha tár
mö gé. Dél után 17 óra kö rül újab b, ez út tal eré lye sebb pa rancs ér ke zett, amely ben a
ke rü le ti pa rancs nok, Bal gha ez re des „or szá gos ér dek re” hi vat koz va azon na li vis  sza −
vo nu lást ren delt el. Ek kor már Felc si ki szá za dos is jobb nak lát ta, ha en ge del mes ke −
dik, s meg kezd te a vis  sza vo nu lást, amely nek kö vet kez té ben 21:45−kor az utol só
ma gyar hon vé dek is el hagy ták Cseh szlo vá kia te rü le tét. 

Meg fe le lő for rá sok hi á nyá ban nem tel je sen tisz tá zot tak a cseh szlo vák ha tár vé −
de lem el len lé pé sei. An  nyi min den eset re sejt he tő, hogy a vi szony lag kis szá mú tá ma −
dók kal szem ben azt men  nyi sé gé ben és mi nő sé gé ben is meg ha la dó erők áll tak.
Igaz, a ha tár köz vet len kö ze lé ben csu pán a tá bo ri őr sök és a be ton erő dí té sek le −
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gény sé ge, va la mint az Ál lam vé del mi Őr ség azon nal moz gó sít ha tó egy sé gei vol tak,
ame lyek nem ké pez tek je len tős erőt. Egy eset le ges tá ma dás ese tén en nek az el ső
vé del mi vo nal nak nemigen le he tett más a fel ada ta, mint hogy ad dig fel tar tóz tas sa
a tá ma dó kat, amíg a ha tár tól mint egy 15 km−re ál lo má so zó ha tár vé dő zász ló al jak
meg fe le lő se gít sé get nem kül de nek. Fel ada tu kat azon ban jó részt si ke re sen meg ol −
dot ták, hi szen (s itt is mét Felc si ki köz lé sé re tu dunk csak tá masz kod ni) a tá ma dás
ál tal érin tett 47 be ton erőd ből csu pán 6 ad ta meg ma gát, 11−et ki ürí tet tek, míg a
töb bi el len állt. Az erőd vo na lat a tá ma dó csa pa tok nak csu pán Ser ke tér sé gé ben si −
ke rült át tör ni ük, ott pe dig, ahol a leg in kább sze ret ték vol na – a telepes  fal vak elő −
te ré ben – ez nem si ke rült. Ta lán ez le he tett az oka an nak, hogy Felc si ki sze rint a
cseh szlo vák had se reg egy sé gei sem mi fé le tá ma dó moz du la tot nem tet tek, a két ha −
tár vé dő zász ló alj pe dig töb bé−ke vés bé tét le nül fi gyel te az ese mé nye ket. Csu pán né −
hány kön  nyű  pán cé los be ve té sé re ke rült sor.22

A si ker te len tá ma dás mér le ge

A tá ma dás szám be li mér le gét il le tő en Felc si ki vis  sza em lé ke zé sé re, il let ve a cseh −
szlo vák le vél tá ri for rá sok ra tu dunk tá masz kod ni. Az el ső – ok tó ber 5−én, reg gel kül −
dött –, még bi zony ta lan cseh szlo vák je len té sek sze rint a Kacagó pusz ta előtt ví vott
harc ban 1 ma gyar tiszt és 17 köz ka to na esett el. A dél utá ni je len té sek ez zel szem −
ben már 8 ma gyar ha lott ról szól nak. A más nap, ha to di kán a Fe le di Já rá si Hi va tal ál −
tal ki adott je len tés is mé tel ten 8 ha lot tat, valamint 3 se be sül tet említ.23 Fel c si ki visz  −
sza em lé ke zé se sze rint – amely köz li az el eset tek ne vét is – vi szont a tá ma dás so −
rán ös  sze sen 9 ma gyar ka to na esett el, to váb bi 7 pe dig megsebesült.24 Az el eset −
tek holt test ét il le tő en a cseh szlo vák for rá sok árul ko dób bak. Be szá mol nak ar ról,
hogy az ál ta luk nyil ván tar tott nyolc hő si ha lott kö zül egyet egy he lyi la kos át vitt a ma −
gyar ol dal ra, to váb bi he tet vi szont a kacagó pusz tai te me tő ben te met tek el. A for rás
sze rint a te me tés re a ka to nai tisz te let meg adá sa mel lett ok tó ber 7−én, a dél utá ni
órák ban ke rült sor, az el huny tak hoz zá tar to zói, a cseh szlo vák ka to nai szer vek és a
Fe le di Já rá si Hi va tal tiszt ség vi se lő i nek jelen létében.25 Az az in for má ció azon ban már
a mai em lé ke zők től szár ma zik, mi sze rint az el eset tek hoz zá tar to zói a bé csi dön tést
kö ve tő en ki han tol ták a holt tes te ket, és azo kat lak hely ükön új ból eltemet ték.26 Saj −
nos en nek a ko ra be li saj tó ban sem mi nyo ma nem ta lál ha tó. Kacagó pusz ta mel lett
azon ban je len leg is lát ha tó egy be ton ta lap zat, amely a „ma gyar idők ben” ke rült oda,
s ame lyen az el eset tek so ha el nem ké szült hő si em lék mű ve állt vol na.

A cseh szlo vák fog ság ba esett ma gya rok szá mát Felc si ki nem köz li, míg a ma ga
is fog ság ba esett Ko vács De zső őr mes ter 14 ma gyar fogolyt em lít, aki ket elő ször
Ri ma szom bat ba szál lí tot tak, ahol a me gye há zán egyen ként ki hall gat tak.27 Ezt kö ve −
tő en Lo son con és Besz ter ce bá nyán ke resz tül Kör möc bá nyá ra vit ték őket, ahol egy
csend őr sé gi lak ta nyá ban újabb ki hall ga tás kö vet ke zett. Vé gül Turóc szent már ton
mel lé ke rül tek, ahol egy lak ta nya mel let ti gaz da sá gi ud var ban, ké sőbb pe dig a lak −
ta nyá ban je löl ték ki rab sá guk hely szí nét. Fog sá guk ide je alatt a kö ze li kő bá nyá ba
jár tak dol goz ni. Ko vács sze rint fog vatartóik em ber sé ge sen bán tak ve lük, csu pán az
el ső bé csi dön tés után vál tak egy idő re ba rát ság ta lan ná, ami kor is fő leg Kas sa el −
csa to lá sa oko zott a szlo vák ka to nák nak ke se rű sé get. A Kacagó pusz ta mel lett fog −
ság ba esett 14 ma gyart vé gül 1939. ja nu ár 5−én en ged ték haz a .28
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Ne he zeb ben ál la pít ha tók meg a cseh szlo vák fél vesz te sé gei, mi vel Felc si ki in for −
má ci ó it eb ben a te kin tet ben ké tel  lyel kell fo gad nunk. Az ál ta lunk is mert cseh szlo vák
for rá sok vi szont meg le he tő sen szűk sza vú ak ezen a té ren. Felc si ki sze rint a cseh szlo −
vák ol da lon 14 ha lott és 26 se be sült volt, va la mint 89−en es tek fog ság ba, akik kö −
zül a ma gyar kém el há rí tás 26 sze mélyt szál lí tott Mis kolc ra. Ez a vesz te ség nagy ság −
ren dek kel na gyobb, mint az, amit a tá ma dók szen ved tek. A gond csu pán az, hogy
eze ket a szá mo kat a cseh szlo vák le vél tá ri for rá sok egy ál ta lán nem tá maszt ják alá. A
Fe le di Já rá si Hi va tal ból ok tó ber 6−án éj fél előtt – te hát a har cok be fe je zé se és a tá −
ma dó csa pa tok vis  sza vo nu lá sa után 1 nap pal – a Tar to má nyi Hi va tal ba kül dött je len −
tés sze rint ugyan is a cseh szlo vák ha tár vé del met egyet len ki sebb se be sü lé sen kí vül
más vesz te ség nem érte.29 Felc si ki köz lé se a fog ság ba esett cseh és szlo vák ka to −
ná kat il le tő en is el túl zott nak tű nik. A cseh szlo vák for rá sok ugyan is mind ös  sze 10 tar −
tó san fog ság ba ke rült sze mély ről tesz nek említést.30 Igaz, eb be a szám ba nem tar −
toz nak be le azok, aki ket köz ben sza ba don en ged tek a ma gya rok. Így pél dá ul a
Velkenye és Ser ke mel lett fog lyul ej tett sze mé lyek, akik nek az őr zé sét a har ci fel ada −
to kat el lá tó tá ma dók nem tud ták biz to sí ta ni. Az eset le ges fog lyok azon na li sza ba don
bo csá tá sát sür get te a Bal gha ez re des ál tal alá írt vis  sza vo nu lá si pa rancs is. 

A cseh szlo vák vesz te sé ge ket il le tő en ugyan a cseh szlo vák le vél tá ri for rá so kat tart −
juk hi te le sebb nek, de fi gye lem re ér de mes Felc sikinek az a vé le mé nye, mi sze rint a
cseh szlo vák fél a sú lyos ál do za to kat el tit kol ta sa ját köz vé le mé nye előt t, a hő si ha lált
halt cseh és szlo vák ka to nák hoz zá tar to zói pe dig olyan ér te sí tést kap tak a ka to nai ha −
tó sá gok tól, hogy ha lot ta ik Kár pát al ján es tek el a ma gyar tá ma dók kal szem be ni har −
cok ban.31 A fel te vést né mi leg hi te le sí ti, hogy a kas sai rá dió ma gyar adá sa Meskó Ti −
bor ha lá lát és te me té sét is a Kár pát al ja tér ségé ben fo lyó har cok kap csán említette.32

Prá ga és Bu da pest re ak ci ó ja

A gömöri ha tár sza kasz ról Po zsony ba és Prá gá ba ér ke ző hí rek ter mé sze te sen a
cseh szlo vák po li ti ka azon na li re ak ci ó ját vál tot ták ki. A túl sá go san túl mé re te zett ka −
to nai fel lé pés he lyett a cseh szlo vák ol dal in kább a dip lo má ci ai lé pé sek út ját vá lasz −
tot ta: az ilyen kor szok vá nyos el já rá sok sze rint azon nal til ta ko zott a ma gyar fél nél, s
a leg fon to sabb cseh szlo vák kül kép vi se le te ket (Pá rizs, Lon don, Ber lin, Ró ma, Bu ka −
rest, Belg rád) is azon nal tá jé koz tat ta a ma gyar agressz ióról.33 Dip lo má ci ai össz tűz −
ről és a tá ma dás túl sá gos medi al izálásáról azon ban még sem le het be szél ni, hi szen
Prá ga ek kor el ső sor ban Beneš köz tár sa sá gi el nök le mon dá sá val és az egy re erő tel −
je sebb szlo vák autonomista tö rek vé sek kel volt el fog lal va. A Szu dé ta−vi dék el vesz té −
sé vel tár gya lá si po zí ci ó ja amúgy is je len tő sen meg gyen gült, s egy „je len ték te len tá −
ma dás” mi att nem akar ta to vább élez ni a vi szonyt Ma gyar or szág gal sem. Bu da pes −
tet Prá gá hoz ha son ló an kel le met le nül lep te meg Felc si ki ak ci ó ja, hi szen a ko má ro −
mi tár gya lá sok elő est éjén ne ki sem volt ér de ke egy, a tár gya lá so kat eset leg hát rál −
ta tó ese mény.  Ta lán ezek nek a kö rül mé nyek nek is kö szön he tő, hogy a te rü let fog −
la lá si kí sér let sem az egyik, sem a má sik ol da lon nem ka pott na gyobb vissz han got,
s a saj tó ban is csak rö vid és tö mör hí re ket le he tett ol vas ni az „in ci dens ről”. 

Az eset ál tal oko zott dip lo má ci ai vi har le zá rá sá ra a ko má ro mi tár gya lá so kon ke −
rült sor. Az ok tó ber 10−i ple ná ris ülés meg kez dé sét kö ve tő en a szlo vák de le gá ció ve −
ze tő je, Jozef Tiso ma gya rá za tot kért a ma gyar fél től az ok tó ber 5−i tá ma dást
illetően.34 Ká nya er re kö zöl te, hogy a tá ma dás mö gött egyé ni kez de mé nye zés állt, s
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az ügy ki vizs gá lá sa már fo lya mat ban van. Te le ki pe dig je lez te, hogy az őri zet ben lé −
vő tisz tet ka to nai bí ró ság elé fog ják ál lí ta ni.

Ez ugyan be is kö vet ke zett, de aho gyan vár ni le he tett, Felc si ki még sem ka pott
bün te tést. Ügyé ben ugyan is el me szak ér tői vizs gá la tot ren del tek el.35 A vizs gá lat bár
el me bajt nem mu ta tott ki, de meg ál la pí tot ta, hogy a vizs gált sze mély nél a tett el kö −
ve té se ide jén olyan fo kú ön tu dat za var, ill. kó ros lel ki ál la pot állt be, amely ha tá sá ra
jó zan íté lő ké pes ség ét el ve szí tet te. Ez pe dig „ele mi erő vel fel tö rő ér zel mi és in du la −
ti re ak ci ó kat” vál tott ki ná la. A vizs gá lat vé gül ar ra a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy Fel −
c si ki a tett ide jén bün te tő jo gi lag nem volt be szá mít ha tó, így az el le ne fo lyó el já rást
megszün tet ték.36

Más ra a fel vi dék dé li ré szé nek vis  sza csa to lá sa utá ni má mor kö ze pet te nem is
le he tett szá mol ni, sőt 1939−ben Hor thy Mik lós kor mány zó a „Fel vi dék vis  sza csa to −
lá sá val kap cso la tos kü lön le ges hely zet ben ta nú sí tott vi téz ma ga tar tá sért” a han −
gonyi ha tár biz to sí tó szá zad ál lo má nyá nak nagy ré szét ki tün te tés ben ré sze sí tet te. A
hő si ha lált halt Meskó Ti bor és to váb bi 6 fő a Ma gyar Ér dem rend Lo vag ke reszt jét,
má sok ezüst, il let ve bronz vi téz sé gi ér dem ren det kap tak. 

Felc si ki nem ré sze sült ki tün te tés ben, s vis  sza em lé ke zé sé ben ezt ki nem mon −
dott ke se rű ség gel vet te tu do má sul. Az ő vé le mé nye 3 év el tel té vel is az ma radt,
hogy az ál ta la ve ze tett „kis erőcs ke ön kén te le nül is be le kon tár ko dott a ma gas kül −
po li ti ká ba”, és ezért a ma gyar és a cseh kor mány meg ál la po dá sa nyo mán a dip lo −
má cia ál do za tá vá vált. Fe le lős sé gét utó lag sem is mer ve el ak ci ó ját to vább ra is „le −
gi tim nek és elő re ki dol go zott nak” mi nő sí tet te, s csu pán a kö rül mé nyek ös  sze ját szá −
sá nak tu laj do ní tot ta, hogy a hang onyi ha tár biz to sí tó szá zad tá ma dá sa nem egy ál −
ta lá nos tá ma dás ré sze lett, ha nem a har ci egy ség kü lön háború ja.37

Az egész eset sa rok pont ját és má ig leg vi ta tot tabb kér dé sét az ké pe zi, va jon fel −
sőbb pa rancs nél kül mi ért kez dett Felc si ki egy olyan ka lan dor vál lal ko zás ba, amely
si ke rét jó zan és  szel alig ha le he tett fel té te lez ni. S no ha Felc si ki ma ga is ér zi, hogy er −
re ma gya rá za tot kell ad nia, vis  sza em lé ke zé sé ben még is csu pán ho má lyos, egy sor
el lent mon dást rej tő vá laszt tud meg fo gal maz ni: a le gény ség tü rel met len sé gé vel, a
had se reg moz gó sí tá sá val, va la mint az zal ma gya ráz za tet tét, hogy ok tó ber 4−én a ha −
tár ke rü le ti pa rancs nok ság tól a tá ma dá si elő ké szü le tek vég re haj tá sá ra kap tak pa ran −
csot. Ez azon ban gyen ge lá ba kon ál ló ma gya rá zat, hi szen egy szá za dos nak min den
bi zon  nyal tud nia kell azt, hogy a tá ma dás ra va ló elő ké szü le tet el ren de lő pa rancs nem
azo nos a tá ma dást el ren de lő pa ranc  csal, s vé gül ma ga Felc si ki is be is me ri, hogy „tá −
ma dá si vagy meg in du lá si pa ran csot nem is ad tak ki”.38 Így a Hang ony ból in du ló tá −
ma dást egy, a kö vet kez mé nyek kel szá mot nem ve tő pa rancs nok ön ha tal mú és meg −
gon do lat lan ak ci ó já nak kell te kin te nünk, amely nek vé gén a Ri ma szom bat fő te ré re
szánt bo ros hor dót csap ra ve ret le nül vit ték vis  sza a hang onyi lak ta nyá ba.

A kacagó pusz tai tá ma dás és a he lyi la kos ság

Az eset utol só meg vizs gá lan dó mo men tu ma az, mi ként re a gált a he lyi la kos ság az
ese mé nyek re, s mi lyen kö vet kez mén  nyel járt ez rá juk néz ve. A tá ma dás ál tal köz vet −
le nül érin tett tér ség ben csak a hú szas évek ben lét re ho zott ko ló ni á kon élt je len tő −
sebb szá mú cseh és szlo vák la kos ság. Mi vel a tá ma dás nyil ván va ló cél pont jai épp
ezek a köz sé gek vol tak, az itt élő te le pe sek köz vet len ve szély ként ér zé kel ték az ese −
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mé nye ket. A tá ma dás azon ban fel té te lez he tő en nem ér te őket vá rat la nul, hi szen az
1938 őszén a Dél−Szlo vá ki át el árasz tó ma gyar or szá gi ere de tű röp lap ok nem egy
eset ben tar tal maz tak te le pe sek el le ni uszí tó szö ve ge ket. A te le pe sek előtt azon ban
az sem le he tett is me ret len, hogy a hi va ta los bu da pes ti po li ti ka is szá mol el űzé sük −
kel. A Föld mű ve lés ügyi Mi nisz té ri um ál tal 1938 ok tó be ré nek ele jén Föld bir tokpoli -
tikai te en dõk a fel sza ba du ló Fel vi dé ken cím mel el ké szí tett ter ve zet sze rint ugyan is
az „1918. ok tó ber 31−ke után be te le pí tett ide gen te le pe sek gaz da sá gi in gat la na i −
nak meg szer zé se” ki emelt fel adat nak számí tot t.39 Ezt pe dig más ként, mint a
kolonisták el űzé sé nek út ján nem le he tett vég re haj ta ni, no ha a ter ve zet a cseh te le −
pe sek kel el len tét ben a szlo vák kolonisták egy ré szé nek a hely ben ma ra dá sát nem
zár ta ki, ha ez a he lyi ős la kos ság ér de ke it nem sér ti. Így leg in kább fél ni va ló juk a
gernyő pusz tai cseh le gi o ná ri us te le pe sek nek volt, akik kö zül mint egy 20 fő az Ál lam −
vé del mi Őr ség egy sé ge i ben har col va Har mac és Jéne tér sé gé ben véd te az ál lam ha −
tárt. S no ha egyi kük sem se be sült meg, s csu pán öten es tek ma gyar fogság ba,40 a
tá ma dás olyan ije del met oko zott a ko ló ni á kon, hogy az ott élő csa lá dok egy ré sze
már jó val az el ső bé csi dön tés előtt ös  sze pa kol ta a hol mi ját, és el köl tö zött a ma −
gyar ha tár szél ről. 

Felc si ki vis  sza em lé ke zé sé ből és az ese mény ről tu dó sí tó hi va ta los cseh szlo vák
for rá sok ból az de rül ki, hogy ab ban a hat – ak kor még szin te szín ma gyar – köz ség −
ben (Harmac, Jéne, Darnya, Ser ke, Simony i, Velkenye), amely be a tá ma dás ban
részt ve vő csa pa tok be vo nul tak, ki tö rő öröm mel fo gad ták őket. A jénei fo gad ta tás −
ról Győry zász lós nap ló ja és a Hang onyi Határõr cí mű lap 1. szá ma alap ján így szá −
mol be Felc sik i: „a fa lu si ak ös  sze gyűl tek, az el ső jénei ma gyar, Jénei Lász ló gaz da
meg ölelt, meg csó kolt és alig tud ta mon da ni a meg ha tott ság tól: »is ten hoz ta […] de
ré gen vár tuk már ma gyar vérein ket!«. […] Bár dos őr ve ze tő ki ált vány ban szó lí tot ta fel
a fa lu fegy ver fog ha tó ma gyar né pét, hogy lép jen be a ma gyar had se reg be. Öt ven nél
is több fi a tal ma gyar le gény je lent ke zett azon nal sor alá. Ez után Bár dos őr ve ze tő az
új elöl já ró sá got ne vez te ki. A be ik ta tás örö mé re ál do mást it tak. A fa lu kocs má já ból
italt ho za tott az őr ve ze tő, amely nek árát nem kész pénz zel, ha nem – ha di szo kás sze −
rint – utal ván  nyal nyug táz ta. Az utal vány így hang zott: »8 li ter ru mot, 1 lá da ser italt
és 20 li ter bort át vet tem, fi ze ten dő a há bo rú után. Bár dos őr ve ze tő, sk.«.”41

Ha son ló an me leg fo gad ta tás ról ír Felc si ki Har mac és Ser ke ese té ben is, sőt la −
kos ság azok ban a kö ze li te le pü lé se ken is ma gyar zász ló kat tű zött ki, aho vá csak a
hang onyi szá zad be vo nu lá sá nak a hí re ju tott el. Kér dé ses azon ban, hogy men  nyi re
kell ko mo lyan ven ni a jénei le gé nyek je lent ke zé sét a ma gyar had se reg be, va la mint
azt, hogy a he lyi la kos ság mi lyen mér ték ben volt haj lan dó te vé ke nyen együtt mű köd −
ni a tá ma dók kal. Felc si ki az ak ci ót ér té kel ve csa ló dás sal jegy zi meg, hogy más ként
ala kul hat tak vol na az ese mé nyek, ha a „40 Ri ma−völ gyi köz ség 4000 ma gyar ja hoz −
zám csat la ko zik”. Ám a ki sebb sé gi lét ben el töl tött húsz esz ten dő ta pasz ta la tá val
fel vér te zett szlo vá ki ai ma gya rok va ló szí nű leg óva to sab bak vol tak, mint aho gyan
Felc si ki re mél te. Hall gat va a bu da pes ti, eset leg a po zso nyi rá di ót, tud ni uk kel lett,
hogy a két or szág kö zött nem kez dő dött há bo rú, te hát csak va la mi fé le lo ká lis, bi −
zony ta lan ki me ne te lű konf lik tus ról le het szó. Ne kik pe dig több volt a ve szí te ni va ló −
juk, mint a tá ma dók nak, akik bár mi kor vis  sza hát rál hat tak a ha tá rok mö gé. S ta lán
en nek az óva tos ság nak is tud ha tó be, hogy an nak el le né re – s er re uta lá sok van −
nak a cseh szlo vák for rá sok ban is –, hogy a tá ma dó kat a hely is me ret tel ren del ke ző
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szlo vá ki ai ma gya rok is segítet ték,42 tö me ges csat la ko zá suk ról (az ál lí tó la gos jénei
le gé nye ket nem szá mít va) csak Ser ke köz ség ből van nak in for má ci ó ink. Ott vi szont
a he lyi ek tö me ge sen vet tek részt a fa lu kö rü li be ton erő dí té sek le gény sé gé nek a le −
fegy ver zé sé ben, majd a fog lyok őr zé sé ben is.43 Ez zel ma gya ráz ha tó, hogy tu do má −
sunk sze rint a tá ma dók vis  sza vo nu lá sa után csu pán Ser ké ben vol tak le tar tóz ta tá −
sok, amely so rán ok tó ber 5−én es te a cseh szlo vák ha tó sá gok 21 (más for rá sok sze −
rint 25) ser kei la kost fog tak le, s szál lí tot tak a Ri ma szom ba ti Ke rü le ti Bí ró ság fog −
dá já ba. A le tar tóz ta tot tak to váb bi sor sa is me ret len, fel té te lez he tő azon ban, hogy a
kö rül mé nyek re va ló te kin tet tel (a ko má ro mi tár gya lá sok) ko mo lyabb bün te tés nél kül
sza ba don en ged ték őket.

A he lyi la kos ság re ak ci ó ját il le tő en fi gye lem re mél tó a ci gány la kos ság lel ke se −
dé se (a velkenyei lak ta nya el fog la lá sa kor egy he lyi ci gány köz ve tí tett a két fél kö −
zött; Har ma con óri á si öröm mel fo gad ták a ci gá nyok a be vo nu ló ma gya ro kat). A Ser −
kén le tar tóz ta tott 21 sze mély ből 10 ese té ben jegy zi meg a ke zünk ben lé vő for rás,
hogy ma gyar ci gány ról, több sé gé ben mu zsi kus ról van szó.44 A ci gány ság fel tű nő ak −
ti vi tá sát egy részt erős nem zet tu da tuk kal, más részt ta lán men ta li tá suk kal, a le het −
sé ges kö vet kez mé nyek fi gyel men kí vül ha gyá sá val le het ma gya ráz ni.

A Fe le di Já rá si Hi va tal je len té sei ugyan óva to san fo gal maz nak a he lyi la kos ság gal
kap cso lat ban, ám ele ve meg bíz ha tat lan nak bé lyeg zik azo kat. A ha tó sá gok tar tot tak
a he lyi la kos ság re ak ci ó já tól, s ami kor a tá ma dás hí ré re a kö ze li já rá si szék he lyen,
Fe le den is ma gyar zász lók je len tek meg, a já rá si hi va tal ve ze tő je a fel sőbb szer vek −
től kért ta ná csot, ho gyan re a gál jon erre.45 Azt, hogy a cseh szlo vák ka to na ság csak
más fél nap pal a tá ma dók ki vo nu lá sát kö ve tő en, ok tó ber 7−én vo nult be Har mac köz −
ség be is, az zal le het ma gya ráz ni, hogy tar tot tak a he lyi la kos ság re ak ci ó já tól. 

A ha tó sá gok a he lyi la kos ság ma ga tar tá sá val in do kol ták a Fe le di já rás te rü le tén
be ve ze tett in téz ke dé se ket: az ös  szes lő fegy ver be gyűj té sét, a kocs mák és ven dég −
lők be zá rá sát, s azt, hogy es te 6 óra után ki já rá si ti lal mat ren del tek el.46 A já rá si fő −
nök ja vas la tát vi szont, hogy a já rás te rü le tén sta tá ri u mot hir des se nek ki, a po zso −
nyi Tar to má nyi Hi va tal el uta sí tot ta.

Szin tén a la kos ság „fé ken tar tá sát” szol gál ta, hogy az Egye sült Ma gyar Párt
(EMP) nyolc tag ját túsz ként le tar tóz tat ták, és Ri ma szom bat ba szál lí tot ták.

A tá ma dás ál tal érin tett Fe le di já rás te rü le tén vi szony lag gyor san hely re állt a nyu −
ga lom, és az élet vis  sza zök kent a ren des ke rék vá gás ba. Eh hez két ség kí vül hoz zá já −
rult az is, hogy a já rá si fő nök ja vas la tá ra Fo dor Je nő abafalai bir to kos, be fo lyá sos
köz éle ti sze mé lyi ség vé gig utaz ta a já rást és a jegy zői hi va ta lok ba hív ta az EMP ve −
ze tő it, ahol nyu ga lom ra kér te őket a ko má ro mi tár gya lá sok befe jezéséig.47 Szin tén
ilyen irány ban ha tot tak az ok tó ber 7−én meg ala kult Ma gyar Nem ze ti Ta nács fel hí vá −
sai, ame lyek az anya or szág hoz va ló kö ze li vis  sza té rés je gyé ben nyu ga lom ra in tet ték
a szlo vá ki ai ma gyar sá got. Ek kor már a Fe le di já rás ma gyar la kos sá ga is sej tet te,
hogy a Felc si ki szá za dos ve zet te be tö rés ön ké nyes ak ció volt ugyan, de egy ben elő −
hír nö ke a húsz év óta várt vál to zás nak. 

Az ese mé nyek óta el telt 70 év, s a má so dik vi lág há bo rú után át élt tra u mák az
1938−as ese mé nye ket szin te ki tö röl ték az érin tett tér ség la kó i nak em lé ke ze té ből, il −
let ve azok áthagy ományozására nem ke rült sor. Az ese mé nyek ről már csu pán né há −
nyan tud nak má sod kéz ből va ló in for má ci ó kat szol gál tat ni. A kör nyék ma gyar fal va i −
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ban azon ban még nap ja ink ban is él egy nó ta, amely ről csak ke ve sen tud ják, hogy a
Kacagó pusz ta mel lett el esett ba kák nak ál lít em lé ket:

„Ka ca gói kis te me tõ, nó ta is van ró la
Oda me gyek meg pi hen ni, ha majd üt az óra,
Szí ve sen meg hal nék szép Ma gyar or szág ért,
Meg azért a gön dör ha jú fel vi dé ki lá nyért.”
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te gye a lá da fi á ba vagy a ta ka rék ba! A for ga lom ban lé vő cseh pénz mind ha mis, an nak
kül föld ön sincs már ér té ke. Ez zel a sze mét pénz zel akar nak ben ne te ket a cseh zseb rá −
k ok kol dus sá ten ni! Küld jé tek a po kol ba a cseh mu zsi ku so kat kol dus pén zük kel együt t.
Adót pe dig ne fi zes se tek!” SNA, KÚ Prez 270, PIV−tlač, 29611/38.

5. SÚA Pra ha, MV−225, kart. 1094, 30632/prez/1938.
6. SÚA Pra ha, MV−225, kart. 1094, 57520/prez/1938.
7. A kacagó pusz ta mel let ti in ci denst tu do má som sze rint mind ös  sze a kö vet ke ző két mun −

ka em lí ti: Hranièáøi pod Luží ’38. Kol. autorov. Dvůr Králové nad Labe m, Fort print,
2003; Sal lai Ger gely: Az el sõ bé csi dön tés. Bu da pest, Osiris, 2002.

8. Had tör té ne ti Le vél tár (a to váb bi ak ban: HL), TGY−2893; ill. TGY−2983.
9. Felc si ki pél dá ul úgy em lék szik vis  sza, hogy a tá ma dás meg in du lá sa kor már foly tak a ko −

má ro mi tár gya lá sok, no ha azok csak ok tó ber 9−én kez dőd tek meg.
10. Hang onnyal szem ben a hú szas évek ben le bo nyo lí tott föld re form so rán 4 cseh szlo vák te −

le pet hoz tak lét re: Gernyő pusztán, Le ány me zőn, Csobánkán és Kacagó pusztán. Gernyő −
pusztára fő leg cseh nem ze ti sé gű le gi o ná ri u so kat, a má sik há rom ko ló ni á ra pe dig árvai
szlo vák op tán so kat te le pí tet tek. Az érin tett te le pek kel kap cso lat ban lásd Si mon At ti la:
Cseh és szlo vák kolonisták be te le pí té se Dél−Gömör fal va i ba a két há bo rú kö zöt ti idő −
szak ban. Gömörország, 5. évf. (2004) 1. sz. 40–45. p.

11. HL, TGY−2893, 10. p.
12. Uo.
13. A ma gyar ha tár men tén Pozsony–Ligetfalu és Ko má rom tér sé gé nek ki vé te lé vel csu pán

kön  nyű erő dí té sek ki épí té sé re ke rült sor. 
14. Uo. 24. p.
15. Uo. 24. p. A nó ta szó mel lett in du ló tá ma dás nem tar to zott a ha son ló jel le gű ka to nai ak −

ci ók be vett stra té gi ai ele mei kö zé, így nem cso da, hogy a cseh szlo vák for rá sok ból visz  −
sza kö szön az a meg ál la pí tás, hogy Felc si ki és a tá ma dók ré sze gek vol tak. Felc si ki ezt
cá fol ja.
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16. Uo. 27. p. A cseh szlo vák for rá sok ez zel szem ben 15 Velkenyénél fog ság ba esett fegy −
ve res ről tu dó sí ta nak. A fog ság ba eset tek rö vid időn be lü li sza ba don bo csá tá sát azon −
ban ők is meg erő sí tik. SNA, KÚ 225, Tele fono gram. 5. 10. 1938., 20. 45. hod. Úrad ná
zprá va. 

17. Vö. HL, TGY−2893; SÚA, PMR 3181, 2074/38; In ter jú.
18. HL, TGY−2893, 34. p.
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te re pet jól is me rő ve ze tő ket ke re sett. A két ver zió kö zött je len tős kü lönb ség mu tat ko zik.
Vé le mé nyünk sze rint Ko vács őr mes ter vis  sza em lé ke zé se, amely a ha tár biz to sí tó szá za −
don be lü li fe gye lem hi á nyát ve tí ti elénk, tű nik hi te les nek, hi szen sem mi oka nem volt ar −
ra, hogy eset le ges esz mé let vesz té sét ta gad ja. Felc si ki ver zi ó ja vi szont egy részt Meskóra
néz ve is ked ve zőbb, más részt a szá zad fe gyel mi bel ső vi szo nya i ra néz ve is. Felc si ki
egyéb ként Meskó bár mely had se reg ben ko moly bün te tést ma ga után vo nó cse le ke de tét
a „szi laj vér, a ma gyar vir tus és a győz ni vá gyás szin te tu dat alat ti szen ve dé lye” szám lá −
já ra ír ja, s egy ben meg is bo csát ja. 

20. A fe le di já rá si fő nök ál tal a prá gai bel ügy mi nisz té ri um ba kül dött je len tés ki tér ar ra, hogy
a ma gyar tá ma dás ci gány ze ne kí sé re té vel in dult, sőt a je len tés ar ról is be szá mol, hogy
cor pus delic tiként le fog lal ták a ci gány ban da ál tal el ha gyott nagy bő gő ma rad vá nya it.
SÚA, PMR 3181, 2110/38

21. HL, TGY−2893, 71. p.
22. A Fe le di Já rá si Hi va tal 13:00−kor kel te zett je len té se 3 tank be ve té sét em lí ti. SÚA, PMR

3181, 2079/38; Más for rá sok sze rint pe dig a tá ma dás vis  sza ve ré sé ben a 3. gyors di −
ví zió kön  nyű pán cé lo sai is részt vet tek (vö. Hranièáøi pod Luží... 86. p.).

23. SNA KÚ 255, 63465; SÚA, PMR 3181, 2074/38 és 2087/38.
24. A har cok ban a kö vet ke ző ma gyar ka to nák es tek el: Meskó Ti bor had nagy, Var ga Kap csi

Já nos őr ve ze tő, va la mint Bor bás Ist ván, Bo ros Jó zsef, Hol ló Ig nác, Papp Ko pá csi Ist ván,
Var ga Jó zsef, Bel lér Ar zén és Hol ló Gá bor ha tár őrök. HL, TGY−2893, 55–56. p.

25. SNA KÚ 255, 6274; SÚA, PMR 3181, 2116/38.
26. Var ga Jó zsef és Var ga Kap csi Já nos ne ve sze re pel a má so dik vi lág há bo rús hő si ha lot −

tak hang onyi em lék mű vén, s ők fel te he tő en Hang ony ban is van nak el te met ve, Bel lér Ar −
zén sír ja pe dig a szentsi moni te me tő ben ta lál ha tó. A töb bi ek sír já val kap cso lat ban nem
si ke rült in for má ci ó kat sze rez ni.

27. HL, TGY−2983.
28. Ko vács meg le he tő sen jó em lé kek kel van fog vatartói irán t, s kü lö nö sen egy fi a tal szlo −

vák tiszt he lyet tes sel ala kult ki jó kap cso la ta. Ve le sza ba du lá sa után ba rá ti han gú le ve −
let vál tott.

29. SNA, KÚ 255, 62192.
30. Ők Har ma c, ill. Jéne köz sé gek mel lett es tek fog ság ba.
31. HL, TGY−2893, 74. p.
32. MOL, KÜM 132, 64. cs, 7/7, 1938.
33. De ák, Ladislav: Vieden ská arbi tráž. 2. no vem ber 1938. Doku men ty I. (20. sep tem ber –

2. no vem ber 1938. Mar tin, Mat i ca sloven ská, 2002, 36–38. sz. do ku men tu mok.
34. Uo. 57. sz. do ku men tum.
35. HL, HM−4129/eln.
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lak ta nya fa lá ra a hang onyi el eset tek tisz te le té re. (Elek Lász ló szí ves köz lé se alap ján.)
37. HL, TGy− 2893, 70. p.
38. HL, TGY 2893, 19. p.
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39. MOL, K 184, FM 5264, 1939–35–22303.
40. SNA, MH [Szlo vák Nem ze ti Le vél tár, Gaz da sá gi Mi nisz té ri um], 950. do boz, i. sz.

44.997−Kleg. 1938, A szlo vá ki ai kolonisták eva ku á ci ó ja.
41. HL, TGY 2893, 42–43. p.
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stát ní hran ice ČSR v letech 1936–1938. His to rie a vojen ství, 3. sz. 18–39.

Hranièáøi pod Luží ’38 2003. Kol. autorov. Dvůr Králové nad Labe m, Fort print.
Kárník, Zdeněk 2003. České země v éře první repub liky (1918–1938). Díl 3. O pøežití

a o život (1936–1938). Pra ha, Lib ri.
Sal lai Ger gely 2002. Az el sõ bé csi dön tés. Bu da pest, Osiris.
Si mon At ti la 2004. Cseh és szlo vák kolonisták be te le pí té se Dél−Gömör fal va i ba a két há bo −

rú kö zöt ti idő szak ban. Gömörország, 5. évf. 1. sz. 40–45. p.

AT TI LA SI MON

WITH PIPE, DRUM, DOU BLE BASS – OR EXPER I MENT ON „THE RE−OC CU PA TION OF THE UPPER

LAND” ON 5TH OCTO BER 1938

Due to the strained for eign and home pol i cy sit u a tion in Czecho slo va ki a, Sep −
tem ber and Octo ber 1938 was rich in armed inci dents, street demon stra tions,
eth nic con flict s. These were first ly char ac ter is tic for the Czech−German bor der
sec tion, where they began even soon er before the deci sion in Munich, but they
con tin ued even after the bor der changes.
Despite of this, on the Slovak−Hungarian bor der sec tion there was silence and
peace ful ness, although in the first days of Octo ber, the sit u a tion in South Slo −
va kia sharp ened. In many places – main ly in the ter ri to ry of Sub−Carpathia –
there were minor bor der col lis sions that were made most ly by free groups gath −
er ing in Hun ga ry. Although in the ter ri to ry of the Slovak−Hungarian bor der sec −
tion the num ber of such con flicts was min i mal. On 5th Octo ber by Kacagó pusz −
ta belong ing to the dis trict of Fe le di, on 7th Octo ber by Pár kány, and on 13th
Octo ber in Per benyik belong ing to the Kirá ly helmec dis tric there were bor der
inci dents. In this study from the three inci dents we intend to intro duce the one
that hap pened in Kacagó pusz ta on 5th Octo ber that before the first Vien na
deci sion can be con sid ered not only the most impor tant indi ci den t, but also
the most doc u ment ed one.
The most impor tant bor der inci dent of fall 1938 was in the Fe le di dis trict on
5th Octo ber, dur ing which the units of the Hun gar i an bor der insur ing com pa ny
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in Hang ony broke to the ter ri to ry of Czecho slo va ki a. Con se quent ly they broke
the first line of the Czechoslo vak bor der guard and occu pied some ter ri to ries
lived by Hun gar i an s. Although the Czechoslo vak bor der defence – that were
acti vat ed and put into action even armoured troops – stopped them. After the
attack was defeat ed, and their supe ri or units mo re strong ly insist ed  on their
with drawal, the attack ers after 1 day of fight, on 5th Octo ber in evening hours
drew back behind the state bor der s.
The set tling down of the diplo mat ic storm that was caused by the evening inci −
dent took place at the meet ing in Ko má rom. After the com mence ment of the
ple na ry meet ing on 10th Octo ber the leader of the Slo vak del e ga tion, Jozef
Tiso required expla na tion from the Hun gar i an party con cern ing the attack on
5th Octo ber. Con se quent ly Ká nya explained that there was indi vid ual ini tia tive
behind the attack and that the exam i na tion of the case is in process. Te le ki
indi cat ed that the sol dier in cus tody would be bring to mil i tary jus tice.
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A te met ke zé si szo ká sok és ezen be lül a te me tők vizs gá la ta a nép rajz ku ta tás egyik
olyan nép sze rű te rü le te, amel  lyel szá mos nép rajz ku ta tó fog lal ko zott már, s nap ja −
ink ban is köz ked velt ku ta tá si té má nak szá mít. A te me tői sír je lek vizs gá la ta kap csán
hos  szú ide ig mind a nép rajz ku ta tó kat, mind a né pi dí szí tő mű vé szet iránt ér dek lő dő −
ket el ső sor ban (vagy ki zá ró la go san) a fa ra gott pro tes táns fej fák ér de kel ték, s egy
te me tő ku ta tá sa kor leg több eset ben ezek ről ké szül tek raj zok vagy fény ké pek. Szór −
vá nyo san je len tek meg nép raj zi le írá sok ka to li kus sír je lek ről is, eze ket azon ban a
ku ta tók el ső sor ban esz té ti kai szem pont ból kö ze lí tet ték meg és ál ta lá ban csak a
„ré geb bi ek” ér de kel ték őket. Egy adott te me tő sír je le it te hát nem komp lex mó don,
az ab ban elő for du ló va la men  nyi sír jeltí pus fi gye lem be vé te lé vel vizs gál ták. Eb ből kö −
vet ke zik, hogy a mai na pig hi á nyo sak a ma gyar fal vak te me tő i nek sír je le i ről ren del −
ke zé sünk re ál ló le írá sok, mi vel ezek nem tel jes be mu ta tás ra tö re ked tek, csu pán a
sír je lek bi zo nyos tí pu sa i nak pre zen tá lá sá ra.

A leg ked vel tebb té ma a pro tes táns (re for má tus, uni tá ri us és evan gé li kus) fej fák,
il let ve azok ere de té nek a ku ta tá sa. E te me tői fej fák ere det kér dé sét a nép rajz nak
mind a mai na pig nem si ke rült meg nyug ta tó an tisz táz nia.  A köz tu dat ban vi szont úgy
él, mint egy kon ti nuus, a hon fog la lás ko rá ból át ha gyo má nyo zó dott sír jel, me lyet az
utób bi idő ben a fej fa he lyett (a szé kely föl di kop ja fák min tá já ra) egy re gyak rab ban ne −
vez nek a köz nyelv ben kop ja fá nak (vö. L. Ju hász 2005). E pro tes táns sír je lek irán ti
fel fo ko zott ér dek lő dés hát tér be szo rí tot ta te me tő ink más jel le gű sír je le i nek vizs gá −
la tát. Ho lott a fej fák – kop ja fák – mel lett a sír je lek kü lön fé le, más for má jú és anya −
gú vál to za tai is meg je len tek a re for má tu sok és evan gé li ku sok sír ja in, s ezek kö zül
má ra né hány tí pu s1 el tűnt vagy el tű nőfél ben van. A ma gyar fal vak te me tő i nek vizs −
gá la ta – a fej fák ku ta tá sa szem pont já ból is – te rü le ten ként nagy el té ré se ket mu tat.
Né hány vi dék ről gaz dag anyag áll ren del ke zé sünk re, azon ban ará nya it te kint ve még
min dig na gyon sok az ún. fe hér folt. 
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Szlo vá kia ma gya rok ál tal la kott vi dé kei te me tő i nek vizs gá la tát is a fent le ír tak jel −
le mez ték a kö zel múlt ban, s né hány po zi tív pél da ki vé te lé vel bi zo nyos te kin tet ben ez
jel lem zi nap ja ink ban is.2

Most pe dig te kint sük át a szlo vá ki ai ma gyar tá ja kon ed dig vég zett te me tő−, il let −
ve sír jelku tatás nak az ered mé nye it!

A két vi lág há bo rú kö zött az Ér sek új vár kör nyé ki te me tők fej fá i ról Thain Já nos fes −
tő mű vész és nép raj zi gyűj tő ké szí tett raj zo kat, Rozs nyó kör nyé kén pe dig ugyan csak
a dí szes fej fá kat örö kí tet te meg Tichy Kál mán fes tő mű vész, mu ze o ló gus és nép raj −
zi gyűj tő (Thain–Tichy 1991). A szlo vá ki ai ma gyar fa lu ku ta tó moz ga lom, a Sar ló3

egyik kép vi se lő je – Nemesszeghy Je nő – a Kis al föld ön ta lál ha tó Far nad te le pü lés re −
for má tus te me tő jé nek gaz da gon fa ra gott fej fá i ról ké szí tett raj zo kat. Ru dolf Bed nárik
szlo vák nép rajz ku ta tó 1972−ben meg je lent kö te te szór vá nyos ada to kat tar tal maz a
szlo vá ki ai ma gyar te le pü lé sek te me tő i ről is.4 Dá vid Mi hály ama tőr nép rajz gyűj tő a
Kis al föld ön fek vő te le pü lés, Kisúj falu fej fá i ról kö zöl né hány ada tot (Dá vid 1988).
Dan ter Iza bel la az egy ko ri barsi te le pü lés, az atom erő mű épí té se mi att fel szá molt
Mo hi az em be ri élet for du ló i hoz kap cso ló dó szo ká sa i ról szó ló írá sá ban érin tő le ge −
sen fog la ko zik a te me tői sír je lek kel, s né hány ré geb bi sír je lek ről fény ké pe ket is kö −
zöl (Danter 1994, 79–80). A Hont ban ku ta tó Csáky Kár oly az Ipoly men ti fal vak te −
met ke zé si szo ká sa i nak és az ezek hez kap cso ló dó hi e del me ket ös  szeg ző kö te té ben
csak érin tő le ge sen fog lal ko zik a sír je lek kel (Csáky 1999). A ke le ti ré gi ó ban a
Nagyka pos kör nyé ki te me tők ben Mi há lyi Mol nár Lász ló ön kén tes nép rajz gyűj tő vég −
zett ku ta tá so kat, azon ban ő is csu pán a fej fák kal fog lal ko zott (Mi há lyi Mol nár
1984). Ugyan csak a ke le ti ré gi ó ban, az Ung−vidék két te le pü lé sén, Csic ser ben és
Szi rén fal ván foly ta tott ku ta tást a te me tés és a sír je lö lés té ma kör ében Novák Lász −
ló. Az er ről a té má ról szü le tett írá sa i ban el ső sor ban a fa ra gott fej fák kér dé sé vel fog −
lal ko zott, s több fel vé telt is kö zöl ezek ről (Novák 1985; Novák 1989; Novák 2000).
A mis kol ci Her man Ot tó Mú ze um két mun ka tár sa, Füge di Már ta és Viga Gyu la do ku −
men tál ta va la men  nyi, a szen te si te me tő ben ta lál ha tó kü lön le ges, kő ből ké szült,
gaz da gon dí szí tett sír je let, azon ban a te me tő más sír em lé ke i vel nem fog lal koz tak
(Fügedi–Viga 1994). A Zob o ralji te met ke zé si szo ká sok ku ta tá sa so rán Virt Ist ván
nép rajz gyűj tő szá mos, raj zot ké szí tett e ka to li kus vi dék te me tő i nek fa ra gott, el ső −
sor ban a gaz da gab ban dí szí tett ke reszt je i ről, azon ban em lí tést sem tett pél dá ul az
er re a vi dék re oly jel lem ző szo bor fül kés sír em lé kek ről (Virt 1987). 

Lisz ka Jó zsef szá mos írá sá ban fog lal ko zott Dél−Szlo vá kia több ma gyar lak ta te le −
pü lés te me tő jé ben ta lál ha tó fej fák kal (Liszka 1980; Lisz ka 1983a; Lisz ka 1983b),
s egy 1992−ben meg je lent ta nul má nyá ban fog lal ta ös  sze a Kis al föld ke le ti fe lé ben
ta lál ha tó te le pü lé sek te met ke zé si szo ká sa i val és te me tő i vel kap cso la tos ed di gi is −
me re te ket, s több fel vé telt is kö zölt az egyes sír je lek ről (Liszka 1992). A né hány év −
vel ké sőbb pub li kált írá sá ban már a tel jes szlo vá ki ai Kis al föld vo nat ko zá sá ban fog −
lal ja ös  sze a té mát, s már nem csu pán a ré gi, a fa ra gott sír je lek re össz pon to sí tott,
s a vá lo ga tás nál sem az esz té ti kai szem pont ok ve zé rel ték (Liszka 2000).  Ké sőbb
a szlo vá ki ai ma gya rok nép raj zát be mu ta tó ös  szeg ző mun ká já ban is fog lal ko zik a te −
met ke zés sel (Liszka 2002, pl. 335, 384–385), és a sír em lé kek kü lön fé le tí pu sa i ról
fel vé te le ket is kö zöl (Liszka 2002, pl. 259, 288). Héder Ág nes a nyi trai Kons tan tin
Egye tem Hun garisztika Tan szé ke ku ta tá si prog ram ja ke re té ben a ko má ro mi re for −
má tus te me tő sír fel ira ta it ele mez te nyel vé sze ti szem pont ból, azon ban a kö tet ben
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nem sze re pel nek kü lön−kü lön az egyes sí rok tel jes fel ira tai (Héder 2001). Ugyan −
csak e prog ram ke re té ben szü le tett meg a lo son ci re for má tus te me tő fel ira ta i nak
nyel vi elem zé se, amely ké sőbb va la men  nyi sír em lék le írá sá val ki egé szít ve, mű fa ját
il le tő en elég ne he zen meg ha tá roz ha tó kö tet ben meg is je lent (Puntigán–Puntigán
2003).

Novák Lász ló Fe renc a Kár pát−me den ce ma gyar lak ta ré gi ó i ban elő for du ló fa ra −
gott fej fák kal kap cso la tos ku ta tá so kat fény kép anyag kí sé re té ben ös  sze gez te. A
2005−ben meg je lent mo nog rá fi á já ban köz li a szlo vá ki ai ma gyar te le pü lé se ken ta lál −
ha tó fej fák ról ké szült fel vé te le ket, il let ve raj zo kat is (Novák 2005).

Szin tén a kö zel múlt ban je lent meg Czen the Zol tán a gömöri fal vak te me tő i nek fa −
ra gott fej fá i ról ké szült fel vé te le ket tar tal ma zó szí nes fény kép al bu ma (Czenthe
2005).

Borz iné Bódi Irén ama tőr nép rajz gyűj tő ma gán ki adá sá ban je lent meg az ál ta la ré −
gi nek és „ér de kes nek” tar tott sír em lé kek ről ké szült fel vé te lek, va la mint a szin tén
„ér de kes” sír em lé kek fel ira ta it tar tal ma zó kö tet (Borziné 2004). A ki ad vány anya gát
a gömöri fal vak te me tő i ben gyűj töt te.

Katarí na Hol bová nem ré gi ben a lé vai Barsi Mú ze um gyűj te mé nyé ben ta lál ha tó, a
te met ke zé si szo ká sok kal kap cso la tos anya got mu tat ta be. Köz li a mú ze um gyűj te −
mé nyé ben ta lál ha tó Garam sal lóról szár ma zó sír em lé kek le írá sát, va la mint mu ta tó −
ban né hány le jegy zett sír fel ira tot is a fent em lí tett te le pü lé sek s a gyűj te mény ben
ta lál ha tó más ma gyar lak ta köz ség te me tő jé ből szár ma zó sír em lé kek ről ké szült fény −
kép anyag lis tá ját is (Holbová 2001). A Ján Botík ál tal szer kesz tett, a Szlo vá ki á ban
élő nem ze ti sé gek te met ke zé si szo ká sa it be mu ta tó ta nul mány kö tet ben szá mos ma −
gyar lak ta te le pü lés te me tő jé ben ké szült fel vé tel is meg ta lál ha tó (Botík 2001).  

A ré gi po zso nyi zsi dó te me tő va la men  nyi sír em lék ének fel ira tát dr. Robert Neu −
mann je gyez te le, majd né met nyelv re is le for dí tot ta. Eze ket a sír fel ira to kat a kö zel −
múlt ban Katarí na Kušanová−Wiecha ele mez te (Kušanová−Wiecha 2001), s ugyan −
csak ő ana li zál ta a po zso nyi or to dox te me tő sír em lé ke i nek szim bó lu ma it és dí szít −
mé nye it is (Kušanová−Wiecha 1999).

Az 1989−es rend szer vál tás után na gyon sok fa lu mo no grá fia, il let ve hely tör té ne ti
ki ad vány je lent meg. Ezek nagy ré szé ben hos  szabb−rö vi debb te me tő vel, il let ve sír je −
lek kel kap cso la tos le írást és ezek ről ké szült fény ké pe ket is talál hatunk.5

Az évek fo lya mán a szlo vá ki ai ma gyar saj tó ban – el ső sor ban a Hét cí mű kul tu rá −
lis he ti lap ban – is je len tek meg te me tők kel fog lal ko zó em lí tés re mél tó hos  szabb írá −
sok (Liszka 1980). Ezek el ső sor ban a fa ra gott sír je lek kel fog lal koz tak. A Somor ja és
Vi dé ke cí mű re gi o ná lis lap ban a Somor ja mel let ti Tej fa lu zsi dó te me tő jé ről ol vas ha −
tó egy arány lag ter je del mes két ré szes cikk so ro zat (J. M.–D. M. 2001). A ma gyar or −
szá gi saj tó ban ugyan csak je lent meg né hány e té má val fog lal ko zó írás Lisz ka Jó zsef
tol lá ból (Liszka 1983a; Lisz ka 1983b).

A kö zel múlt ban fi gye lem re mél tó ered mé nyek szü le te tek egy− e gy te me tő fel dol −
go zá sát il le tő en. Bár nem nép raj zi szem pon tú meg kö ze lí tés ről van szó, azon ban
ezek a mun kák a nép rajz ku ta tók szá má ra jól hasz no sít ha tók. Dikácz Nor bert tör té −
nész egy Du na men ti te le pü lés, Karva öreg te me tő jé nek va la men  nyi sír em lék ét do −
ku men tál ta, a sír je lek és az azo kon sze rep lő fel irat ok tel jes le írá sát is köz li (Dikácz
2005, 45–89.).6 A te me tés sel és a te me tő ku ta tás sal fog lal ko zó szak em be rek szá −
má ra fon tos for rás nak szá mít az a két kö tet, ame lyek ben Po zsony két tör té nel mi te −
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me tő jét, az And rás és a Kecs ke ut ca it dol goz ták fel a szer zők (Obuchová 2002;
Obuchová–Holčík 2006). Mind két ki ad vány ban meg ta lál juk a te me tő tör té ne té nek
rész le tes be mu ta tá sát, va la mint a mű vé szet tör té ne ti és mű ve lő dés tör té ne ti szem −
pont ból fon tos nak ítélt sír em lé kek le írá sát is.7

Te me tő ku ta tás és do ku men tá lás a ko má ro mi Et no ló gi ai Köz pont ban

Új szem szög ből kö ze lí tet te meg a te met ke zé si szo ká sok és te me tők do ku men tá lá −
sá nak kér dé sét a 2002−ben meg je lent, egy gömöri bá nyász te le pü lés, Rudna te met −
ke zé si szo ká sa i nak és te me tő kul tú rá já nak 20. szá za di vál to zá sa it be mu ta tó, a fen −
ti cím ben jel zett in téz mény ki ad vá nya ként meg je lent kö tet (L. Ju hász 2002). Tar tal −
maz za az em lí tett te le pü lés te me tő jé nek tel jes nép raj zi fel dol go zá sát, meg ta lál ha tó
ben ne va la men  nyi sír rész le tes le írá sa a sír em lé ke ken sze rep lő fel irat ok kal együt t.
El ké szült a te me tő rész le tes tér ké pe is, ame lyen nyo mon kö vet he tő, hol ta lál ha tó
az adott sír em lék. Az Et no ló gia Köz pont ar chí vu má ban egy sír ról több fel vé tel is
meg ta lál ha tó. Fon tos szem pont volt ugyan is, hogy a sí rok ról az év kü lön bö ző év sza −
ka i ban is ké szül je nek fel vé te lek, még pe dig ab ból a cél ból, hogy nyo mon kö vet hes −
sük a sír gon do zás vál to zá sa it is, kü lö nös te kin tet tel a ha lot tak nap já ra, a min den −
szen tek re és a ka rá csony ra. Szá mos más moz za nat ról is ta lál ha tó fény kép, mint
pél dá ul a te me tés utá ni vagy az azt kö ve tő idő szak. A szó ban for gó kö tet el ké szí té −
se után szü le tett meg az öt let, hogy a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet ke re té ben
1997−ben meg ala pí tott ko má ro mi szék he lyű Et no ló gi ai Köz pont ban lét re hoz zunk egy
olyan ar chí vu mot, mely nek cél ja a Dél−Szlo vá ki á ban ta lál ha tó ma gyar lak ta te le pü lé −
sek te me tő i nek do ku men tá ci ó ja, va la mint a kü lön fé le te le pü lé sek te me tő i ben ké −
szült fény kép anyag gyűj te mé nye. Meg kell azon ban je gyez ni, hogy en nek már vol tak
előz mé nyei, több szlo vá ki ai ma gyar te le pü lés te me tő jé ről ké szült már ko ráb ban is
rész le ges fo tó do ku men tá ció. A Szak rá lis Kis em lék Ar chí vum lét re ho zá sa után az Et −
no ló gi ai Köz pont mun ka tár sai ku ta tó út ja ik so rán gyak ran meg for dul tak egy− e gy te le −
pü lés te me tő jé ben is, s ki hasz nál va az al kal mat, több fény ké pet is ké szí tet tek egy−
 e gy te me tő kü lön fé le sír jeltí pu sairól. A te me tő ket és te me tői sír je lek do ku men tá ci −
ós anya gát tar tal ma zó ar chí vum lét re ho zá sa után már tu da to san fi gyel tünk ar ra,
hogy egy te me tő sír em lé ke i nek le he tő leg va la men  nyi tí pu sá ról ké szít sünk fel vé telt.
Ter mé sze te sen nem csu pán a fá ból fa ra gott, il let ve a „ré geb bi” sír je lek ről, ha nem
va la men  nyi tí pus ról, be le ért ve a kö zel múlt ban ál lí tot ta kat is. Nem esz té ti kai szem −
pont ok, ha nem a tí pu sok sze rint tör té nik te hát a vá lo ga tás, va la mint fon tos kü lön −
fé le je len sé ge k meg ra ga dá sa is, mint pél dá ul a két nyel vű fel irat ok, fény kép hasz ná −
lat, szim bó lu mok, ati pi kus sír je lek, s még to vább so rol hat nánk. A do ku men tá lás nál
és a fény ké pe zés nél nagy hang súlyt he lye zünk a té ma nép raj zi szem pon tú meg kö −
ze lí té sé re, va la mint szin tén fon tos szem pont nak szá mít az etno cen trikus szem lé let −
mód ki küsz öbö lé se is. Egy adott te le pü lé sen nem csu pán a ma gyar sír em lé ke ket,
ha nem a más – szlo vák, il let ve né met – nyel vű ek ről is ké szül nek le írá sok, il let ve fel −
vé te lek. Hang sú lyoz ni sze ret nénk, hogy kü lön fé le szem pont ok sze rint (föld raj zi el he −
lyez ke dés, kon fesszionális, et ni kai kép tár sa dal mi hely zet stb.) ki vá lo ga tott te le pü −
lé sek te me tő i ről tel jes, az ös  szes sír je let, sírt érin tő do ku men tá ció ké szült és ké −
szül.
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Egy te me tő ről ké szült ide á lis do ku men tá ci ó nak te hát a fen tebb em lí tett szem −
pont ok sze rint kel le ne ké szül nie. A sí rok és sír em lé kek fel ira ta it is tar tal ma zó ilyen
komp lex le írás fo tó do ku men tá ci ó val együtt ed dig a bara cai, a meny hei, a kun tapol −
cai, a rud nai, va la mint az ógyal lai zsi dó te me tő ről ké szült. Több te me tő va la men  nyi
sír fel ira tá nak le írá sa is el ké szült fény kép−do ku men tá ció nél kül, mint pl. a krasz na −
horkaváral jai, a berzétei, a kőrösi, az andódi, a szesz tai, a bar kai, a süvetei vagy a
kö böl kú ti és az izsai. Má ra  már meg ha lad ta a szá zat azok nak a te me tők nek a szá −
ma, ame lyek ről rész le ges fo tó do ku men tá ció ké szült, még pe dig Dél−Szlo vá kia kü lön −
bö ző ma gyar lak ta vi dé ke i ről, fel ölel ve a Csal ló köz től egé szen a  Bod rog kö zig, il let ve
az Ung−vidékig ter je dő ma gyar lak ta ré gi ó kat. 

A szlo vá ki ai ma gyar anyag do ku men tá lá sán túl fon tos nak tart juk a más or szá gok
te me tő i ben ké szült fény kép anyag és az ez zel kap cso la tos iro da lom gyűj té sét is.  

Ez utób bi el ső sor ban azért fon tos, hogy a té má val kap cso lat ban le he tő leg mi nél
gaz da gabb ös  sze ha son lí tó anyag áll has son ren del ke zé sünk re. A te me tő do ku men tá −
ció e ré szé nek gya ra pí tá sa eset le ges, el ső sor ban az Et no ló gi ai Köz pont mun ka tár −
sa i nak ma gán uta zá sai, nya ra lá sai, il let ve né hány eset ben a kül föl di kon fe ren ci án
va ló tar tóz ko dás al kal má val ké szült fel vé te lek kel bő vül. En nek el le né re az évek so −
rán arány lag gaz dag fény kép anyag gyűlt ös  sze Eu ró pa kü lön bö ző or szá ga i ból, el ső −
sor ban Né met or szág ból és Auszt ri á ból s ter mé sze te sen Ma gyar or szág ról, de ta lál −
ha tók fel vé te lek Cseh or szág, Olasz or szág és Fran cia or szág te le pü lé se i ről, va la mint
Szlo vé nia, Hol lan dia, Ír or szág, és Bel gi um egy− e gy te me tő jé ből is.

A Nem ze ti Jel ké pek Adat tá rá ban meg ta lál ha tó a Dél−Szlo vá kia ma gyar lak ta vi dé −
ke i nek te me tő i ben fel ál lí tott folk loriz mus−kop jafákról ké szült szin te tel jes fény kép do −
ku men tá ció. Az 1977−ben meg je lent folk loriz mus−kop jafák ál lí tá sá nak szo ká sát fel −
dol go zó kö tet ben szá mos, ezek ről ké szült fel vé tel mel lett sze re pel a sír jel ként funk −
ci o ná ló folk loriz mus−kop jafák lis tá ja is (L. Ju hász 2005). Az ed di gi ku ta tá sok so rán
el ké szült egy, ko ráb ban nem ku ta tott fon tos rész té má ról – a te me tői fény kép hasz −
ná lat ról – szó ló ös  sze fog la lás is. En nek a kér dés nek ed dig sem a ma gyar, sem a
szlo vák szak em be rek, de más or szá gok ku ta tói sem szen tel tek fi gyel met, a sír em −
lé kek kel kap cso la tos írá sok ban egy ál ta lán vagy pe dig csak érin tő le ge sen fog lal koz −
tak ez zel a té má val. (L. Ju hász 2004). 

Tu do má som sze rint a te me tők ilyen jel le gű rész le tes do ku men tá lá sá val más in −
téz mény Szlo vá ki á ban nem fog lal ko zik, így a ko má ro mi Et no ló gi ai Köz pont ban ta lál −
ha tó Szlo vá kia ma gyar lak ta te me tő i nek leg gaz da gabb do ku men tá ci ó ja, adat bá zi sa.
Ed di gi ered mé nye ink min den kép pen biz ta tó ak, re mél jük, hogy ter ve ink sze rint a kö −
zel jö vő ben a te me tők le írá sa mel lett már mind egyik ről tel jes fo tó do ku men tá ció is
ké szül het, mi vel a di gi tá lis fény ké pe zés nek kö szön he tő en ez a jel le gű do ku men tá −
lás szin te mi ni má lis anya gi be fek te tést igé nyel. A ke let−szlo vá ki ai Nagytárkány te me −
tő i nek do ku men tá lá sa már ilyen mó don fo lyik.

Jegy ze tek

1. Pél dá ul a kő ből ké szí tett göm bö lyí tett te te jű sír la pok Rud nán. Sa ját gyűj tés, 1999 és
2002.

2. Az ama tőr nép raj zi gyűj tők má ig is e szem pont ok alap ján „ku tat nak” és do ku men tál nak.
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3. Az 1928−ban meg ala kult Sar ló a cseh szlo vá ki ai ma gyar if jú sá gi moz ga lom volt, amely fa −
lu ku ta tás sal is fog lal ko zott, s a cser ké szet ből sar jadt ki.

4. Bed nárik 1972. Meg jegy zen dő, hogy eb ben a kö tet ben el ső sor ban még a má so dik vi lág −
há bo rú előt ti gyűj té sét dol goz ta fel.

5. A meg je lent kö te tek jegy zé két lásd a Bib lio the ca Hun gar i ca könyv gyűj te mé nyé nek bib li o −
grá fi á já ban (Végh 2000).

6. Eb ben az eset ben nem nép raj zi szem pon tú do ku men tá lás ról van szó.
7. Eb ben az eset ben sem be szél he tünk nép raj zi szem pon tú meg kö ze lí tés ről.
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ILO NA L. JU HÁSZ

RESEARCH AND DOC U MEN TA TION OF CEME TER IES IN HUN GAR I AN TER RI TO RIES IN SLO VA KIA

The author in her study sum maris es the results of ceme tery research that have
been made in ter ri to ries lived by Hun gar i ans in Slo va ki a, pro vid ing a pro found
overview of lit er a ture relat ed to Hun gar i an and Slo vak lan guage top ic s. Dur ing
the research of ceme ter ies and their tomb sign s, in the past the pro fes sion −
als con cen trat ed on the doc u men ta tion of exclu sive ly one type of tomb sign,
that is on Protes tant tomb signs carved from wood. Con cern ing the Catholic
tomb sign s, the dealt also with the “old” tomb sings, main ly those made from
wood. A com plex ethno graph ic research and com plete doc u men ta tion of a
ceme tery of a Slo vak ter ri to ry lived by Hun gar i ans was the goal of the Ethno −
graph ic Cen ter of the Fo rum Insti tute in Ko má rom for the first time. The first
result of the research was a com plex exam i na tion and com plete doc u men ta −
tion of such char ac ter of the ceme tery of a min ing ter ri to ry in Gemer. The sum −
ma ry of this research was pub lished in a pub li ca tion in 2002. The author pro −
vides a thor ough sur vey on the ceme tery research pro vid ed in the men tioned
insti tu tion, but it also intro duces the pos i tive results of other research made
in other insti tu tions in the last one or two years. 
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Be ve ze tő

A in for ma ti kai fej lő dés so rán az em ber min dig is sze ret te vol na meg kön  nyí te ni a szá −
mí tá so kat, bi zo nyos ada tok kal va ló mű ve le te ket, ada tok, in for má ci ók egy sze rű tá ro −
lá sát és ke res he tő sé gét, így már az el ső szá mí tó gé pek is az ada tok kal, a szá mok −
kal va ló ma ni pu lá ci ót, a mű ve let vég zést, az adat bá zis ok ki ala kí tá sát és az azok ban
va ló egy sze rű ke re sést se gí tet ték. A szá mí tás tech ni ka fej lő dé sé vel az 1960−as
évek ben fo ko zó dó igény je lent ke zett az ak ko ri ban már nagy szá mú írá sos mó don tá −
rolt ada tok di gi tá lis for má ban va ló rög zí té sé re, a tech ni kai esz kö zök ki hasz ná lá sá −
val ezen ada tok kön  nyebb ke ze lé sé re és a nyil vá nos ság szá má ra is hoz zá fér he tő sé −
get biz to sí tó meg ol dá sok ra. A szá mí tás tech ni kai ipar egyik hú zó ága za ta már a fej lő −
dés ko rai sza ka szá ban is az ál ta lá nos adat fel dol go zás lett. Az adat fel dol go zás mind
újabb és egy re na gyobb tel je sít mé nyű hard vert igé nyelt. A tel je sít mény nö ve ke dé sé −
vel nőt tek a szoft ve rek iránt tá masz tott el vá rá sok is. Nö ve ke dett az ada to kat ke ze −
lő rend sze rek meg bíz ha tó sá ga, a prog ra mo zói nyel vek fej lő dé sé vel kön  nyeb bé vált
e rend sze rek ke zel he tő sé ge, to váb bá nagy mér té kű fej lő dés ment vég be az ada tok
biz ton sá gos tá ro lá sa te rén is. Ha az adat fel dol go zás szoft ve res ol da lát néz zük, szá −
mos fej lő dé si fo kon, ge ne rá ci ón ke resz tül ju tott el nap ja ink fej lett for má já hoz. 

Az adat mo del lek fej lő dé se

Az adat bá zis mint fo ga lom, már az el ső szá mí tó gé pek meg je le né sé vel egy idő ben
be ke rült a köz tu dat ba. A kez de tek ben ren de zet len, kap cso la tok nél kü li ada tok kal
dol goz tak, ké sőbb a kön  nyebb ke zel he tő ség ér de ké ben az ada to kat bi zo nyos tu laj −
don sá gok alap ján ren dez ték, ezek a ren de zett for mák adat struk tú rá kat ered mé nyez −
tek. A fej lő dés so rán adat mo del le ket, adat sé má kat ala kí tot tak ki, me lyek se gít sé −
gé vel job ban ke zel he tő adat egy sé ge ket kap tak, to váb bá az adat struk tú rá kat ke ze lő
rend sze rek is egy sze rű söd tek. A rend sze re zett, avagy mo dell be fog lalt adat hal ma −
zo kat adat bá zis nak (Data Base – DB) ne vez ték el. A rend sze re zés, a mo dell be fog −
la lás több fej lő dé si fá zi son ment ke resz tül. A leg ré geb bi hasz nált adat bá zis tí pus a
hi e rar chi kus adat mo dell. Eb ben az eset ben az ada tok bi zo nyos szem pont ok alap ján
egy más fö lé, il let ve alá van nak ren del ve. A kö vet ke ző úgy szin tén ré gen hasz nált
adat mo dell a há lós mo dell. A há lós mo dell ta lá ló ne ve alap ján, há ló ba ren dez te az
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ada to kat adott tu laj don sá gok alap ján. Ké sőbb, az 1970−es évek kö ze pé től a re lá ci −
ós al geb ra, mint ma te ma ti kai alap meg je le né sét kö ve tő en, ki ala kult a re lá ci ós adat −
bá zis (Relational Data Base Man age ment Sys tem – DBMS) mint adat mo dell. Ez a
mai gya kor lat ban leg hasz ná la to sabb, leg gyak rab ban al kal ma zott adat mo dell. Ér de −
mes még em lí tést ten ni az 1990−es évek kö ze pén ki ala kult ob jek tum ori en tált adat −
mo dell ről is (Object Data Base Man age ment Sys tem – ODBMS), ugyan is szá mos
előn  nyel ren del ke zik az elő de i hez ké pest. Ugyan ak kor ez az adat mo dell még fej lő −
dé si fá zis ban van, szá mos prob lé mát kell még ki küsz öböl ni. Az biz tos, hogy va la −
mely szab vá nyo sí tott, ki for rott vál to za ta a ké sőb bi ek ben át ve he ti, át ve szi a re lá ci ós
adat mo dell, a re lá ci ós adat bá zis ok he lyét.

Re lá ci ós adat mo dell

A re lá ci ós adat mo dell alap ja a re lá ció, mely bi zo nyos szem pont ok alap ján ös  sze tar −
to zó ada tok cso port ját je len ti. Az ada tok úgy ne ve zett táb lá za tok ban van nak tá rol va,
me lyek ben a cso por to sí tás adott sza bá lyok alap ján tör té nik. A táb lá zat ban ta lál ha −
tó ele mek egy más sal re lá ci ót al kot nak. A táb lá zat ban egy sort re kord nak ne vez nek,
míg a táb lá zat egy osz lo pa a me ző, amely egy azon tí pu sú és ren del te té sű ada to kat
fog lal ma gá ba.

A re lá ci ós adat bá zis ok nál az ada tok ke ze lé se és fel dol go zá sa re lá ci ós adat bá −
zis−ke ze lő rend sze rek se gít sé gé vel tör té nik. E rend sze rek vagy nyel vek mind ugyan −
azon kö zös ma te ma ti kai alap ra, a re lá ci ós al geb rá ra épül nek. A re lá ci ós al geb ra a
re lá ci ón vé gez he tő mű ve le tek ös  szes sé gét de fi ni ál ja. Az adat bá zis ke ze lő−rend sze −
rek leg na gyobb elő nye, hogy a prog ra mo zás hoz elég is mer ni a re lá ci ós al geb rá ra
épü lő adat bá zis ke ze lő−nyel ve ket, nincs szük ség a rend szer hát tér fo lya ma ta i nak el −
sa já tí tá sá ra.

A re lá ci ós al geb ra lét re jöt tét kö ve tő en szá mos nyelv ala kult ki és tűnt el, míg el −
ju tot tunk az el ső, szá munk ra fon tos, szab vá nyo sí tott nyelv hez az SQL−hez
(Structured Query Lan guage [Struk tu rált Le kér de ző Nyelv] – SQL).

Az SQL szü le té se, ver zi ói

Az el ső szab vá nyo sí tott ver zió 1986−ban je lent meg ANSI SQL 86 né ven (American
Nation al Stan dard Insti tute [Ame ri kai Nem ze ti Szab vány In té zet] – ANSI). Ké sőbb,
1987−ben az ISO (International Stan dard Organ i za tion [Nem zet kö zi Szab vány ügyi Szer −
ve zet] – ISO) is szab vá nyo sí tot ta. A kö vet ke ző szab vá nyo sí tá si fo lya mat 1989−ben zá −
rult le, ezt ne vez ték el ANSI SQL 89−nek, amit az ISO is el fo ga dott SQL−89 né ven, ké −
sőbb 1992−ben nyer te el a mai ál ta lá nos for má ját SQL−92, vagy SQL−2 né ven.

Je len tő sebb vál to zá so kat az 1999−ben szab vá nyo sí tott ver zió ho zott SQL−99
vagy SQL−3 né ven, amely ben szá mos új fej lesz tés és le he tő ség je lent meg, pl. re −
kur zió, re gu lá ris ki fe je zé sek, trig gerek hasz ná la ta és né hány ob jek tum ori en tált tu laj −
don ság. Nap ja ink ban a szak ava tott prog ra mo zók szá mos kü lön bö ző gyár tó mű he lyé −
ből szár ma zó adat bá zis ke ze lő−rend szer kö zül vá lo gat hat nak. A rend sze rek több sé ge
az ál ta lá no san el fo ga dott SQL−92 és SQL−99 szab ványt ve szi ala pul.

170 Konkoly László



Az inter net

Az adat mo del lek és az adat bá zis−ke ze lők fej lő dé sé nek rö vid be mu ta tá sa után ki −
emel ten kell fog lal koz nunk az inter net meg je le né sé vel és tér hó dí tá sá val. Tes  szük
ezt azért, mert az adat bá zis−hasz ná lat mai el ter je dé sé nek egyik fő ki vál tó ja. Az inter −
net egy nem zet kö zi leg el ter jedt, an gol ere de tű szó (ma gya rul: há ló za tok há ló za ta).
Az egész, em ber al kot ta vi lá got kör be fo gó szá mí tó gé pes há ló zat, egy ha tal mas
adat bá zis, amely a rá kap cso ló dó szá mí tó gé pek ből és szá mí tó gép−há ló zat ok ból egy
nagy egy sé get al kot. Egy faj ta kib ertér, amely a va ló di lát ha tó vi lág mel lett egy más −
faj ta al ter na tív te ret biz to sít. 

Az inter ne tre kap cso ló dó szá mí tó gé pek, he lyi há ló za tok és intranetek egy más
kö zöt ti kom mu ni ká ci ó já nak alap já ul a TCP/IP pro to koll kész let szol gál. A TCP/IP (az
an gol Trans mis sion Con trol Protocol/Internet Pro to col rö vi dí té se, ma gya rul: át vi te li
ve zér lő pro tokol l/in ter net pro tokol l) az inter neten hasz nált kap cso lat ori en tált kom −
mu ni ká ci ós pro to koll, amely ke ze li a kom mu ni ká ci ós kap cso la tot és biz to sít ja an −
nak hi ba men tes sé gét, to váb bá biz to sít ja az adat cso ma gok ala csony szin tű ve zér lé −
sét és to váb bí tá sát.

Az ada tok to váb bí tá sá ra a tech no ló gi ai fej lő dés nek kö szön he tő en a leg kü lön fé −
lébb fi zi kai kö ze gek nyúj ta nak le he tő sé get. A leg ré geb ben hasz nált te le fon vo na lak
és kü lön bö ző há ló za ti ká be le ken kí vül meg je len tek a mű hol das csa tor nák, a kü lön −
bö ző mik ro hul lá mú és egyéb ká bel nél kü li al kal ma zá sok. Ezen új tech no ló gi ák meg −
je le né sé nek kö szön he tő en, és a nagy táv köz lé si cé gek pi ac ra va ló be lé pé sé vel fo −
lya ma to san bő vült a ge rinc vo na lak há ló za ta és ka pa ci tá sa, ez ál tal meg je len tek az
újabb és újabb inter netes szol gál ta tá so kat kí ná ló üz le ti vál lal ko zá sok. A leg el ter jed −
tebb inter netes al kal ma zá sok kö zül min den kép pen meg kell em lí te ni az elekt ro ni −
kus le ve le zést, az adat ál lo má nyok át vi tel ét, a szö veg−, a kép− és a hang in for má ci ók
in teg rált to váb bí tá sát, az inter netes te le fo ná lást, az online rá dió és leg újab ban az
online tv meg je le né sét.

Az inter netet fel ügye lő és ös  sze fo gó szer ve zet az Inter net Soci e ty (ISOC). A tár −
sa ság nyílt, tag ja le het bár mely szer ve zet vagy ma gán sze mély. Cél ja az inter net tel
kap cso la tos in for má ció cse re ös  sze han go lá sa, fej lesz té se. Fel ada ta, hogy ál lást fog −
lal jon alap ve tő stra té gi ai kér dé sek ben, fe le lős a szab vá nyok el fo ga dá sá ért, ill. a
szab vá nyo sí tást igény lő kér dé sek meg ha tá ro zá sá ért és az inter net cím zé si rend sze −
ré nek kar ban tar tá sá ért.

A vi lág há ló

Az ere de ti leg ka to nai és szak mai cé lok ra ter ve zett há ló zat gyor san ál ta lá nos kom −
mu ni ká ci ós, in for má ció to váb bí tó mé di á vá vált. A há ló zat ra egy re több in téz mény,
szer ve zet, cég kap cso ló dott, a szol gál ta tást ha ma ro san a nagy kö zön ség szá má ra is
fel kí nál ták. Az elekt ro ni kus le ve le zés, „e− mail” ki ala ku lá sát kö vet te a hír cso por tok,
„news group” meg je le né se, majd az egy re újabb és újabb igé nye ket kö ve tő en meg −
je lent a „www” (World Wide Web – vagy rö vi den Web), et től kezd ve a szá mí tó gép hez
nem ér tők is kön  nyen el sa já tít hat ták az inter neten tör té nő új faj ta fel fo gást igény lő
in for má ció szer zést. 
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A vi lág há ló az inter neten mű kö dő, egy más sal úgy ne ve zett hiper linkekkel ös  sze −
kö tött do ku men tu mok rend sze re. A rend szer re web böngésző prog ram se gít sé gé vel
le het rá kap cso lód ni, ez a prog ram ké pes meg je le ní te ni az egyes do ku men tu mo kat,
„we blapokat”. A fel hasz ná ló a la po kon ta lál ha tó hiper linkek se gít sé gé vel tud to váb −
bi la po kat vagy adat ál lo má nyo kat le kér ni. Ez ha tá roz za meg a rend szer há ló jel le gét,
ahol az adat ál lo má nyok a há ló cso mó pont jai, a hiper linkek pe dig a pon to kat ös  sze −
kö tő szá lak, ame lye ken ke resz tül egy vagy több lé pés ben bár mi lyen do ku men tum el −
ér he tő.

A vi lág há ló há rom szab vány ra épül:
– A Uni form Resource Loca tor (URL) le ír ja, mi lyen egye di „cím mel” kell ren del −

kez nie az egyes ol da lak nak.
– A hiper tex tátviteli−pro tokol (Hyper Text Trans fer Pro to col – HTTP) meg ad ja, ho −

gyan küld egy más nak in for má ci ót a bön gé sző és a ki szol gá ló.
– A hiper textleíró−nyelv (Hyper Text Markup Lan guage – HTML) az in for má ció kó −

do lás el já rá sa, mel  lyel az ol dal sok fé le esz kö zön meg je le nít he tő vé vá lik.
A gyors el ter je dés ből és egy sze rű ke zel he tő ség ből ere dez tet he tő a ko ráb ban, a

fel hasz ná ló szem pont já ból in gye nes, non prof it há ló zat elü zletiesedése is. Az óri á si
és egy re nö vek vő, töb bé már nem csak pro fi szá mí tás tech ni ku sok ból ál ló inter −
netközösség ha tal mas üz le ti le he tő sé ge ket rejt, sőt, az em be rek kö zöt ti kom mu ni −
ká ci ós kap cso la tok tel je sen új for má it te szi le he tő vé.

Az inter netes adat bá zis ok

A www az Eu ró pai Ré szecs ke fi zi kai Ku ta tó in té zet, a CERN szü löt te. Tim Berners−Lee
és Robert Cail li au el gon do lá sai alap ján olyan rend szer szü le tett, ami az el múlt tíz
év ben for ra dal ma sí tot ta a kom mu ni ká ci ót. 1993. áp ri lis 30−án a CERN be je len tet −
te, hogy a vi lág há ló min den ki szá má ra sza bad és in gye nes. Ez zel a dön tés sel út nak
in dult az év szá zad ta lán egyik leg na gyobb ta lál má nya. 1998−ra mint egy 300 mil li ó −
ra nőtt a web doku men tumok szá ma, és a web na pon ta to váb bi más fél mil li ó val bő −
vült. A gyors el ter je dés nek és az egy sze rű ke zel he tő ség nek kö szön he tő en el in dult
az ad dig non prof it há ló zat kom mer cial izálódása is. Az óri á si és egy re nö vek vő inter −
nethasználat ha tal mas üz le ti le he tő sé ge ket rej tett, sőt, az em be rek kö zöt ti kom mu −
ni ká ci ós kap cso la tok tel je sen új for má it tet te le he tő vé. Nem egész 15 év alatt a fej −
lett or szá gok ban az inter net hasz ná la ta el ér te a 80–90% −ot. Az inter netes ol da lak
és a há ló zat ba be kap cso ló dó gé pek nö ve ke dé sét má ra már szin te kép te len ség nyo −
mon kö vet ni. Már alig akad olyan ré sze az em be ri lét nek, ami ről ne ta lál nánk in for −
má ci ót az inter neten. Szin te le he tet len pár sor ban ös  sze fog lal ni az inter net nyúj tot −
ta szol gál ta tá sok ös  szes sé gét, még is ki kell emel ni a két leg fon to sabb te rü le tet,
me lyek nek meg ha tá ro zó sze re pe van és lesz a to váb bi fej lő dés ben. Az egyik a há −
ló zat ba be lé pő sze rep lők kü lön bö ző csa tor ná kon tör té nő, egy más kö zöt ti in for má −
ció cse ré jé nek és kom mu ni ká ci ó já nak biz to sí tá sa, a má sik pe dig az adat− és in for −
má ció szol gál ta tás.

Az el ső cso port ba tar to zik a már jól is mert elekt ro ni kus le ve le zés (e− mail), a hír −
cso por tok (news group), a kü lön bö ző fó ru mok, a jó kí ván ság kül dő ol da lak, a chat, az
inter netes te le fon, a vi de o te le fon vagy az újab ban nagy si ker nek ör ven dő sze mé lyes
nap lók (bl o gok).
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A má so dik cso port ba tar to zó szol gál ta tá so kat szin tén jól is mer jük, ezek kö zé tar −
toz nak az ál ta lá nos in for má ci ót nyúj tó hon la pok, az inter netes ter mék ka ta ló gu sok,
az online ren de lé sek és vá sár lá sok, az inter netes új sá gok, a ke re sők, a kü lön bö ző
for má tu mú do ku men tum− és adatál lománytárak, az online rá di ók és a leg újabb fej −
lő dést fi gye lem be vé ve az online té vé su gár zás.

Mind két te rü let alap kö ve az in for ma ti kai fej lő dés, ezen be lül az adat bá zis ok, az
azo kat ke ze lő rend sze rek és a prog ra mo zá si nyel vek mind na gyobb ré te gek szá má −
ra va ló egy sze rűbb hoz zá fé ré sé nek le he tő sé ge.

A www. fo ru minst.sk

Szlo vá ki á ban csak úgy, mint Ma gyar or szá gon az el ső inter netes ol da lak meg je le né −
se az 1993−as év vé gé re te he tő. Vi lág szer te el ső ként az egye te mek és a ku ta tó in −
té ze tek kap cso lód hat tak rá az inter ne tre; majd a kap cso ló dás tech ni kai fel tét elei
lét re jöt té vel, és az el ső inter netes kap cso la tot és web hostin got kí ná ló szol gál ta tók
meg je le né sé vel min den ki szá má ra le he tő vé vált a sza bad hoz zá fé rés. A Fó rum Ki −
sebb ség ku ta tó In té zet már meg ala ku lá sa évé ben be je gyez te és lét re hoz ta inter −
netes ol da lát, ez zel Szlo vá ki á ban a ha son ló in téz mé nyek kö zül szin te el ső ként di −
cse ked he tett önál ló több nyel vű in for má ci ós hon lap pal és sa ját e−mail cí mek kel. Az
ol dal tar tal maz ta az in té zet te vé keny sé gé nek le írá sát, a szer ke ze ti fel épí té sét, a
meg je lent pub li ká ci ó it, az ak tu a li tá so kat, to váb bá ott hont adott szá mos ki sebb in −
téz mény és szer ve zet hon lap já nak is. Ez az el ső ség meg ha tá ro zó volt az in téz mény
ké sőb bi te vé keny sé gét il le tő en. 

Az in té zet cél jai és kül de té se a nem ze ti és egyéb ki sebb sé gek ku ta tá sa, az írott
és írat lan kul tu rá lis em lé kek meg őr zé se és do ku men tá lá sa Szlo vá kia nem ze ti sé gi −
leg ve gye sen la kott te rü le te in. Az egyes ki sebb sé gi szak mai szer ve ze tek kel, mú ze −
u mok kal, tár sa dal mi és kul tu rá lis in téz mé nyek kel együtt mű köd ve pró bál ja ös  sze sí −
te ni és rend sze rez ni azt az is me ret anya got, amely ob jek tív és hű ké pét ad ja a Szlo −
vá ki á ban élő ős ho nos és be ván do rolt ki sebb sé gek nek. 

Az inter net és az inter netes adat bá zis ok nagy mér té kű tér hó dí tá sát fi gyel ve a Fó −
rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet ko rán fel is mer te, hogy az ös  sze gyűj tött ada to kat nem
elég csak ar chi vál ni és írott for má ban köz zé ten ni, nagy hang súlyt kell fek tet ni az in −
for má ció és is me ret anyag inter neten va ló köz zé té te lé re is. Ten nie kell ezt, már csak
ab ból az egy sze rű ok ból ki fo lyó lag is, mi vel az in té zet ál tal ös  sze gyűj tött is me ret −
anyag ku ta tá sa és fel dol go zá sa ál la mi és non prof it tá mo ga tá sok jó vol tá ból fo lyik. 

Az FKI adat bá zi sai

A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet (FKI) 2000−ben kezd te el di gi tá lis adat bá zi sa i nak
lét re ho zá sát az inter neten. El ső lé pés ként üzem be he lyez te önál ló inter netes szer −
ve rét, majd a meg fe le lő in for ma ti kai esz kö zök ki vá lasz tá sát kö ve tő en (Apache−web−
szerver, Post gre SQL adat bá zis ke ze lő−rend szer, PHP) el kezd te fej lesz te ni önál ló,
most már ak tív, inter netes adat bá zis okon ala pu ló új hon lap ját.

Az adat bá zis mag ját egy te le pü lés szin tű adat bá zis al kot ja, amely hez egy ös  sze −
tett kap cso lat rend szer se gít sé gé vel kö tőd nek a te le pü lés hez csa tol ha tó, ön ma gá −
ban is adat bá zist al ko tó hal ma zok. Az adat bá zis 1918−tól nap ja in kig kö ve ti nyo mon
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a de mog rá fi ai, a gaz da sá gi, a szo ci á lis, a nem ze ti sé gi stb. vál to zá so kat Szlo vá kia
köz sé ge i ben. A kü lön bö ző adat hal maz ok és di gi ta li zált tar tal mak mind egyi ke va la mi −
lyen mó don köt he tő egy te le pü lés hez vagy na gyobb köz igaz ga tá si egy ség hez, adott
idő höz vagy in ter val lum hoz. Az ada tok ilyen mó don va ló tá ro lá sa a ké sőb bi ek ben le −
he tő sé get nyújt majd egy több di men zi ós mo dell ki ala kí tá sá ra, amely ben nyo mon
tud juk kö vet ni, ös  sze ha son lí ta ni és ele mez ni a kü lön bö ző köz igaz ga tá si egy sé gek re
(me gye, ke rü let, já rás, kör zet stb.) vo nat ko zó ada tok vál to zá sát az idő függ vé nyé −
ben. A szlo vá ki ai köz sé gek és vá ro sok a 20. szá zad ban na gyon so kat vál toz tak,
több ször vál to zott a ne vük, köz igaz ga tá si be osz tá suk, ös  sze von ták őket, hoz zá csa −
tol ták egy na gyobb te le pü lés hez, szét vál tak stb. A te le pü lé sek vál to zá sai a vo nat ko −
zó tör vé nyek alap ján kó dol ha tók. Ezen fej lő dés kö ve té se nagy fel adat és ha tal mas
adat men  nyi ség adat bá zis ok ban va ló ös  sze gyűj té sét igény li, de a várt ered mény né −
hány min tán már most is jól lát ha tó, és az ada tok be töl té se után a te le pü lé sek min −
den vál to zá sa nyo mon kö vet he tő lesz. Az adat bá zis ból ki le het majd szűr ni pél dá ul
a nem ze ti sé gi ará nyok és a la kos ság szám ará nyá nak vál to zá sát olyan eset ben is,
ami kor a te le pü lés önál ló köz igaz ga tá si egy ség ként már nem is lé te zik, va la me lyik
na gyobb te le pü lés ré sze vagy hoz zá csa tol tak egy ki sebb te le pü lést. 

Ez zel pár hu za mo san meg kez dő dött az egyes te le pü lé sek hez ren del he tő ada tok
fel dol go zá sa is. Kön  nyebb a hely zet az 1990−es évek utá ni ada tok fel dol go zá sa te −
rén, mi vel a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal és egyéb ál la mi in téz mé nyek is át tér tek az
ada tok di gi tá lis for má ban va ló tá ro lá sá ra, ame lyek sok eset ben in gyen hoz zá fér he −
tők, akár az adott in téz mény hi va ta los hon lap ján. A ré geb bi ada tok ese té ben nem
ma rad más, mint a je len leg is fo lyó ku ta tá sok szem pont já ból fon tos ada tok fo ko za −
tos di gi ta li zá lá sa. 

Eb ben az adat bá zis ban je len leg 10 cso port ki ala kí tá sa és adat fel dol go zá sa van
fo lya mat ban:

1. Ál ta lá nos ada tok: A te le pü lés re vo nat ko zó ál ta lá nos ada to kat tar tal maz za
(meg ne ve zés, irá nyí tó szám, pos ta, te le pü lés tí pu sa stb.). Eb ben a rész ben ta lál ha −
tó egy hi vat ko zás, amely a Szö vet ség a Kö zös Cé lo kért és a Csallóköz–Mátyusföldi
Re gi o ná lis Tár su lás kö zös gon do zá sá ban lét re jött, Ré gió fej lesz tés for rá sai ne vű,
Szlo vá kia ma gyar lak ta já rá sa it fel dol go zó adat bá zis ára kap cso ló dik a te le pü lés kód −
ján ke resz tül.

2. Ön kor mány za ti vá lasz tá si ered mé nyek: A vá lasz tá si ered mé nyek a te le pü lé si
szint től a já rá so kon és ke rü le te ken ke resz tül az or szá gos ada to kig, to váb bá újab −
ban a me gyék re le bont va 1990−től nap ja in kig. 

3. De mog rá fi ai ada tok: A nép szám lá lá si ada tok és az éves sta tisz ti kai je len té −
sek fel dol go zá sa 1918−tól nap ja in kig.

4. Ok ta tá si in téz mé nyek: A te le pü lé sen ta lál ha tó ok ta tá si in téz mé nyek lis tá ja,
amely tar tal maz za töb bek kö zött az in téz mény el ér he tő sé ge it.

6. Ci vil szer ve ze tek, in téz mé nyek: A he lyi ci vil szer ve ze tek és in téz mé nyek lis tá ja.
7. Ké pes lap ok: A ké pes lap ar chí vum ból ki vá lo ga tott, a te le pü lés re vo nat ko zó ké −

pes lap ok lis tá ja.
8. Saj tó fi gye lő: A te le pü lés re vo nat ko zó saj tó hí rek.
9. Bib li og rá fia: A Bib lio the ca Hun gar i ca könyv tá rá ban fel lel he tő, a te le pü lés re vo −

nat ko zó köny vek lis tá ja.
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10. Ese mény nap tár: A ren dez vény nap tár ból ki vá lasz tott, a te le pü lés re vo nat ko −
zó ese mé nyek éves le bon tá sú lis tá ja.

A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet egyik fő te vé keny sé ge fi gye lem mel kí sér ni a
szlo vá ki ai ma gyar ér dek vé del mi, kul tu rá lis, ala pít vá nyi és ok ta tá si in téz mé nyek mű −
kö dé sét és fej lő dé sét. Ezt tük rö zi a már kez de tek óta gyűj tött és rend sze re zett szer −
ve ze tek és in téz mé nyek adat bá zi sa. Je len leg több mint 1980 szer ve zet sze re pel az
adat bá zis ban. Az alap ada to kon kí vül rög zít jük a szer ve zet te vé keny sé gi kö re it, ve ze −
tő jé nek és kap cso lat tar tó i nak el ér he tő sé gét, a cél ki tű zé se it és a leg fon to sabb meg −
va ló sí tott prog ram ja it. Az adat bá zis ban sze rep lő szer ve ze te ket és in téz mé nye ket
alap ve tő en négy nagy cso port ra oszt juk:

– költ ség ve té si;
– ci vil (non prof it);
– gaz da sá gi;
– egyéb szer ve ze tek.
A szer ve ze tek a mi nél jobb ke res he tő ség ér de ké ben több szem pont alap ján is

osz tá lyoz va van nak (fenn tar tó szer ve zet, te vé keny ség, szol gál ta tá sok, meg va ló sí tott
ren dez vé nyek stb.).

Kü lön adat bá zis ként sze re pel az ok ta tá si in téz mé nyek adat bá zi sa, amely két
rész re oszt ha tó. Az egyik rész az ál la mi, az ön kor mány za ti, a ma gán és az egy há zi
ok ta tá si in téz mé nye ket tar tal maz za a nem ze ti ki sebb sé gek szem pont já ból. Eb ben
je len leg 109 ma gyar ok ta tá si in téz mény (ál ta lá nos és kö zép is ko la) sze re pel. A má −
sik az Ok ta tá si Mi nisz té ri um ál tal, min den év ben tan év kez dés után ki adott hi va ta −
los lis ta. Ezt az adat bá zist a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge gon doz za.

A szer ve ze tek és in téz mé nyek adat bá zi sa mel lett meg kell em lí te nünk a Fó rum
In for má ci ós Köz pont ál tal ke zelt pá lyá za ti fi gye lőt is, amely se gít sé get nyújt a ha zai
pá lyá zók szá má ra a kü lön bö ző pá lyá za ti ki írá sok kö zöt ti el iga zo dás ban. Tar tal maz −
za mind azon szer ve ze te ket, ame lyek ado má nyo zás sal fog lal koz nak, és ame lyek a
nem ze ti ki sebb sé gek szá má ra is el ér he tők, vagy ilyen jel le gű spe ci á lis prog ra mok −
kal ren del kez nek. Az adat bá zis ban je len leg 53 ado má nyo zó szer ve zet sze re pel. Az
eh  hez tar to zó Pá lyá za ti fi gye lő, a Szlo vá ki á ban élő ki sebb sé ge ket érin tő konk rét pá −
lyá za ti ki írá so kat kö ve ti fi gye lem mel 2005−től kez dő dő en.

2002−ben in dult a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet Esemény nap tára, amely ele in −
te bel ső, az in té zet te vé keny sé gét do ku men tá ló adat bá zis ként mű kö dött, majd
2005−től kez dő dő en or szá gos ren dez vény nap tár ként is mű kö dik, amely a www. ma −
g yar.sk egyik fő ré szét ké pe zi. 

Az ed dig fel so rolt in téz mé nyi adat bá zis ok olyan ke res he tő, szin te na pi rend sze −
res ség gel vál to zó, inter netes adat tá rak, ame lyek gyűj té se és tá ro lá sa csak di gi tá lis
for má ban tör té nik. Az ada tok mó do sí tá sát hely től és gép től füg get le nül, az inter −
neten ke resz tül egy ad mi niszt rá ci ós fe lü le ten se gít sé gé vel vé gez het jük. A kö vet ke −
ző cso port ba azo kat az adat bá zi so kat so rol juk, ame lyek ke res he tő (ak tív) vagy egy −
sze rű lis tás (sta ti kus) for má ban, a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet Bib lio the ca Hun −
gar i ca könyv− és le vél árá ban vagy az Et no ló gi ai Köz pont ban meg ta lál ha tó, kü lön bö −
ző gyűj te mé nyek ben és ha gya té kok ban ta lál ha tó di gi ta li zált is me ret anya got tar tal −
maz zák. 

Gyűj te mé nyek:
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1. Bib li og rá fi ák: Az 1918−tól (Cseh)Szlovákia te rü le tén meg je lent ki sebb sé gi,
vagy ki sebb sé gi tár gyú ki ad vány ok gyűj te mé nye. A ke res he tő inter netes adat bá zis
tar tal maz za a Bib lio the ca Hun gar i ca és a Bib lio the ca Intereth ni ca törzs ál lo má nyát. 

2. Ké pes lap ar chí vum: A ké pes lap ar chí vum ha son ló an a fo tó ar chí vum hoz, ke res −
he tő for má ban, több sé gé ben a Bib lio the ca Hun gar i ca könyv− és le vél tá rá ban is meg −
ta lál ha tó ké pes la po kat tar tal maz za (kb. 2000 ké pes lap). Ezen kí vül meg pró bál juk fi −
gye lem mel kö vet ni és rend sze rez ni az inter neten elő for du ló szlo vá ki ai ma gyar vo nat −
ko zá sú ké pes la po kat is. Ezek nek a szá ma meg ha lad ja a 3500−at, je len leg még fel −
dol go zás alatt áll nak.

3. Fo tó ar chí vum: A fo tó ar chí vum fel töl té se fo lya ma to san zaj lik, je len leg az inter −
neten ke res he tő adat bá zis ban mint egy 8000 le írást is tar tal ma zó fo tó ta lál ha tó.
Több sé gük újabb ko ri, az FKI te vé keny sé gét do ku men tá ló di gi tá lis fo tó. A fo tó ar chí −
vum több je les szlo vá ki ai ma gyar fo tó ri por ter és ama tőr fo tós gyűj te mé nyét és ha −
gya té kát is tar tal maz za. A leg je len tő sebb al ko tók Gyö ke res Györ gy, Prik ler Lász ló,
So mo gyi Ti bor, Dö mö tör Ede, Fo gas Fe renc, Pran dl Sán dor és Gör föl Je nő.

4. Fo lyó irat ok és la pok: A nem ze ti ki sebb sé gi fo lyó irat ok és la pok fel mé ré sé ből
ös  sze ál lí tott adat bá zis.

5. Ma gyar Elekt ro ni kus Könyv tár (MEK): A bu da pes ti Or szá gos Szé ché nyi Könyv −
tár meg bí zá sá ból a somor jai Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet mű köd te ti a Ma gyar
Elekt ro ni kus Könyv tár szlo vá ki ai ré szét, amely elekt ro ni kus for má ban gyűj ti és az
inter neten szol gál tat ja a ma gyar tu do mány, ok ta tás és kul tú ra írott do ku men tu ma −
it.

6. Pub li ká ci ók: A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet ed dig meg je lent ös  szes pub li −
ká ci ó ja tel jes ter je de lem ben.

7. Egyéb gyűj te mé nyek: CD−ROM, hang zó anya gok, videó doku men tumok, ka ta ló −
gu sok és mű sor fü ze tek gyűj te mé nye. Je len leg az inter neten csak a gyűj te mé nye ket
tar tal ma zó lis ták ta lál ha tók.

Fel dol go zá sok:
1. Bib li og rá fi ák: Kü lön bö ző té ma kör höz kap cso ló dó bib li og rá fi ák lis tá ja – tör té −

ne ti bib li og rá fia, a Csal ló köz ről szó ló iro da lom bib li og rá fi á ja, Gyö nyör Jó zsef mun ká −
i nak bib li og rá fi á ja, Sza lat nai Re zső ha gya té ká nak vá lo ga tott bib li og rá fi á ja, Vajkai
Mik lós bib li og rá fi á ja és Zal abai Zsig mond bib li og rá fiája.

2. Re per tó ri u mok: A ki sebb sé gi fo lyó irat ok, év köny vek re per tó ri u ma it tar tal ma zó
adat bá zis. Az ed dig fel dol go zott fo lyó irat ok: Kalligram, Ka ted ra, Fó rum Tár sa da lom -
tu do má nyi Szem le és a Ma gyar Fi gye lõ.

Egyé ni ha gya té kok: 
Do ku men tum for má já ban ös  sze ál lí tott lis ták (Győry De zső ha gya té ka, Ungváry

Fe renc ha gya té ka, Sza lat nai Re zső ha gya té ka).
Le vél tár és irat gyűj te mény:
1. Le vél tár: A Bib lio the ca Hun gar i ca 3 nagy irat gyűj te mé nyé nek egyi ké be nyújt

be te kin tést egy ke res he tő adat bá zis se gít sé gé vel. Je len leg a Cse ma dok
1949–1990 kö zöt ti tör té ne té nek do ku men tum gyűj te mé nyé ből kö zel 400 jegy ző −
köny vet is mer te tő té telt tar tal maz.

2. Irat gyűj te mény: Is mert szlo vá ki ai ma gyar köz éle ti sze mé lyi sé gek, az in téz −
mény nek ado má nyo zott sze mé lyes irat gyűj te mé nyei (Sza bó Re zső, Var ga Sán dor és
Gyö nyör Jó zsef ira tai).
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Nép raj zi adat tár:
1. Szak rá lis kis em lé kek: A kul tu rá lis ér té kek és a kis kö zös sé gek ben sze re pet

ját szó em lé kek szám ba vé te le köz sé gen ként. Eb ben az adat bá zis ban már több mint
4000 szak rá lis kis em lé ket do ku men tál tunk. Ide tar to zik a te me tők fel mé ré se,
amely az as  szi mi lá ci ós fo lya ma tok pon tos lát ké pe. A nyil vá nos ság szá má ra egy elő −
re két te le pü lés min tá ja lát ha tó.

2. Nem ze ti jel ké pek és je les he lyek: Az el múlt év ti zed ben, de ko ráb ban is ki ala −
kul tak azok a nem ze ti szim bo liz mus tárgy kö ré be tar to zó jel ké pek és he lyek, ame −
lyek meg ha tá ro zók a nem zet tu dat meg őr zé se szem pont já ból. Az adat bá zis lét re ho −
zá sa még fo lya mat ban van.

Az is mer te tett adat bá zis okon ke resz tül is jól lát ha tó a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó
In té zet szer te ága zó te vé keny sé ge, ame lyet fi gye lem be vé ve, csak úgy tud lé pést tar −
ta ni a fej lő dés sel és a ku ta tá si irány za tok kal, ha az in for ma ti ka és a tech ni ka újabb
és újabb vív má nya it is al kal maz ni tud ja mun ká já ban. Ezért fon tos a do ku men tá lás
so rán az ös  sze gyűj tött is me ret anyag di gi ta li zá lá sa, ezek adat bá zis ban va ló tá ro lá −
sa, a kü lön bö ző di gi tá lis tar tal mak cso por to sí tá sa és az egyes adat hal maz ok kö zöt −
ti kap cso lat rend sze rek ki ala kí tá sa. Mind ezen rend sze rek azt az egy sze rű célt szol −
gál ják, hogy a la i kus, szá mí tás tech ni ká hoz nem ér tő em be rek is, hely től és idő től
füg get le nül, kön  nyen hoz zá fér je nek a kí vánt is me ret anyag hoz. 

A fel so rolt, lé te ző és fo lya ma to san fris sí tett adat bá zis ok mel lett a Fó rum Ki sebb −
ség ku ta tó In té zet ter vei kö zött to vább ra is ki emelt he lyen sze re pel az inter netes
adat bá zis ok épí té se és a di gi tá lis is me ret anyag bő ví té se. A kö zel jö vő ben két új di −
gi tá lis könyv el ké szí té sé ben is társ al ko tó ként vál lal sze re pet: (Cseh)Szlovákiai ma -
gya rok le xi ko na (1918–2006), Szlo vá ki ai ma gya rok tör té ne te (1918–2005). Önál ló
di gi tá lis könyv ként pe dig Zal abai Zsig mond: Vers uta zás – szlo vá ki ai ma gyar vo nat -
ko zá sú ver sek gyûj te mé nye cí mű köny vét ad ja ki CD−n és az inter neten, amely gyűj −
te mény a szer ző utol só mun ká ja volt.

Az FKI adat bá zi sa i nak meg je le né si he lyei

1. www. fo ru minst.sk – a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet hi va ta los hon lap ja. A por −
tál alap ját egy ad mi niszt rá ci ós hát tér fe lü let al kot ja, amely fel hasz ná lói jo go sult ság −
tól füg gő en tar tal maz za az egyes adat bá zi so kat ke ze lő prog ram mo du lo kat. 

2. www. mag yar.sk – a szlo vá ki ai ma gya rok inter netes por tál ja. A por tál a ma gyar −
or szá gi In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um, il let ve a Pus kás Ti va dar Köz ala pít −
vány tá mo ga tá sá val jött lét re 2005−ben. Lét re ho zói és mű köd te tői szlo vá ki ai ma gyar
szer ve ze tek, ame lyek sa ját hon lap ja ik, inter netes adat bá zi sa ik és di gi tá lis tar tal ma −
ik egye sí té sé vel fo lya ma to san ak tu á lis in for má ci ó kat szol gál tat nak a szlo vá ki ai ma −
gyar szer ve ze tek ről, az is ko lák ról, a ren dez vé nyek ről, a tan anyag ok ról, a szlo vá ki ai
te le pü lé sek ről, il let ve olyan di gi tá lis tar tal mak ról (nép ze ne, ké pes lap ok, fény ké pek,
köny vek, bib li og rá fi ák stb.), ame lye ket ezek a mű he lyek hoz nak lét re. A por tál alap −
ját a több éve mű kö dő www. mag yar.sk ké pe zi, az együtt mű kö dést, il let ve a kö zös
fej lesz té se ket a Mécs Lász ló Tár su lás ko or di nál ja. A por tál az eMagyar pon tok inter −
netes hát tér bá zi sát ké pe zi.

3. www. fo ru mic.sk – A Fó rum In for má ci ós Köz pont (FIC) hon lap ja. A hon lap alap −
ját ugyan az az ad mi niszt rá ci ós fe lü let ké pe zi, mint a www. fo ru minst.sk ese té ben. Az
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FIC te vé keny sé gé ből ki fo lyó lag, amely el ső sor ban a ci vil kép zé sek és a ci vil szek tor
szá má ra nyúj tott szol gál ta tá sok biz to sí tá sa, két nagy adat bá zis ke ze lő je, még pe dig
a Szlo vá ki ai ma gyar szer ve ze tek és in téz mé nyek adat bá zi sa és a Pá lyá za ti fi gye lő.

4. www.n da.hu – A Nem ze ti Di gi tá lis Adat tár (NDA) a di gi tá lis kor új ar chí vu ma,
mely kul tu rá lis örök sé günk di gi ta li zált ér té ke it (vir tu á lis könyv tá rak, mú ze u mok, ar −
chí vu mok stb. di gi tá lis do ku men tu ma it) tö mö rí tő adat bá zis. Az NDA−t az In for ma ti kai
és Hír köz lé si Mi nisz té ri um hoz ta lét re 2003−ban an nak ér de ké ben, hogy a nem ze ti
di gi tá lis adat va gyon hoz va ló hoz zá fé rés biz to sí tá sá val tá mo gas sa a nem ze ti kul tú ra
di gi tá lis rep re zen tá ci ó ját, az in for má ci ós tár sa da lom fej lő dé sét. Az NDA fel ada ta
kap cso la tot és szo ros együtt mű kö dést ki ala kí ta ni olyan, a kul tu rá lis örök ség di gi ta −
li zá lá sá val fog lal ko zó in téz mé nyek kel, az ún. adat gaz dák kal, akik sa ját, inter neten
is el ér he tő di gi tá lis tar tal ma ik kal kap cso lód nak eh hez a rend szer hez. A Fó rum Ki −
sebb ség ku ta tó In té zet adat gaz da ként ed dig há rom adat bá zis sal kap cso ló dott az
NDA−hoz: a fo tó−, a ké pes lap− és a do ku men tum ar chí vum mal.

5. www.mek.sk – A Ma gyar Elekt ro ni kus Könyv tár tu do má nyos, ok ta tá si és kul −
tu rá lis cé lok ra al kal mas di gi tá lis do ku men tu mo kat gyűjt, ar chi vál és szol gál tat in −
gye ne sen az inter neten. A somor jai Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet mű köd te ti a Ma −
gyar Elekt ro ni kus Könyv tár szlo vá ki ai ré szét.
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Be ve ze tés

A ki sebb sé gi kér dés Kelet−Közép Eu ró pá ban min dig ér zé keny tár sa dal mi prob lé má −
nak szá mí tott és ez kü lö nö sen ér vé nyes azok ra az or szá gok ra, ahol a ki sebb sé gek
arány szá ma olyan ma gas, mint Szlo vá ki á ban. A több sé gi la kos ság ál ta lá ban bi zal −
mat la nul, sőt sok szor el len sé ge sen te kint a ki sebb sé gek kép vi se lő i re. 

Az önál ló Szlo vák Köz tár sa ság kikáltása (1993. ja nu ár 1.) után ko moly fe szült −
sé gek ala kul tak ki az or szág ban, mert a ve ze tő po li ti kai pár tok kép vi se lői a saj tó −
ban ag res  szív mó don kezd ték tá mad ni a ki sebb sé gek tag ja it. El ső sor ban a ma gya −
rok el len folyt az iz ga tás. Az zal vá dol ták őket, hogy nem lo já li sak az or szág hoz, és
ti tok ban azon dol goz nak, hogy fel bom las  szák a fi a tal köz tár sa sá got, és Szlo vá kia
dé li te rü le te it – ame lye ken a ma gyar nem ze ti ség kép vi se lői él tek – vis  sza csa tol ják
Ma gyar or szág hoz.

De a ma gya ro kon kí vül dü hös ki ro ha ná sok ér ték a cseh, a ro ma és a zsi dó ki −
sebb ség tag ja it is. Ezek ben az évek ben (1993–1998) gyak ran le he tett lát ni a há zak
fa lán és a ke rí té se ken olyan graf fi tiket, me lyek ar ról szól tak, hogy a cse hek men je −
nek vis  sza Prá gá ba, a ci gá nyok (ro mák) In di á ba, a ma gya rok Ma gyar or szág ra és
a zsi dók meg a gáz kam rák ba.

A Vla di mír Mečiar ve zet te szlo vák kor mány tag jai sem mit sem tet tek azért, hogy
ezt a hely ze tet or vo sol ják, sőt a kor mány ko a lí ció párt jai a szlo vák par la ment ben is
egy re he ve seb ben tá mad ták a ki sebb sé gek kép vi se lő it, és em lé kez tet ték a szlo vák
né pet ar ra, hogy a ma gya rok és cse hek a tör té ne lem so rán min dig a szlo vá kok el −
len vol tak és az új hely zet ben, va gyis az önál ló Szlo vák Köz tár sa ság ban is foly tat ni
fog ják ak na mun ká ju kat a szlo vá kok el len. 

A zsi dók ról is azt ál lí tot ták, hogy egy tit kos Tel−Aviv–New York–Bu da pest há ló za −
tot hoz tak lét re a Szlo vák Köz tár sa ság meg dön té sé re. A cigányokal kap cso lat ban
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pe dig ar ra mu tat tak rá, hogy a ro mák an ti szo ci á lis, al ko ho lis ta, mun ka ke rü lő, kri mi −
ná lis ele mek, akik nek sem mi ke res ni va ló juk sincs az or szág ban.

Ne fe led jük el, hogy épp eb ben az idő szak ban tom bolt a Szlo vá ki á tól alig négy −
száz ki lo mé ter re fek vő Ju go szlá vi á ban az egy re vé re seb bé vá ló pol gár há bo rú és az
em be rek nagy ré sze at tól félt, hogy a bal ká ni ese mé nyek ha tá sá ra Szlo vá ki á ban is
ha son ló bru ta li tá sok ra ke rül het sor.

Mi vel a kor mány nem tett egyet len ko moly lé pést sem az interetnikus fe szült sé −
gek meg ol dá sa ér de ké ben úgy gon dol tuk, hogy ne künk, ér tel mi sé gi ek nek kell meg −
ol dást ke res ni a prob lé má ra.

Egy fel mé rés ada tai

1994−ben a Márai Sán dor Ala pít vány ban el ha tá roz tuk, hogy egy spe ci á lis tré ning −
prog ra mot dol go zunk ki a szlo vák–ma gyar fe szült ség eny hí té se ér de ké ben. 

El ső lé pés ként egy fel mé rést vé gez tünk el, azért, hogy meg ál la pít suk, me lyek
a szlo vák–ma gyar vi szony leg prob le ma ti ku sabb te rü le tei. 

A vizs gá la tot 1650 ál lam pol gá ron foly tat tuk le. Ezek kö zül 550 ma gyar nem ze ti −
sé gű, 550 pe dig olyan szlo vák nem ze ti sé gű volt, aki Szlo vá kia dé li vi dé kén, va gyis
a ve gyes la kos sá gú te rü le ten élt. A har ma dik cso por tot 550 olyan szlo vák nem ze ti −
sé gű ál lam pol gár al kot ta, aki észak Szlo vá ki á ban élt, va gyis olyan te rü le ten, ahol
gya kor la ti lag nem lak tak ma gya rok.

A vizs gá lat so rán szo ci o ló gi ai és etnop szi choló gia mód sze re ket al kal maz tunk.
Elő ször szo ci o ló gi ai kér dő íves vizs gál tot vé gez tünk a vizs gált sze mé lyek kel, mely −

ben ar ra vol tunk kivánc si ak, mi lyen a nem ze ti sé gi és az áll lam pol gársá gi iden ti tá −
suk, mi lyen ha gyo má nyok és tradi ciók men tén szer ve ző dött az éle tük, mi lyen min −
ták és mo del lek alap ján vá laszt ják ki pél da ké pe i ket, me lyek a pri o ri tá sa ik.

Ez után egy pszi cho ló gi ai teszt batéria hasz ná la tá val foly tat tuk a vizs gá la tot. Kí −
ván csi ak vol tunk a vizs gált sze mé lyek szte re o tí pi á i ra, az at ti tűd rend sze rük re, az elő −
í té le te ik re, az em pá ti á juk ra, a szo li da ri tá suk ra, a szo ci á lis tá vol ság tar tá suk ra és az
ér zel mi hát te rük re.

Vé gül, az ered mé nyek ös  szeg zé se után még 150 mély in ter jút is el ké szí tet tünk.
Te hát a min ta 10%−á val csi nál tunk egy hosssz abb be szél ge tést, mely nek so rán
azok ra a ké nyes kér dé sek re fó ku szál tunk, ame lyek a kér dő íves, il let ve a pszi cho ló −
gi ai fel mé rés so rán a leg ér zé ke nyebb te rü le tek nek mu tat koz tak.

A fel mé rés ki ér té ke lé se után a kö vet ke ző ered mé nye ket kap tuk:
1. A nem ze ti iden ti tás tu dat mind a két nem zet tag ja i nál erő sen fej lett volt.

A szlo vák nem ze ti sé gű ek kö zött az ér zel mek és a ha gyo má nyok do mi nál tak, míg
a ma gya rok nál az ér zel mek mel lett a tel je sít mény ka pott sze re pet

2. A má sik nem zet tel kap cso la tos ne ga tív at ti tű dök és ne ga tív szte re o tí pi ák
mind a két nem ze ti sé get egy for mán jel le mez ték. Min tánk ban a ma gya rok ne ga tí −
vabb ké pet ala kí tot tak ki ma guk nak a szlo vá kok ról, mint for dít va.

3. Mind a két cso port nál ki mu tat ha tók vol tak bi zo nyos ön ér té ke lé si za va rok: túl −
ér té ke lé si ten den ci á kat és ki sebb ren dű sé gi komp le xu so kat is ki mu ta tott a vizs gá −
lat. 

4. Mind a két cso port ban je len vol tak bi zo nyos sze pa rá ló dá si ten den ci ák. A na −
gyobb szo ci á lis tá vol ság tar tás el ső sor ban a ma gya ro kat jel le mez te.
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5. A vizs gált sze mé lyek több mint a fe le szá molt be sze mé lyes jel le gű et ni kai
fruszt rá ci ó ról a má sik cso port tag jai ré szé ről. Ezen fruszt rá ci ók ská lá ja a ba ná lis él −
mény től egé szen az eg zisz ten ci á lis fe nye ge tett sé gig ter jedt. Ez el ső sor ban a ma gya −
ro kat jel le mez te.

6. A fruszt rá ció ha tá sá ra a szlo vák vizs gált sze mé lyek sok szor ag res  szi ó val re a −
gál tak, míg a ma gya rok nál szub mis szív ten den ci á kat mu tat tunk ki.

7. Az em pá ti ás kész ség és a ko ope rá ci ós ké pes ség mind a két cso port nál ala −
csony volt.

8. Na gyon sok vizs gált sze mély nél ki mu tat ha tó volt az ún. de le gá ció je len sé ge.
Ez azt je len ti, hogy a de le gált sze mé lyek so ha sem egyes szám el ső sze mély ben nyi −
lat koz tak, ehe lyett azt hang sú lyoz ták, hogy ők az egész nem ze tük ne vé ben gon dol −
kod nak és cse lek sze nek. In for má ci ó ik nagy ré sze má sod kéz ből szár ma zott. Vé le mé −
nyük és cse le ke de te ik hát te ré ben gyak ran áll tak olyan di rekt vagy in di rekt uta sí tá −
sok, me lyek a csa lád vagy sa ját nem ze tük te kin té lyes tag ja i tól szár maz tak, és ezek −
kel nem kí ván tak vagy nem tud tak vi tat koz ni.

9. Mind a két cso port tag ja i nál ki mu tat ha tók vol tak interetnikus kom mu ni ká ci ós
ne héz sé gek, me lyek nem ling visz ti kai szin ten mu tat koz tak meg.

10. Az interetnikus talákozá sok és kap cso la tok frek ven ci á ja a szlo vá kok nál ala −
cso nyabb volt, mint a ma gya rok nál.

Ál ta lá nos jel lem zés ként még el mond hat juk, hogy vizs gá la tunk so rán azok nál
a vizs gált sze mé lyek nél kap tuk a leg ros  szabb ered mé nye ket, aki nem vol tak köz vet −
len kap cso lat ban a má sik nem ze ti ség tag ja i val, és csak másod kézből ka pott in for −
má ci ók alap ján ala kí tot ták ki vé le mé nyü ket a má sik et ni kum ról.

A tré ning el mé le ti elő ké szí té se

Az ered mé nyek is me re té ben a kö vet ke ző tré ning mo dellt ala kí tot tuk ki:
– az ön is me ret fej lesz té se, az egyén konf ron tá lá sa sa ját ne ga tív és po zi tív tu laj −

don sá ga i val;
– a bel ső fe szült sé gek le ve ze té sé nek el sa já tí tá sa, az ag res  szi vi tás konst ruk tív

le ve ze té sé nek el sa já tí tá sa;
– az em pá ti ás kész ség, a to le ran cia ké pes sé gé nek és az assz ertiv itás kész sé −

gé nek el sa já tí tá sa;
– a kom mu ni ká ci ós kész sé gek fej lesz té se, a má sik et ni kum hoz tar to zó em be rek

kom mu ni ká ci ó já nak de kó do lá sa;
– az együtt mű kö dés kész sé gé nek fej lesz té se;
– a konf lik tu sos hely ze tek meg ol dá sá nak el sa já tí tá sa.
Az egyes tré nin gek idő tar ta mát 100 órá ban ál la pí tot tuk meg. A tré nin gek bel ső

szer ke ze tét úgy ala kí tot tuk ki, hogy a fent em lí tett kész sé gek mind egyi ké nek gya kor −
lá sá ra ele gen dő idő jus son a mun ka so rán.

A tré ning prog ram ös  sze ál lí tá sá nál ab ból a fel te vés ből in dul tunk ki, hogy a sze −
mé lyi ség ben a csa lád, a kör nye zet ha tá sá ra ki ala kult at ti tű dök bi zo nyos cso port te −
rá pi ás fo lya ma tok ha tá sá ra meg vál toz tat ha tók, eset leg mi nő sé gi leg ja vít ha tók. Az
olyan szo ci á lis kész sé gek pe dig, mint a ha té kony vi sel ke dés, a kom mu ni ká ció, az
együtt mű kö dés, a kap cso lat te rem tés stb. gya kor lás sal el sa já tít ha tók.
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Ma nap ság az em be rek kö zöt ti kap cso la tok olyan bo nyo lul tak, hogy nagy ter het
ró nak az egyén re, és bi zo nyos fel ké szült sé get, ru gal mas sá got kö ve tel nek meg tő le.
Ez hat vá nyo zot tan ér vé nyes a kü lön bö ző et ni ku mok hoz, val lá si cso por tok hoz tar to −
zó em be rek kö zöt ti kap cso la tok ese té ben.

A fel lé pő konf lik tu sok mö gött gyak ran a hely te len be ál lí tó dást, a kom mu ni ká ci ós
gá ta kat, az in for má ci ók át adá sá nak és ér tel me zé sé nek tor zu lá sa it fe dez het jük fel.

Ezek meg elő zé se és ki vé dé se gya kor lás sal el sa já tít ha tó, és a cso port hely ze tek −
ben lét re jött él mé nyek ha tá sá ra a me rev at ti tű dök meg vál toz tat ha tók és for mál ha tók.

Ezért a 100 órás idő tar ta mot 5 hét vé gé re osz tot tuk szét, és min den egyes hét −
vé gén 20−20 órát kí ván tunk dol goz ni.

Az el ső há rom hét vé gén, va gyis 60 órás idő tar tam ban ön is me re ti tré nin get ter −
vez tünk, mely nek so rán az ön is me re ti ele mek do mi nál nak. Eb ben az idő szak ban a
he lyes én kép ki ala kí tá sá val, az ag res  szi vi tás konst ruk tív le ve ze té sé vel, az em pá ti −
ás és az assz ertív kész sé gek ki ala kí tá sá val, va la mint a to le ran cia szint nö ve lé sé vel
kí ván tunk fog lal koz ni. Eb ben a sza kasz ban kí ván tunk fog lal koz ni a ko ope rá ció és a
csa pat épí tés ki ala kí tá sá nak kész sé gé vel is.

A ne gye dik hét vé gét a kom mu ni ká ci ós kész sé gek fej lesz té sé nek kí ván tuk szen tel −
ni. A ver bá lis kom mu ni ká ció kész sé gé nek fej lesz té se mel lett ja ví ta ni akar tuk a non −
ver bális kom mu ni ká ci ós kész sé ge ket is. Kü lön kí ván tunk fog lal koz ni a me ta kom mu −
ni ká ció je len sé gé vel, va la mint a part ner kom mu ni ká ci ó já nak de kó do lá sá val is.

A zá ró hét vé ge prog ram ját úgy kí ván tuk ki ala kí ta ni, hogy ab ban a konf lik tu sos
hely ze tek me ne dzse lé sé nek tech ni ká it sa já tít has sák el a részt ve vők.

Az egyes rész te rü le te ket ter mé sze te sen nem kí ván tuk ilyen szi go rú an szét vá lasz −
ta ni egy más tól, mert pél dá ul a kom mu ni ká ci ós tech ni kák alap ele me it már az el ső
tré nin ge ken át kí ván tuk ven ni a részt ve vők kel, hogy a to váb bi ak ban a mun ka gör dü −
lé ke nyeb ben fo lyjon.

Az ál ta lunk ki dol go zott tré ning sa ját él mé nyű, nem pe dig di dak ti kus, ok ta tó jel le −
gű cso port tal szá molt. A tré ning tar tal mi meg fo gal ma zá sa kor a komp lex meg kö ze lí −
tést tar tot tuk fon tos nak, és a fent em lí tett té ma kör ök re épí tet tük fel a szer ke ze tet.

A tré ning alap pil lér ét két is mert pszi cho te rá pi ás mód szer al kot ta, még pe dig
a Moreno ál tal kife jleszetett pszi chodrá ma és a Rogers ál tal ki dol go zott sze mély köz -
pon tú pszi cho te rá pia.

A pszi chodrá ma (a to váb bi ak ban: PD) el ső sor ban az em be ri spon ta ne i tás ra és
kre a ti vi tás ra épít, és a tör té né sek át élé sé re irá nyul. Moreno több ször hang sú lyoz ta,
hogy az ún. kul tu rá lis kon zer vek he lyett a PD részt ve vői a sa ját él mé nye i ket és el −
kép ze lé se i ket al kal maz hat ják a já ték so rán. Ez a meg ha tá ro zás szá munk ra rend kí −
vül fon tos volt, hi szen a vizs gá la tunk so rán gyak ran ta lál koz tunk a de le gá ció je len −
sé gé vel, az et ni kai és kul tu rá lis kon zer vek je len tő sé gé nek túl hang sú lyo zá sá val.

A PD so rán a dra ma ti kus ele me ket te hát el ső sor ban az ön is me re ti mun ká ban
tud juk hasz no sí ta ni. A já ték so rán a fe szült sé gek a fel szín re jön nek és te rá pi á san
irá nyí tott ke re tek be fog lal ha tók.

Úgy gon dol tuk, hogy a PD a leg jobb se gít ség ah hoz, hogy a kí ván csi em ber el jus −
son sa ját éle té nek, múlt já nak mély sé ge i be, meg lás sa az ott la pu ló ször nye te get, és
utá na biz ton sá go san vis  sza ta lál jon a fény re.

A PD mód szer ab ban kü lön bö zik a töb bi ön is me re ti tech ni ká tól, hogy ez egy cso −
por tos tech ni ka, mely nél a részt ve vők a pusz ta ver bal izálás he lyett sa ját spon ta ne −
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i tá su kat és kre a ti vi tá su kat fel hasz nál va el játs  szák, dra ma ti zál ják az él mé nye i ket,
és a cse lek vé sen ke resz tül idéz nek fel ré gen el fe lej tett mo tí vu mo kat. 

A PD−ben részt ve vő egyé nek, a ren de ző fel ügye le te mel lett, új ra el játsz hat ják és
át él he tik éle tük nagy konf lik tu sa it, él mé nye it és ér zé se it. Az egész já ték az „olyan
mint ha” tar to má nyá ban ját szó dik le.

Azt a cso port ta got, aki ép pen ját szik, pro tag o nistá nak ne vez zük. A pro tag o nista
a cso port töb bi tag ja kö zül part ne re ket, ún. se géd-éne ket vá laszt ki ma gá nak, és
ezek se gít sé gé vel új ra el játsz hat ja konf lik tu sát ré gen el hunyt ap já val, meg be szél he −
ti gond ja it volt fe le sé gé vel/fér jé vel vagy el játsz hat ja je len le gi ös  sze tű zé sét a fő nö −
ké vel, az élet tár sá val vagy gyer me ké vel.

A pro gag o nista já ték alap sza bá lya az, hogy a cse lek mény me ne tét, le fo lyá sát
a fő sze rep lő, va gyis a pro tag o nista ha tá roz za meg. Az őt se gí tő se géd−ének ki zá ró −
lag a pro tag o nista uta sí tá sai sze rint cse lek sze nek. Te hát nem vál toz tat hat ják meg
ked vük sze rint a tör té nés me ne tét, nem kri ti zál hat ják, iro ni zál hat ják a pro tag o nistát. 

Azt, hogy mit mond jon vagy te gyen a se géd−én a pro tag o nista az ún. sze rep cse -
re fo lya mán mu tat ja meg ne ki (va gyis el játs  sza az adott mon da tot, cse le ke de tet).

A já ték so rán sok szor ha tal mas ér zel mek tör nek a fel szín re, olyan emó ci ók, me −
lyek éve kig, sőt sok szor év ti ze de kig ott la pul tak a mély ben, és mint egy nagy súly
húz ták, nyo mo rí tot ták az egyén ka rak te rét.

Az zal, hogy a já ték so rán az egyén új ra fel idé zi eze ket a konf lik tu so kat és ér zé −
se ket, hir te len mint ha ki tisz tul na a sze me. Kez di job ban lát ni és ér te ni ön ma gát. És
a já ték vé gé re sok szor va ló di meg tisz tu lá si él mé nyen megy ke resz tül.

A PD to váb bi nagy elő nye ab ban rej lik, hogy az egyén ál tal fel mu ta tott, ám va ló −
já ban sok szor az egész cso por tot fes zítő és ér dek lő tar ta lom a já ték so rán fel iz zik,
és a töb bi cso portt tag szá má ra is ér de kes sé, in ten zív vé vá lik és ma ra dan dó em lék −
ként to vább él ben nük.

A já ték vé gez té vel az egyé ni és cso por tos fe szült sé gek ol dód nak és ka na li zá lód −
nak (az ún. ven til lá ci ós vagy meg be szé lé si fá zis so rán), és így az egyén drá má já ba
sű rí tett prob le ma ti ka a já ték vé gé re tisz ta kon tú rok kal raj zo ló dik ki min den cso port −
tag szá má ra.

A cso port kö ze gé ben az egyén akár akar ja, akár nem, fo lya ma to san meg je le ní ti
ön ma gát, még ak kor is, ha hall gat vagy ha csak pas  szí van vesz részt a cso port mun −
ká já ban. Ez az ön rep re zen tá ció nem más, mint az egyén nek sa ját ma gá ról adott in −
for má ci ó ja a cso port szá má ra, va gyis tu laj don kép pen egy ön fel tá ró fo lya mat ré sze. 

Is mert tény, hogy az ön fel tá rás sok eset ben kí nok kal és fáj da lom mal jár. Nagy
elő nye vi szont, hogy ez zel az egyén ren ge te get nyer het, el ső sor ban ön is me ret ét gya −
ra pít hat ja. 

A mun ka ele jén ter mé sze te sen sok részt ve vő ér zi azt, hogy az ön fel tá rás sal ki −
szol gál tat ja ön ma gát a cso port töb bi tag já nak, és ez ál tal véd te len né vá lik. Ám ha −
ma ro san rá döb ben, hogy cso port tár sai na gyon sok szor ha son ló gon dok kal és kí nok −
kal küz de nek, mint ő, és így a tré ning meg kez dé se előtt még el vi sel he tet len nek tű −
nő „egyé ni át kok ról és ször nyű tit kok ról” ki de rül, hogy ko ránt sem egyé ni át kok, me −
lyek csak is egyet len sze mélyt súj ta nak. Hi szen a töb bi cso port tag „pro duk ci ó ja” azt
bi zo nyít ja hogy ők is ilyen tit kok ból és kí nok ból al ko tott pú pot vi sel nek a há tu kon,
sok eset ben hos  szú év ti ze de ken ke resz tül.
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A cso port tag jai az egyes pro tag o nista já té kok vé gén spon tán vis  sza jel zé se ket
ad nak a fő sze rep lő nek, va gyis úgy vi sel ked nek a pro tag o nistá val szem ben, mint egy
élő tü kör.

A pro tag o nista ezek ből a vis  sza jel zé sek ből so kat ta nul hat. Elő ször is meg köny  −
nyeb bül, mert a vis  sza jel zé sek ből ki de rül, hogy nem csak ne ki, ha nem má sok nak is
van nak ha son ló bel ső konf lik tu sai.

A vis  sza jel zé sek (va gyis a tü kör) ha tá sá ra új ra ele mez he ti sa ját gon dol ko dá sát,
ér ték rend szer ét és mo ti vá ci ós hát te rét, és kor rek ci ó kat tud vég re haj ta ni sa ját vi sel −
ke dé sé ben.

A vis  sza jel zé sek ha tá sá ra a cso port tag jai kez dik job ban meg is mer ni és meg ér −
te ni egy más ér ze lem vi lá gát és gon dol ko dá sát is. Kez dik meg ér te ni azo kat a tit kos
moz ga tó ru gó kat, rej tett mo ti vá ci ó kat, me lyek a má sik cso port ta got moz gat ják.

És ez már ko moly elő re ha la dást je lent egy más el fo ga dá sa te rén. Ha vé gig gon do −
lunk azon, hogy az ál ta lunk ös  sze ál lí tott cso por tok tag jai kü lön bö ző et ni kai és val lá −
si fe le ke zet hez tar toz tak, ak kor már is job ban meg ért jük, hogy mi lyen le he tő sé gek
van nak el rejt ve a morenói pszi chodrámában.

A drá ma já ték so rán a cso port tag ok szá má ra is evi dens sé vá lik az a meg ál la pí −
tás, mely sze rint ön ma gun kat csak olyan mér ték ben is mer het jük meg, ami lyen mér −
ték ben má sok ál tal meg is mer te tünk.

Ez zel kap cso lat ban a tré nin gek so rán gyak ran idéz tük az egyik leg is mer tebb 20.
szá za di ma gyar köl tő, Jó zsef At ti la sza va it: „Hi á ba für de ted ön ma gad ban, csak más −
ban mos ha tod meg ar co dat.”

A tré ning je ink so rán fel hasz nált má sik pszi cho te rá pi ás mód szer a Carl Rogers ál −
tal ki fej lesz tett sze mély köz pon tú pszi cho te rá pia volt. Rogers egyik alap gon do la ta az
volt, hogy a sze mély csak akor ké pes har mo ni kus kap cso lat ban él ni má sok kal, ha
ön ma gá val is har mó ni á ban él. Az egy re in kább át po li ti zá ló dó tár sa dal ma ink ban sok −
szor ta lál ko zunk az zal a né zet tel, hogy csak az fo gad ha tó el ba rát nak, társ nak, part −
ner nek, aki az élet alap ve tő dol ga i ról ugyan úgy gon dol ko dik, mint mi. Ne he zen fo −
gad juk el azt, ha gyer me künk, há zas tár sunk, ba rá tunk vagy mun ka tár sunk egy− e gy
tár sa dal mi prob lé má ról a mi énk től el té rő vé le ményt ala kít ki.

Ez az eset vi szont több nem ze ti sé gű és több val lá sú tár sa dal mi vi szo nyok kö zött
na gyon gyak ran ve zet fe szült sé gek hez és konf lik tu sok hoz.

Azt fel té te lez tük, hogy meg fe le lő gya kor lás sal és tré ning gel el le het sa já tí ta ni azt
a ké pes sé get, hogy más ként gon dol ko dó em ber tár sa in kat olya nok nak fo gad juk el,
ami lye nek.

A cso port mun ka alap sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sa kor a zárt cso por to kat ré sze sí −
tet tük előny ben, mi vel az ilyen cso port na gyobb biz ton sá got nyújt a részt ve vők nek,
és job ban elő se gí ti a kí vánt cso port di na mi ka ki ala ku lá sát. Köz is mert tény, hogy az
ilyen sta bi li zált cso por tok meg tar tó ere je na gyobb, mint a nyí tott cso por to ké. A tré −
nin gek kez de te kor te hát a cso port tag ok be vo ná sá val min dig meg ha tá roz tuk a le het −
sé ges hi ány zá sok szá mát és óra ide jét. (Ezt több nyi re 10%−ban szab tuk meg.) 

A részt ve vők ki vá lasz tá sa

A leg ko mo lyabb fej tö rést a cél cso port ki vá lasz tá sa je len tet te. Ta pasz ta la ta ink sze −
rint a politkai elit tag jai szá má ra ter ve zett ak ti vi tá sunk nem je len tett ko mo lyabb mo −
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ti vá ló erőt. A par la ment ben ülő kép vi se lők sok eset ben ki mon dot tan ki hasz nál ták
a nem ze ti el len té te ket és in ter pel lá ci ó ik ban, hoz zá szó lá sa ik ban több ször manip u −
latív mó don élez ték az el len té te ket a szlo vá kok és ma gya rok kö zött. A nem ze ti sé gi
kár tya ki ját szá sa a par la men ti vi ták nak egyik el fo ga dott ele me lett Szlo vá ki á ban. Eb −
ben a játsz má ban el ső sor ban a több sé gi, szlo vák nem zet hez tar to zó kép vi se lők je −
les ked tek, de né hány al ka lom mal a ki sebb sé gi, ma gyar kép vi se lők sem ma rad tak
adó sak a vá las  szal.

Elem zé se ink alap ján úgy tűnt, hogy még is csak van egy jól kö rül ha tá rolt cso port,
ame lyik va ló ban ér de kelt a nem ze ti sé gi fe szült sé gek eny hí té sé ben. Ez a cso port
a ma gya rok és szlo vá kok ál tal ve gye sen la kott te rü le tek vé le mény for má ló cso port ja
volt. Fel mé ré se ink ből ki de rült, hogy a ve gyes la kos sá gú te rü le te ken (va gyis Szlo vá kia
dé li vi dé kén) la kó ér tel mi sé gi ek, et ni kai ho va tar to zá suk tól füg get le nül, jó val mo ti vál −
tab bak az et ni kai fe szült sé gek eny hí té sé ben, mint az or szág töb bi ál lam pol gá ra.

A ve gyes la kos sá gú te rü le tek pol gár mes te rei, ta ní tói, or vo sai, ügy vé dei, vál −
lakozói szá má ra va ló ban pri o ri tást je le nt az, hogy bé ké ben, nyu godt kö rül mé nyek
kö zött vé gez hes sék mun ká ju kat. Ezek az em be rek je len tős mér ték ben ala kít ják sa −
ját kör nye ze tük vé le mény al ko tá sát, te hát nagy ha tás sal van nak ar ra is, hogy a ve −
gyes la kos sá gú fal vak ban és vá ro sok ban mi lyen vé le mény és han gu lat ala kul ki
a má sik nem ze ti sé gű em be rek ről.

Úgy dön töt tünk te hát, hogy elő ször eze ket a he lyi vé le mény for má ló em be re ket
szó lít juk meg. Ab ban is egyet ér tet tünk kol lé gá im mal, hogy a meg szó lí tás leg ef fek tí −
vebb for má ja a sze mé lyes kap cso lat meg te rem té se.

Ami kor el ké szült trén ing jeink vég ső vál to za ta, „nya kunk ba vet tük az or szá got” és
sor ra meg lá to gat tuk a veg yeslakosságú fal vak és vá ro sok vé le mény for má ló em be re it.

Mi vel Szlo vá kia egy kis te rü le tű és la kos sá gú or szág két−há rom hé ten be lül na −
gyon sok ta lál ko zót bo nyo lí tot tunk le, és 1996 nya rán há rom, egyen ként 15−15 fős
cso port tal elkezd hetük a tré nin get.

Min den egyes cso port egy tré ner és egy co-trén er ve ze té sé vel mű kö dött a fent
vá zolt szer ke zet sze rint. A fog lal ko zá so kat hét vé ge ken tar tot tuk (pén tek dél után tól
va sár nap dél utá nig). Az egyes fog lal ko zá sok kö zött két he tes in ter val lu mo kat tar tot −
tunk, hogy a részt ve vők fel dol goz has sák a meg szer zett ta pasz ta la to kat.

Amint már em lí tet tem az egyes hét vé gék tar tal mi szer ke ze te adott volt, ám azon
be lül a sa ját él mény do mi nált.

Már Moreno fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy mi lyen ve szé lyes le het az, ha az egyén
sa ját gon do la tai és el kép ze lé sei he lyett bi zo nyos kul tu rá lis kon zer ve ket hasz nál.
A kul tu rá lis kon zerv sze rint ugyan is a sa ját né pünk min dig tö ké le tes, min dig csak
jót akar, min dig tud ja az egyet len igaz sá got, so ha sen kit sem bán tott. Ugyan ezen
kon zerv sze rint vi szont a töb bi ek (má sok) ki zá ró lag azért van nak a vi lá gon, hogy a mi
né pünk nek árt sa nak.

Mi vel jól is mer tük ezek nek a kon zer vek nek a lé te zé sét fo ko zot tan ügyel tünk ar −
ra, hogy a részt ve vők a já ték so rán mi nél ke ve sebb ilyen ele met vi gye nek be a pro −
duk ci ó juk ba. 

Olyan tech ni ká kat is al kal maz tunk, ami kor a részt ve vők nek épp a sa ját nem ze −
tük egyes kul tu rá lis szte re o tí pi á it kel lett be mu tat ni uk a má sik nem ze ti sé gű cso port −
tag ok nak, ám de ilyen kor is ar ra buz dí tot tuk a já té ko so kat, hogy sa ját sze mé lyes él −
mé nye i ket és mon da ni va ló ju kat is szőjjék be le a já ték ba.
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Eb ből adó dik, hogy ter mé sze te sen vol tak elő re meg ter ve zett tech ni kák is a mun −
ka so rán, mint pél dá ul a „csa lá di fo tó”, az „el kép zelt beszégetés apám mal/anyám −
mal”, a „ ked venc fám” stb., de még ezek nél az elő re meg ter ve zett tech ni kák nál is
a cso port tag ok sa ját ta pasz ta la ta i kat, po zi tív vagy ne ga tív él mé nye i ket „hoz ták be”
a cso port ba, és a tré ne rek ve ze té sé vel eze ket pszi chodra matikus mó don pró bál tuk
meg új ra el ját sza ni és kö zö sen meg be szél ni a shar ing fá zis alat t.

Gyak ran hasz nál tunk reg res  szív tech ni ká kat is, me lyek so rán „vis  sza men tünk”
a cso port tag ok múlt já ba, egé szen a ko rai gye rek ko rig. Ez zel a tech ni ká val na gyon
sok ne ga tív szte re o tí pi á nak és elő í té let nek a gyö ke re it si ke rült fel tár nunk. Az ilyen
fel is me ré sek nek sok eset ben iga zi katark tikus ha tá sa volt a cso port tag ok szá má ra.

Gya kor la ti rész

Szlo vá ki á ban te hát 1996 nya rán kezd tük meg a tré nin ge ket a Márai Sán dor Ala pít −
vány szer ve zé sé ben.

Kez det ben a he lyi vé le mény for má ló em be rek al kot ták a cso por tok ge rin cét, de
a ké sőb bi ek ben sok fi a tal, di ák és mű vész is be kap cso ló dott a mun ká ba. A saj tó
nagy se gít sé get nyúj tott a mun ka pro pa gá lá sá ban, a tré nin gek nek na gyon jó vissz −
hang ja volt az or szág ha tá ra in túl is. A jó saj tó vissz hang nak kö szön he tő en na gyon
nép sze rű lett ez a te vé keny ség, és egy re tar kább cso por tok ala kul tak ki. 

A szer ve zés nél ügyel tünk ar ra, hogy a szlo vák és a ma gyar nem ze ti sé gű részt ve −
vők le he tő leg egyen súly ban le gye nek. Ugyan úgy igye kez tünk be tar ta ni a cso por ton
be lül a nők és a fér fi ak köz ti egyen súlyt is (ami ter mé sze te sen nem min dig si ke rült.)

A fog lal ko zá so kat hi va ta lo san interetnikus tré nin gek nek ne vez tük, de ez ter mé −
sze te sen nem zár ta ki az egyéb, sze mé lyes te ma ti ká jú ese mé nyek új ra fel ele ve ní té −
sét és dra ma ti zá lá sát.

A tré ning kez de te kor ál ta lá ban olyan sa ját él mé nyû gya kor la tok kal kezd tünk, me −
lyek nek nem volt etnospeci fikus jel le ge.

A pro tag o nista be ho zott a cso port ba egy olyan sze mé lyes jel le gű prob lé mát, amit
az élet ben nem tu dott meg ol da ni (mun ka he lyi gond, csa lá di ve sze ke dés, lel ki is me −
re ti vál ság stb.). 

A se géd−ének be vo ná sá val (sze rep cse rék kel) és a ren de ző se gít sé gé vel el ját −
szot ta a je le ne tet, me lyet az tán ala pos meg be szé lés és a shar ing kö ve tett.

A 100 órás tré ning so rán min den egyes cso port tag leg alább há rom−négy al ka lom −
mal ka pott le he tő sé get ar ra, hogy pro tag o nista le hes sen és ön is me re ti já ték ban sa −
ját él mény anya gá val dol goz has son.

Pár al ka lom mal a Bib li á ból vagy a vi lág tör té ne lem ből is mert ese mé nye ket ját −
szot tuk el úgy, hogy meg kér tük a sze rep lő ket, hogy ne csak a tör té nel mi hű ség hez
ra gasz kod ja nak, de vi gyék be a já ték ba sa ját el kép ze lé se i ket és ér zé se i ket is.

A ké sőb bi ek so rán a cso por ton be lül ki ala kí tot tunk egy szlo vák és egy ma gyar
kis cso por tot. A kis cso por tok fel ada ta az volt, hogy a má sik fél szá má ra el játs  sza −
nak né hány fon tos ese ményt a sa ját éle tük ből. Olyan ese mé nye ket ját szat tunk ve −
lük, me lyek nek már volt bi zo nyos etnospeci fikus jel le ge.

Te hát a ma gyar kis cso port tag jai el ját szot ták szlo vák tár sa ik nak, hogy mi ként
zaj lik le egy ti pi kus ma gyar es kü vő, szü le tés nap, te me tés stb. Majd a szlo vá kok tet −
ték meg ugyan ezt. A já ték vé gén a cso port kö zö sen meg be szél te és kom men tál ta
a lá tot ta kat.
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Jel lem ző volt, hogy az ilyen já té kok so rán mi lyen nagy sze re pet kap tak a kü lön −
bö ző ri tu á lék. Mi nél fe szül tebb volt a já ték, an nál in kább meg nőtt ezek nek a ri tu á −
lék nak a vé de ke ző, ve szély el há rí tó sze re pe.

Ezek a sok szor szak rá lis jel le gű ri tu á lék na gyon gá tol ták a já té ko so kat a sza bad −
sá guk ban, még is, bi zo nyos hely ze tek nél a já té ko sok in kább vá lasz tot ták a ri tu á lé rá −
csa it (ah ogy ők mond ták a bel ső biz ton sá got), mint a ve szé lyes sza bad sá got és az
ez zel já ró fe le lős sé get.

Ilyen ese tek ben meg vál to zott a kom mu ni ká ci ó juk is és egyes szám el ső sze mély
he lyett töb bes szám el ső sze mély ben kezd tek el be szél ni. Pl. „Mi ma gya rok ilyen −
kor azt szok tuk csi nál ni, hogy...”; „Ná lunk szlo vá kok nál az a szo kás, hogy...” stb. 

A kom mu ni ká ció vál tás még fel tű nőbb volt ak kor, ha ala csony ön ér té ke lé sű em −
be rek kel, vagy ala csony stá tu szú ki sebb sé gi ek kel dol goz tunk a cso port ban. A nők
elég gyak ran hasz nál ták ezt a kom mu ni ká ci ós sé mát ak kor, ha sa ját női sze re pük −
ben ke rül tek meg old ha tat lan fel adat elé („Mi nők...”; „Ne künk nők nek...” stb.)

A so kat fruszt rált ci gá nyok is szí ve seb ben hasz nál ták a töb bes szám el ső sze −
mé lyű kom mu ni ká ci ót, mint az „én tí pu sú” mon da to kat.

Évek kel ké sőbb iz ra e li tré nin gem so rán let tem fi gyel mes ha son ló je len ség re,
ami kor a pa lesz tin nők kom mu ni ká ci ó ját jel le mez te e töb bes szám el ső sze mély.

Ezek nél az em be rek nél (ala csony stá tus, fruszt rált egyé ni ség) to váb bi jel lem ző
volt az, hogy szí ve sen és hos  sza san ver bal izál tak, de na gyon ne he zen szán ták rá
ma gu kat a cse lek vés re (in kább „el du mál ták” a meg ol dást).

A töb bes szám el ső sze mély ben tör tént kom mu ni ká ci ót egy má sik cso port is szí −
ve sen hasz nál ta – őket de le gált em be rek nek ne vez tük el. A de le gált em ber szin tén
a sa ját kö zös sé ge ne vé ben be szélt, de ná la az el hi va tott ság és ki vá lasz tott ság ér −
zé se do mi nált. A de le gált em be rek sok szor úgy vi sel ked tek a cso port ban, mint Is −
ten ki vá lasz tott egye dei, a pró fé ták. 

Ed di gi mun kánk so rán mind et ni kai, mind val lá si jel le gű de le gá ci ó val gyak ran volt
ta pasz ta la tunk a cso por tok ban. A de le gált em be rek kel csak hos  szas, ap ró lé kos
mun ka árán lehett ha la dást el ér ni. Né ha meg rá zó for du lat nak le het tünk szem ta núi,
ami kor az ilyen em be rek anti sz erepet ala kí tot tak és en nek so rán tu da to sult ben nük
de le gált mi vol tuk min den vis  szás sá ga. 

A foly ta tás ban már ér zé ke nyebb té má kat is mű sor ra tűz tünk, va gyis olyan tör té −
nel mi ese mé nye ket ját szat tunk el a ta gok kal, me lyek mind a szlo vá kok, mind a ma −
gya rok szá má ra rend kí vül ér zé ke nyek vol tak.

Ilyen kor több va ri á ci ó ban is el ját szot tuk az adott ese ményt, és olyan al ter na tí vá −
kat is al kal maz tunk, hogy egy is mert szlo vák tör té nel mi fi gu ra sze re pét ma gyar nem −
ze ti sé gű cso port tag ját szot ta el.

A tré ning vé ge fe lé már el ju tot tunk odá ig, hogy ún. anti sz erepeket is el ját szat −
tunk a részt ve vők kel. Pél dá ul a mé lyen hí vő, jól kép zett ka to li kus pap nak egy mű ve −
let len, amo rá lis pros titált sze re pét kel lett meg for mál nia; egy fé lénk, ap ró ter me tű
tanítónéninek egy nagy da rab, bru tá lis hen tes sze re pét kel lett ala kí ta nia; egy jó ké −
pű, si ke res pol gár mes ter nek egy men tá li san re tar dált haj lék ta lan alak ját kel lett
meg for mál nia.

Ké sőbb az zal fo koz tuk to vább a fe szült sé get, hogy az anti sz erepeknek is ad tunk
etnospeci fikus jel le get. Egy ma gyar ki sebb sé gi kép vi se lő nek pél dá ul azt a fel ada tot
ad tuk, hogy egy is mert szlo vák na ci o na lis ta po li ti kus sze re pét ala kít sa, a nem ze ti
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ér zel mű szlo vák ta ní tó nak pe dig egy láng lel kű ma gyar köl tő sze re pét kel lett hi te le −
sen meg for mál nia a cso port ál tal ki ta lált tör té net ben.

Va gyis amíg a pro tag o nista egy má sik hely ség ben ké szült a sze re pé re, ad dig
a cso port töb bi tag ja kre ált egy adott tör té ne tet, mely be a vis  sza té rő pro tag o nistá −
nak be le kel lett lép nie és a fel vá zolt for ga tó könyv sze rint ala kí ta nia sze re pét.

A tré ning nek eb ben a fá zi sá ban a részt ve vők már an  nyi ra be le él ték ma gu kat
a hely zet be, hogy sen ki sem vet te fél váll ról a mun kát. A já ték he vé ben a ma gyar
nem ze ti sé gű cso port tag el fe led ke zett ar ról, hogy ő, ma gyar lé té re szlo vák sze re pet
ala kít, és sok szor a sa ját pri vát vé le mé nyé vel el len té tes né ze te ket kép vi sel.

A shar ing so rán a pro tag o nisták sok szor be szél tek ar ról, hogy úgy be le él ték ma −
gu kat a sze re pük be, hogy en nek ha tá sá ra sok szor ere de ti vé le mé nyük is szig ni fi kán −
san meg vál to zott bi zo nyos kér dé sek ről.

Egy fi a tal, ener gi kus pol gár mes ter a be mu tat ko zás so rán hos  sza san és lel ke sen
be szélt ar ról, hogy egyik fő fel ada tá nak azt te kin ti, hogy a vá ro sát meg tisz tít sa a kol −
du ló, zseb tol vaj, aszo ci á lis, ko szos ci gá nyok tól. A tré ning be fe je ző fá zi sá ban azt az
anti sz erepet kap ta, hogy egy sán ta, nyo mo rult, nyolc van éves ci gány kol dus as  szonyt
játs  szon el, akit a já ték so rán a cso port töb bi tag ja dur ván ki gú nyolt és meg alá zott.

A drá ma já ték olyan hi te les re si ke re dett, hogy a já ték vé gén so kan sír tak a cso −
port ban, és vé gül ma ga a pol gár mes ter is han gos zo ko gás ba tört ki, és han go san
át koz ta ön ma gát ko ráb bi né ze te i ért.

A drá ma já ték ban az em lí tett sze rep cse ré ken kí vül sok olyan tech ni kai fo gás van,
ame lyik se gít a pro tag o nistá nak ab ban, hogy job ban meg is mer je ön ma gát. Az ön fel −
tá rás fo lya ma tát leg gyak rab ban az in ter jú, a mo no lóg, a ha son más, a bel sõ hang,
a tük rö zés és a dup lá zás tech ni ká já val se gít het jük elő.

E tech ni kai fo gá sok na gyob bik ré szét a pro tag o nista já té kát fi gye lő töb bi cso port −
tag szol gál tat ja, még pe dig úgy, hogy fo lya ma to san együtt él és lé leg zik a pro tag o −
nistá val, nagy oda for du lás sal, em pá ti á val kö ve ti an nak bel ső tör té né se it és a ren −
de ző uta sí tá sá ra be lép an nak já té ká ba.

Et ni ka i lag/val lá si lag ke vert cso por tok ban ez a fel adat ne megy szer kü lön le ges
meg ter he lést ró a pro tag o nistától el té rő szár ma zá sú, hi tű se géd−ének re. De a já ték
va rá zsa és az egy más ra utalt ság ér zé se rö vid időn be lül erős, szo li dá ris kap cso la tot
te remt a pro tag o nista és a segéd−én(ek) kö zött, és ez a ka pocs a cso port vo nat ko −
zá sá ban mint ko hé zi ós erő je le nik meg. (Sok szor va ló ban megrendítőek azok a be −
szél ge té sek, me lye ket az utol só tré ning na pon tar tunk meg. Nem egy részt ve vő el −
mond ja ilyen kor, hogy a cso port tag ja i val ben ső sé ge sebb kap cso la ta ala kult ki, mint
leg kö ze leb bi hoz zá tar to zó i val.)

A be ve ze tő ben em lí tet tem, hogy a tré ning so rán hasz nál juk még Carl Rogers kli −
enscent ri kus pszi cho te rá pi á ját és spe ci á lis kom mu ni ká ci ós gya kor la to kat is. Ezek −
ről ter je del mi kor lá tok mi att nem írok bő veb ben, csak azt sze ret ném ki emel ni, hogy
a roger si ak tív oda for du lás és hall ga tás tech ni ká já nak, va la mint az új ra fo gal ma zás
(re fraim ing) és em pa ti kus tü kör mód sze ré nek a tré ning utol só ré szé ben kü lö nös
sze rep jut.

Ugyan is a tré ning utol só fá zi sá ban a konf lik tus me nedzs ment né hány módszeré −
v el fog lal ko zunk. Te hát az utol só hét vé gén a részt ve vők elő ször né hány órás el mé −
le ti kép zést kap nak a leg mo der nebb konf lik tus ke ze lő mód sze rek ből, majd ez után
konk rét pél dá kon gya ko rol juk a konf lik tu sos hely ze tek ke ze lé sét.
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Elő ször elő re meg kom po nált je le ne te ken gya ko rol juk a konf lik tu sok meg ol dá sát,
majd ké sőbb a részt ve vők a va lós élet ben át élt konf lik tu sa i kat „hoz zák be a cso −
port ba”.

En nél a konf lik tus meg ol dó mun ká nál veszük iga zán hasz nát a fent le írt ön is me −
re ti kép zés nek. Ugyan is az ön is me re ti mun ka ha tá sá ra a részt ve vők nem csak ön −
ma gu kat is me rik meg, ha nem meg nő em pá ti ás kész sé gük is a töb bi ek kel szem ben
és egy konf lik tus hely zet ben már nem csak ki zá ró lag jo gi, po li ti kai, tár sa dal mi vagy
gaz da sá gi prob lé mát lát nak, ha nem meg lát ják mö göt te az em bert is. 

Rá döb ben nek ar ra, hogy az asz tal túl só ol da lán egy hús−vér em ber ül, aki nek
szin tén van nak vá gyai, cél jai, ér zé sei a vi lág ról.

A tré ning ha tá sá ra job ban tud ják de kó dol ni a konf lik tus ban részt ve vő sze mély
kom mu ni ká ci ó ját, ke vés bé te kin tik őt el len ség nek, igye kez nek meg fej te ni mo ti vá ci −
ós hát te rét, ér ték rend szer ét és a konf lik tu sos hely ze tet nem fel tét le nül ver seny hely −
zet ként élik meg, ahol győz ni ük kell, ha nem ke re sik a ko ope rá ció le he tő sé ge it.

Eb ben a tö rek vé sük ben rend kí vül nagy se gít sé gük re van a már em lí tett kom mu −
ni ká ci ós tré ning is, amely nek so rán nem csak a jól ar ti ku lált, pon to san ér tel mez he −
tő ver bá lis köz lé sek sza bá lya it sa já tít ják el, ha nem a test be széd fon tos ele me it is,
úgy hogy egy konf lik tu sos hely zet tár gya lá sa kor a ver bá lis tar ta lom mel lett elem zik
és ér té ke lik a part ne rük mi mi kai re ak ci ó it, a szem kon tak tus meg tar tá sát, ill. az „el −
né zé sek”−et, a hang szín vál to zá sa it, a lég zés amp li tú dó it, a part ner gesz ti ku lá ci ó it,
uj ja i nak re me gé sét, lá bá nak moz gá sát, tes té nek és po zí ci ó i nak vál to zá sa it is.

A roger si klien scen trikus kép zés ha tá sá ra meg ta nul nak hu za mo san fi gyel ni
a part ner kom mu ni ká ci ó já ra, ké pe sek ar ra, hogy eb ből a mon da ni va ló ból ki emel jék
a leg fon to sabb ele me ket, és eze ket a pri o ri tá so kat új ra fo gal maz va meg is mé tel jék
a part ne rük szá má ra, úgy, aho gyan azo kat ők ér tel mez ték, ez zel is csök kent ve a fél −
re ér té sek és „át hal lá sok” ve szé lye it.

Ös  szeg zés

Tíz év mun kás sá gá ra vis  sza te kint ve el mond ha tó, hogy az ál ta lunk ki fej lesz tett, önis −
mereti−kom mu niká ciós−kon flik tus megoldási mód szer et ni ka i lag és val lá si lag ke vert
cso por tok ban is jól mű kö dik.

Szlo vá ki á ban az el múlt tíz esz ten dő so rán több mint 1200, szlo vák és ma gyar
nem ze ti sé gű, ál lam pol gár vett részt eze ken a tré nin ge ken.

Aho gyan már em lí tet tem, a tré nin ge ken el ső sor ban a he lyi vé le mény for má ló em −
be rek vet tek részt, ezek kö zül is ki kell emel ni a pe da gó gu sok sze re pét, akik a részt −
ve vők több sé gét al kot ták. Az utób bi évek so rán egy re több fi a tal, kö zép is ko lás és
egye te mi di ák vesz részt a tré nin ge ken. Lé nye ge sen meg nőtt a vál lakozók szá ma is,
akik fel is mer ték, hogy ezen ké pes sé gek hi á nyá ban ne he zeb ben bol do gul nak az egy −
re fo ko zó dó konkur ren ci a har cban.

1998 után kezd tünk el in ten zí ven fog lal koz ni a Szlo vá ki á ban élő ro mák prob lé −
má i val. A ro ma nem ze ti sé gű la kos ság nak mint egy 40% él Szlo vá ki á ban sze gregált
mó don, va gyis re la tí ve sze pa rált ro ma ne gye dek ben, vagy tel je sen kü lön ál ló ro ma
te le pü lé se ken. Mun kánk so rán el ső sor ban ezek re az em be rek re össz pon to sí tot −
tunk, és két fé le tré ning prog ra mot dol goz tunk ki szá muk ra.
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Az el ső tí pu sú tré nin ge ket azok ban a vá ro sok ban vagy fal vak ban tar tot tuk ahol
a ro mák ugyan együtt él nek a szlo vá kok kal, ill. a ma gya rok kal ám de éles ha tár vo −
nal hú zó dik meg köz tük, és a többb sé gi nem zet tel alig van együtt mű kö dés. Az ilyen
he lye ken a ro ma–szlo vák, ill. a ro ma–ma gyar együtt mű kö dés ja ví tá sát szol gá ló ko −
ope rá ci ós tré nin ge ket tar tot tunk, me lyek szer ke ze te na gyon ha son ló volt a fent vá −
zolt tré ning mun ká hoz. Va gyis ve gyes nem ze ti sé gű cso por to kat hoz tunk lét re, me −
lyek be igye kez tünk be von ni a he lyi szlo vák, ma gyar és ro ma vé le mény for má ló em −
be re ket. Eze ken a tré nin ge ken több mint öt száz ro ma he lyi ak ti vis ta vett részt. (Mel −
let tük ter mé sze te sen ott vol tak a szlo vák, ill. ma gyar nem ze ti sé gű he lyi vé le mény −
for má lók is.)

A má so dik tré ning cso por tot azo kon a te le pü lé se ken lé te sí tet tük, ahol a ro mák
a szlo vák, ill. a ma gyar nyel vű la kos ság tól tel je sen el kü lö nül ten, get tó sze rű kö rül −
mé nyek kö zött él nek. 

Ki dol goz tunk egy tör vény ja vas la tot, mely nek lé nye ge a ro ma as  szisz ten sek ka te −
gó ri á já nak meg te rem té se és el is mer te té se volt a Szlo vák Köz tár sa ság ban. Úgy gon −
dol tuk, hogy a ro ma asszis tensek ké pez he tik majd egy he lyi ro ma kö zép osz tály alap −
ja it. Vé le mé nyünk az volt, hogy a ro mák be vo ná sa és ak tív rész vé te le nél kül nem ja −
vít ha tók ha té ko nyan az ok ta tás ban, az egész ség ügy ben, a szo ci á lis szfé rá ban,
a bűn meg elő zés ben, a he lyi ön kor mány za ti ság ban, a ki sebb sé gi kul tú rá ban mu tat −
ko zó prob lé mák.

Ezek ben a fal vak ban a ro ma as  szisz ten sek kép zé sé re he lyez tük a hang súlyt. Va −
gyis a részt ve vők itt is kap tak alap kép zést ön is me ret ből, kom mu ni ká ci ó ból és kon −
f lik tus me ne dzse lés ből, de ez után még egy hos  szabb, 250 órás spe ci á lis kép zést is
kap tak, mely nek so rán is me re te ket sa já tí tot tak el a pe da gó gia, az egész ség ügy, a
rend fenn tar tás, va la mint az ön kor mány za ti, a szo ci á lis és a kul tu rá lis mun ka alap −
ja i ból.

Ezek a tré nin gek több mint hét hó na pon ke resz tül foly tak és vizs gá val vég ződ tek.
Az ál ta lunk szer ve zett as  szisz ten si kép zé sen több mint 50 ro ma szak em bert ké pez −
tünk ki.

A tré ning je ink so rán szer zett tap sz ta la tokat és a részt ve vők vis  sza jel zé se it rész −
le te seb ben tag lal juk a Bor dás Sándor–Hunčík Pé ter: FER. Fe szült ség elõ re jel zõ-rend -
szer (Dunaszerdahely, Nap Ki adó, 1999), ill. a Bor dás Sán dor–Hunčík Péter–
Mikulás Domonkos–Strédl Te ré zia: Együtt lét. Egy interetnikus tré ning ta pasz ta la tai
(Bu da pest, Ba las si Kiadó–Magyar Pax Romana, 2004) cí mű köny ve ink ben.

Kül föl di ta pasz ta la ta ink

2000 óta Ma gyar or szá gon is fog lal ko zunk ro ma fi a ta lok kép zé sé vel. A Pécs vá ro sá −
ban mű kö dő, ro ma fi a ta lok szá má ra lé te sí tett Gan dhi Gim ná zi um, a kecs ke mé ti pi −
a ris ta gim ná zi um és a sze ge di karoli na gim ná zi um 17 éves di ák jai vesz nek részt tré −
ning je in ken im már 5 esz ten de je. Ez alatt az idő alatt több mint 120 érett sé gi előtt
ál ló fi a tal lá to gat ta meg cso port ja in kat, ahol a fent vá zol 100 órás tré ning prog ram
alap ján fog lal koz tunk ve lük.

Cseh és len gyel kol lé gák szá má ra ún. train ing of the train ers cso por to kat ala kí −
tot tunk, va gyis meg pró bál tuk át ad ni ta pasz ta la ta in kat a cseh és len gyel kol lé gák −
nak, hogy ezek alap ján sa ját ha zá juk ban tart has sa nak ha son ló tré nin ge ket.
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Ro má ni á ból szár ma zó kol lé gá ink ha son ló kép zé sen vet tek részt, majd mi utaz −
tunk le Ko lozs vár ra, ahol szak mai be mu ta tót tar tot tunk egy több nem ze ti sé gű cso −
port nak a mun kánk ból. A ko lozs vá ri cso port ban a ro má no kon és ma gya ro kon kí vül
vol tak ör mény, gö rög, né met és zsi dó részt ve vők is.

In for má ci ó ink sze rint el ső sor ban a ro má ni ai kol lé gák azok, akik tré nin günk sok
ele mét be épí tet ték ha zai mun ká juk ba.

Fehéro ros zország ban 2003 óta dol go zunk, és min den év ben min imun egy cso −
port tal fog lal ko zunk, va gyis ed di gi fe hér orosz részt ve vő ink szá ma meg ha lad ja az öt −
ve net. Eze ket a tré nin ge ket a fe hér orosz fő vá ros ban, Minszk ben és a szlo vák fő vá −
ros ban, Po zsony ban tart juk. Er re a szer ke ze ti vál tás ra azért volt szük ség, mert a fe −
hér orosz szer ve zők kü lön hang súlyt fek tet tek a kom mu ni ká ci ós kép zés re, ezen be −
lül az elekt ro ni kus mé di á ban va ló sze rep lés re, és ezt csak Po zsony ban tud tuk meg −
va ló sí ta ni, mi vel Minszk ben nem kap tunk le he tő sé get ar ra, hogy té vé stú di ók ban
gya ko rol has sunk.

Üz be gisz tán ban 2003−ban vé gez tünk ha son ló tré nin get he lyi vé le mény for má lók
szá má ra. A tas ken ti cso port et ni ka i lag és val lá si lag is ke vert volt. Üz bég és orosz
részt ve vő kön kí vül jöt tek kir giz, ta dzsik és af gán ak ti vis ták is. Val lá si lag az isz lám
hí vők do mi nál tak, de a cso port ban vol tak pra vosz lá vok és ate is ták is. Tas kent ben
ös  sze sen 30 részt ve vő vel dol goz tunk két egy mást kö ve tő tur nus ban. A mun ká nak
na gyon jó vissz hang ja volt az or szág ban, na gyon sok ön kén tes je lent ke zett, hogy
sze ret ne részt ven ni a to váb bi fog lal ko zá so kon, de az üz bég kor mány zat úgy ítél te
meg, hogy je len leg nincs szük ség az or szág ban ilyen tí pu sú ak ti vi tá sok ra.

2005−ben Iz ra el ből kap tunk meg hí vást, ahol a he lyi Shatil Ala pít vány szer ve zett
tré nin get zsi dó és pa lesz tin részt ve vők szá má ra.

Az iz ra e li tré ning kü lö nös meg ter he lést rótt mind a tré ne rek re, mind a részt ve −
vők re. Ugyan is ab ban az idő szak ban ke rült le bo nyo lí tás ra, ami kor az or szág ve ze tői
el ha tá roz ták a ki vo nu lást a meg szállt gá zai öve zet ből. Az iz ra e li tár sa da lom nagy ér −
ze lem ki tö ré sek kel re a gált er re a dön tés re és en nek je le i vel meg ér ke zé sünk el ső pil −
la na tá tól kezd ve szem be sül tünk. Az au tó kon na rancs szí nű és kék−fe hér−kék zász lók
len ge dez tek, ök lü ket rá zó tün te tők tor la szol ták el a fon tos út ke resz te ző dé se ket és
a for gal mas au tó pá lyá kat, égő gu mi ab roncs ok és ki égett au tók je lez ték, hogy a zsi −
dó kö zös ség so ra i ban ha tal mas in du la tok fe szül nek.

Meg le pő volt szá munk ra, hogy a pa lesz tin ol da lon meg le he tős ér dek te len sé get,
sőt he lyen ként apá ti át ta pasz tal tunk az ép pen ké szü lő fo lya mat tal kap cso lat ban.
Pa lesz tin ér tel mi sé gi ek vé le mé nye sze rint a ki vo nu lás „zsi dó bel ügy” és ők nem kí −
ván nak ak tí van részt ven ni eb ben a fo lya mat ban.

A he lyi Shatil Ala pít vány két cso por tot szer ve zett meg szá munk ra. A szer ve zők tu −
laj don kép pen be mu ta tó tré nin get kér tek tő lünk, mely nek idő tar ta mát 20−20 órá ban
ha tá roz ták meg. Ez az idő ha tár meg le he tő sen bo nyo lult hely zet be ho zott ben nün ket,
de igye kez tünk úgy ös  sze sű rí te ni a tré ning szer ke ze tét, hogy a részt ve vők íze lí tőt
kap has sa nak az interetnikus tré nin gek han gu la tá ból.

Etnikalag mind két cso port ve gyes volt. Az el ső tré ning so rán ki zá ró lag női ak ti −
vis ták kal dol goz tunk, a má so dik cso port ban nők és fér fi ak vet tek részt.

Mind két cso port ban ma gas volt az ún. de le gált em be rek szá ma, akik vagy a zsi −
dó, vagy a pa lesz tin kö zös ség ne vé ben be szél ve pró bál tak ér vel ni iga zuk mel lett.
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A PD já té kok ha tá sá ra a részt ve vők több al ka lom mal szem be sül tek ön ma guk kal és
ilyen kor ka tar ti kus je le ne te ket is meg él tünk. 

Ér de kes volt, hogy mind két cso port ban találoz tunk egy jel leg ze tes el há rí tó me −
cha niz mus sal, mely nek lé nye ge az volt, hogy a cso port tag jai az or szág ban vég be −
me nő bru tá lis erő szak je len sé ge i ért „fel fe lé mu to gat tak”, va gyis egy ér tel mű en je lez −
ték, hogy ezért nem ők, va gyis az egy sze rű em be rek a fe le lő sek, ha nem azok, akik
a „pisz kos dol go kat” hi va tás sze rű en űzik – va gyis po li ti kai funk ci ó kat töl te nek be,
vagy kü lön fé le cso por to su lá sok tag jai.

A ki szol gál ta tott ság és fruszt rált ság ti pi kus je le volt az, hogy egyes részt ve vő ket
– fő leg a pa lesz tin as  szo nyo kat – még a PD já té kok so rán is ne héz volt cse lek vő
hely zet be hoz ni. Ehe lyett hos  szú és ap ró lé kos ver bá lis kom mu ni ká ci ó val kom pen −
zál ták ki szol gál ta tott mi vol tu kat. (Eb ben ha son lí tot tak a Szlo vá ki á ban élő ro ma asz  −
szo nyok ra.)

A gya nú sít ga tás és bi zal mat lan ság mind a két cso port ban olyan mér ték ben je len
volt, hogy az né ha már ko mo lyan gá tol ta a részt ve vők spon ta ne i tá sát és kre a ti vi tá sát.

En nek egyik jel lem ző pél dá ját a ve gyes cso port záró gyako r la ta so rán ta pasz tal −
tuk meg, ami kor az volt a fel adat, hogy a részt ve vők ki zá ró lag po zi tív mó don jel le −
mez zék egy mást. (Az volt a cé lunk, hogy min den részt ve vő ilyen po zi tív üze net tel zár −
has sa a tré nin get.)

En nél a gya kor lat nál te hát a cso port egyik tag ja le ül egy szék re, amely a cso port
ál tal kép zett kö rön kí vül he lyez ke dik el és a töb bi ek nek „po zi tív mó don” kell ró la
plety kál kod nia. Va gyis az ad di gi ta pasz ta la ta ik alap ján ki zá ró lag po zi tív dol go kat, be −
nyo má so kat kell el mon da nia a kint ülő cso port tás ról. (Is mét lem ez a gya kor lat a 18.
óra tá ján zaj lott le, ami kor a részt ve vők már há rom nap ja együtt dol goz tak.) 

Elő ször egy zsi dó fi a tal em ber állt fel mél tat lan kod va, majd egy pa lesz tin fiú is kö vet −
te a pél dá ját. „Ne vet sé ges nek és mes ter kélt nek” ítél ték meg ezt a gya kor la tot, mond −
ván, hogy „ilyen rö vid idő alatt nem le het an  nyi ta pasz ta la tot ös  sze gyűj te ni a má sik fél −
ről, hogy ab ból egy re á li san po zi tív vé le mény áll jon ös  sze”, és el hagy ták a cso por tot.

Hál’ Is ten nek a több ség nem kö vet te a pél dá ju kat és elő ször egy meg le he tő sen
ra di ká lis né ze te ket kép vi se lő zsi dó fér fi ült ki a „plety ka szék be”. És az el ső po zi tív
vé le ményt egy ra di ká li san ori en tált pa lesz tin fiú mond ta el ró la a kö vet ke ző sza vak −
kal: „Na gyon kel le mes em ber. A szü ne tek ben, te á zás köz ben na gyon jól el du mál gat −
tunk, ér de kes dol go kat me sélt ma gá ról és a csa lád já ról.”

És ez után már fenn aka dás nél kül jöt tek az em be ribb nél em be ribb plety kák.
Ös  szeg zés ként el mond ha tó, hogy a női cso port ko ope ra tí vabb volt, mint a ve −

gyes cso port, eb ben a cso port ban vi szont a nők szig ni fi kán san vis  sza hú zó dób bak
vol tak. Ezt a je len sé get csak az a hölgy cá fol ta meg, aki az előbb em lí tett zsi dó fi a −
tal em ber part ne re ként vett részt a tré nin gen, és ami kor a fér fi el hagy ta a cso por tot
ő egy rö vid va cil lá lás után úgy dön tött, hogy még is ma rad.

Tré ning je ink ha té kony sá gát két fé le kép pen el len őriz zük. A tré ning el ső és utol só
nap ján egy nem zet kö zi leg szten derdizált teszt batéria se gít sé gé vel vizs gá la tot vég −
zünk, és en nek so rán a re á lis és ide a li zált én ké pet, az em pa ti kus kész sé ge ket,
a kom mu ni ká ci ós adot tá gokat, a to le ran cia szin tet és a ko ope rá ci ós, va la mint
a konf lik tus meg ol dó kész sé ge ket vizs gál juk.

A két vizs gá lat ered mé nye i nek ös  sze ha son lí tá sá ból nyer he tünk ké pet ar ról, hogy
a tré ning mi lyen ha tás sal volt a részt ve vők pszi chés funk ci ó i ra. 
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A Szlo vá ki á ban vég zett tré nin gek nél egy má sik el len őr ző mód szert is al kal ma −
zunk. Egy év vel a tré ning után ös  sze hív juk a részt ve vő ket egy fél na pos, in for má lis
ta lál ko zó ra, és en nek so rán kér dez zük őket ar ról, hogy a min den na pi élet ben ho −
gyan hasz no sít ják azo kat az is me re te ket, me lyek re a tré ning so rán tet tek szert.

A be szá mo lók dön tő több sé ge po zi tív ki csen gé sű, részt ve vő ink el mond ják, hogy
ja vult az ön ér té ke lé sük, fel lé pé sük, ha té ko nyab ban tud nak kom mu ni kál ni a pri vát
és a kö zös sé gi szfé rá ban, konf lik tus hely ze tek ben job ban ori en tá lód nak és cse lek −
sze nek, mint a tré ning előt t.

Prob lé mák, ne héz sé gek

Tré ning je in ken ön ként je lent ke ző pol gá rok vesz nek részt, va gyis olyan em be rek,
akik sa ját ma guk ér zik és tud ják, hogy ten ni ük kell va la mit a jobb interetnikus
együtt lét ért. A ra di ká li san ori en tált, ún. ke mény mag hoz tar to zó em be re ket ne héz
meg nyer ni egy ilyen tréni gen va ló rész vé tel re. (Ki vé telt a ma gyar or szá gi kö zép is ko −
lás ok jel entet tek, akik nél sok ra di ká lis fi a tal vett részt a tré nin gen, mint utóbb el −
mond ták, fo ga dás ból, hogy őket úgy sem le het meg vál toz tat ni. A több ség el vesz tet −
te a fo ga dást, mert ne megy szer sze rel mi kap cso lat is ki ala kult ma gyar és ro ma fi a −
ta lok kö zött.)

A tré ning meg le he tő sen idő igé nyes és emi att ne héz olyan részt ve vő ket to bo roz −
ni, akik haj lan dók öt hét vé gén ke resz tül el jár ni a tré nin gek re.

A tré nin gek anya gi lag is meg le he tő sen megter helők, mert öt hét vé gén ke resz tül
kell szál lást és élel met biz to sí ta ni a részt ve vők nek.

Kü lön ki emel ném a saj tó sze re pét a tré nin gek le bo nyo lí tá sá ban. Szlo vá ki á ban
a saj tó nagy szim pá ti á val kö vet te vé gig a mun kán kat, és a po zi tív hí rek nek kö szön −
he tő en gyor san meg nőtt a mun kánk irán ti ér dek lő dés.

Mi vel a Márai Sán dor Ala pít vány 2003−tól már nem tud ja ezt a fel ada tát el lát ni,
a tré ning gel kap cso la tos szer ve zé si te en dő ket a Civic Com mu ni ca tion and Con flict
Pre ven tion Group (CCCPG) el ne ve zé sű ala pít vány vet te át (www.c c cpg.sk).

PÉ TER HUNČÍK

INTER−ETH NIC TRAIN ING WITH PSY CHODRA MA METHOD

After ten years of work we can state, in ret ro spec t, that the method of self−  −
knowl edge− com mu ni ca tion− con flict res o lu tion works well even in eth ni cal ly and
reli gious ly mixed group s. There is a detail descrip tion in the arti cle about the
using of the psy chodra ma in such train ing work.
Dur ing this peri od mo re than 1200 cit i zens of Slo vak and Hun gar i an nation al −
i ty par tic i pat ed in these train ings in Slo va ki a. Anoth er 500 par tic i pants were
Ro ma ori gin both from Slo va kia and Hun ga ry. In the arti cle there is brief eval −
u a tion about our train ing activ i ties in Israel, Belorus and Uzbe gis tan. The
major i ty of par tic i pants in the train ing were local opin ion lead er s. Teach ers and
stu dents com prised the major i ty of par tic i pants.
A year later most of the par tic i pants report ed pos i tive out come as a result 
of the train ing. We believe that this kind of train ing could have a domi no effect
and would con tribute to reduc ing con flicts and poten tial con flicts between indi −
vid u al s, eth nic groups and nations.
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1. Be ve ze tés

A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet Et no ló gi ai Köz pont ja Po pu lá ris kul tú ra 1990–
2005 cí mű ku ta tá si pro jek tu má nak ke re tén be lül kezd tünk el fog lal koz ni Hal loween
ün nep kö ré vel, azon be lül is a tök bábukészítés szo ká sá val. Nap ja ink ban a Hal −
loween−ün nep el en ged he tet len kel lé ke a tök alap anya gú ter mék és az eb ből ké szült
tök bá bu. 1989 előtt is élt a tök bábukészítés szo ká sa, de ak kor a Hal loween meg −
ne ve zés Ke let−Kö zép−Eu ró pá ban még nem volt hasz ná la tos. 

A Hal loweent a fe lü le tes szem lé lő dő gyak ran ame ri kai ere de tűnek1 tart ja, vi szont
a je len ség gel kap cso la tos fo lya ma tok tü ze te sebb vizs gá la ta egy ér tel mű vé tet te,
hogy az egyes tér sé gek re jel lem ző, va la mi lyen szin tű önál ló fej lő dé si sá vok ról be −
szél he tünk, ame lyek vol ta kép pen a hal loweeni ün nep kör be tar toz nak (Hörandner
2001a). Te hát e dol go zat ban vizs gált „nap ja ink” je len sé gét is mer tük a múlt ban is,
s az 1989 utá ni idő szak ban egy− e gy ren dez vényt nem fel tét le nül kell Hal loween ün −
ne pe ként meg hir det ni (le het az egy tök bábukészítő− verse ny stb.), de vé le mé nyünk
sze rint ezek a szo kás cse lek mé nyek is a vizs gált ün nep kör be tar toz nak. Ami kö zös
a Hal loween és az eu ró pai tök bábukészítés kö zött, hogy el ső sor ban az őszi idő szak −
hoz, ál ta lá ban min den szen tek hez, ha lot tak nap já hoz ka cso ló dik. 

Mint már em lí tet tük, a Hal loween−ün nep szin te el en ged he tet len ele me a tök bá -
bu, tök lám pás (utób bi meg ne ve zést ál ta lá ban a kár pát−me den cei ma gya rok hasz nál −
ják), en nek vizs gá la tá ra he lyez zük a hang súlyt je len ös  sze fog la lá sunk ban is.2 A tök -
lám pá sok a sü tő tök, a ta kar mány tök és a fő ző tök egyes faj tá i ból ké szül nek. A tök
ter mesz té se Eu ró pá ban min den bi zon  nyal Ame ri ka fel fe de zé se után in dult (vö.
Mezõgaz dasági… 1982, 644; Nagy 2000, 9, 15).3 Több szer ző azt állt ja, hogy a tök
ter mesz té se előtt a kel ták és az írek (fe hér)répából ké szí tet ték vi lá gí tó bá bu i kat
(Hörandner 2001b, 6; Segalen 2001, 201). 
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2. Ku ta tás tör té net

Ku ta tás tör té ne ti át te kin té sün ket a ma gyar és a szlo vák szak iro da lom ban fel buk ka −
nó szór vá nyos ada tok fel hasz ná lá sa mel lett, alap ve tő en a Zeitschrift für Volk skunde
2001. évi 2., te ma ti kus szá má nak ös  sze ál lí tá sá ra (a be mu ta tott te rü le tek Spa nyol −
or szág tól Svéd or szá gig, ill. Ír or szág tól Auszt ri á ig ter jed nek), to váb bá a gra zi egye tem
Nép raj zi és Kul tu rá lis Ant ro po ló gi ai In té ze te ál tal egy 2001 ok tó be ré ben meg nyi tott
ki ál lí tás ka ta ló gu sá ra ala po zom (Färber 2001). 

A ku ta tók Hal loween kel ta ere de tét em lí tik, s az egyik leg je len tő sebb kel ta ün nep −
pel – a „Samuin”−nel vagy „Sam(h)ain”−nel (ame lyet a ma hasz ná la tos Hal lowe’en –
min den szen tek nap já nak elő est éje – meg ne ve zés sel kap csol ha tunk ös  sze) – azo no −
sít ják, amely re no vem ber 1−jén ke rült sor. A kel ták en nek elő est éjén tar tot ták ün nep −
sé gü ket, amely a nyá ri idő szak be fe je zé sét, ill. a té li idő szak kez de tét je len tet te szá −
muk ra. Ké sőbb, 1840 után, ír te le pe sek be ván dor lá sá val kü lön fé le ele mek ke rül tek
át az USA−ba (Hörandner 2001b).4 Más−más for má ban tör té nő reemi grá ciójuk a 20.
szá zad ki lenc ve nes éve i ben kü lön fé le in ten zi tást ért el Nyu gat− és Kelet−Európában.5

A fran ci ák kö ré ben a Hal loween el ter je dé se nagy ban a pi ac gaz da ság (üz let há zak)
ered mé nye. A tér hó dí tást je len tős mér ték ben elő se gí tet te a saj tó, ill. a te le ví zi ós csa −
tor nák (filmek6). A vizs gált ün nep kap csán kü lön fé le tök alap anya gú re cep tek lát tak
nap vi lá got, de til ta ko zó ma ga tar tá sok ról is tu dunk (pl. 2000−ben Észak−Fran cia or −
szág ban) (Korff 2001). Voigt Vil mos a kö zel múl tat il le tő en meg jegy zi, hogy az ame ri −
kai Hal loween Ma gyar or szá gon is te ret hó dí tott (Voigt 2004, 158). 

Pável Ágos ton 1940−ben, az Őr ség ben vég zett te rep mun ká la ta so rán a tök ter −
mesz tés mel lett a tök alap anyag ból ké szült kü lön fé le tár gya kat is meg vizs gál ta, töb −
bek kö zött a gye re kek ál tal ős  szel, ill. té len ké szí tett ha lált, amely lé nye gé ben tök -
lám pás volt. A szer ző a tök bábukészítésen túl le ír ta az ez zel kap cso la tos ijeszt ge tés
ha gyo má nyát is (Pável 1949, 139, 152–154). Dö mö tör Tek la, az őszi ün nep kör rel és
a ku ko ri ca fosz tás sal kap cso lat ban köz li, hogy né há nyan jel mezt öl töt tek az Al föld ön,
a ki vájt tö köt ki vi lá gí tot ták, a fe jük re he lyez ték, és így ijeszt get ték ál ta lá ban a lá nyo −
kat, az as  szo nyo kat (Dö mö tör 1986, 84).7 Meg jegy zen dő, hogy a ma gya rok nál és a
szlo vá kok nál egy aránt is mert a ha lot tak nap já hoz kap cso ló dó hi e de lem, mi sze rint az
el huny tak ha za lá to gat nak. A „trick or treat” [’c síny vagy ven dég lá tás’ – B. Á. megj.],
ház ról−ház ra já rás bi zo nyos pár hu za ma i val töb bek kö zött a mai Ma gyar or szág te rü le −
tén is ta lál koz ha tunk (min den szen tek és ha lot tak nap ján a Du nán tú lon a fér fi ak éne −
kel ve, imád koz va, jár nak−kel nek, és a há zi ak tól pénzt, élel mi szert kap nak) (Dö mö tör
1986, 86; Tát rai 1990, 206). A szlo vá ki ai horvá tok8 kö ré ben is dí vott a ház ról−ház ra
já rás szo ká sa (a szlo vá kok nál vi szont nem9). En nek egyik vál fa ja már a 19. szá zad
(!) öt ve nes–hat va nas éve i ben fo ko za to san ki vesz tett (Botík 2001, 172).

A jegy zet ben em lí tett inis móri (Nyu gat−Ír or szág) pél da meg vál to zott for má ja le het
a most be mu ta tott je len ség, min den bi zon  nyal a kel ta ha gyo má nyok és a Hal −
loween−ün nep egy ve le ge. Ke let−Ír or szág ban ugyan is ok tó ber 31−én jel mez be (bo szor −
kány, Bat man, csont váz) öl tö zött gyer mek cso por tok jár nak ház ról−ház ra, és a „Tá mo −
gasd a Hal loween− par tit” („Help the Hal lowe’en par ty”) ké rés hang zik el tő lük. Az
össze gyűlt ado mányt (édes ség, al ma, föl di mo gyo ró) egy más kö zött szét oszt ják, el −
cse ré lik, el fo gyaszt ják, kü lön fé le já té ko kat ját szanak10, fi úk és lányok11 egy aránt, s
kü lön fé le csíny tet te ket is elkövet nek12 (Lysaght 2001).
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Az ame ri kai emig rán sok Fran cia or szág ban ugyan már 1977−től meg ün ne pel ték a
Hal loween t, de en nek erő tel jes tér hó dí tá sa csak 1997−ben kez dő dött (ez szin te va la −
men  nyi lent be mu ta tott ta nul mány ra igaz, te hát, hogy az adott or szág ban az ame ri ka i −
ak, vagy akár tu ris ták már ko ráb ban is meg tar tot ták a be mu ta tott ün ne pet). Az üz let há −
zak kez det ben még ódz kod tak a Hal loweenre ké szült kel lé kek áru sí tá sá tól, ezt kö ve tő −
en azon ban a mar ke tin ge sek ki sze mel ték a gyer me ke ket, és si ke res lett az ün nep re kí −
nált ter mé kek eladása13 (!) (Segalen 2001). Toscánában már a múlt ban is is mert volt,
hogy no vem ber 1−jén, nap le men te előtt a temp lom tól a te me tő be vo nul tak az em be rek.
Az őszi be ta ka rí tás kor a tö köt tök lám pás ké szí té sé re is fel hasz nál ták. Majd az 1990−
es évek től kez dő dő en meg je lent a Hal loween−ün nep, zárt kö rű ün nep sé gek (szü le tés −
nap), jel me zes fel vo nu lá sok, tánc mu lat ság ok for má já ban. Ál ta lá nos is ko lai ta ní tók a je −
len sé get az an gol nyelv órá kon is mer te tik ta nu ló ik kal (ez is vi szony lag gya ko ri a be mu −
ta tott tér sé gek nél). Szar dí nia egyik vá ro sá ban And rás−nap kor (igaz, hogy ez no vem ber
30−ra esik) gyer me kek ki ál to zá sa ik ban ka lá csot, aján dé kot kér nek. Mind emel lett Olasz −
or szág ban a Hal loween már jó té kony sá gi cél ból is szer ve ző dött (Mugnaini 2001).

Bern hard Tschofen sze rint Auszt ri á ban a Hal loween az 1980−as évek má so dik fe −
lé ig is me ret len je len ség nek szá mí tott. Elő ször gyer me kek imp ro vi zál ták az ün ne pet,
ami kor az ot ta ni pi ac er re még fel ké szü let len volt (ké sőbb ter mé sze te sen már
nem!). A Hal loween ös  sze fo nó dott a tök pa rá dék kal, ame lyek nek je len tős a tér hó dí −
tá suk a vi dé ki fal vak ban14 (Tschofen 2001). A Kür b is fest meg ne ve zés be ke rült a né −
met szó tá rak ba (Gollesch–Schimanofsky 2001), s tök alap anya gú éte lek ku ta tá sá −
val is el kezd tek fog lal koz ni (vö. Lercheg ger 2001). Svájc ban az el ső Hal loween− mu −
lat sá gok 1994–1995−ben je len tek meg, kü lön le ges meg moz du lá sok ként. A tök ter −
mesz té se – ahogy Auszt ria ese té ben is – be vé te li for rá sa lett a magángazdák nak.15

Je len tős a tér hó dí tá sa a kü lön fé le jel me zek nek, pl. fran cia és észak−ame ri kai üz le ti
ha tás nak kö szön he tő en a kí ná lat ki bő vült (Muri–Gyr 2001). 

Spa nyol or szág ban (pl. Katalóniában) egye sek jel mezt öl te nek, a gyer me kek pénzt
gyűj te nek. Az 1950−es évek től a fi úk fe jük re tök lám pást té ve ijeszt get ték szom széd −
ja i kat, mi köz ben azok kert je i ben gyü möl csöt szedtek16 (Ro ma 2001). Svéd or szág ban
1997−ben a Hal loween az üz le tek mel lett a mé di á ban is te ret kapot t.17 A ven dég lá tó −
ipar mu lat sá gai, kü lön le ges étel kí ná la tai („ör dög szarv” stb.) ott is is mer tek. Az
1998. ok tó ber 30−i gö te bor gi dis zkóbale set tel (több mint 60 ál do zat, 200 sé rült)
kap cso lat ban az egyik he lyi új ság az okot a Hal loween−ün nep ben vél te fel fe dez ni.
Egyéb ként egy 1997–1998−as fel mé rés sze rint töb ben az ame ri kai ün nep el len tet −
ték le vok su kat, mi vel ez sze rin tük a min den szen tek nap já nak meg ün nep lé sét ve −
szé lyez te ti. A Hal loweent pár to lók ál ta lá ban a fi a ta lok és a gye re kek (akik nek még
ál ta lá ban nin csen el hunyt kö ze li hoz zá tar to zó juk), a fe le ke ze ten kí vü li ek, de van nak,
akik mind két ün nep nek hó dol nak, te hát a min den szen tek nap já nak is (Lilja 2001).
Hol lan di á ban a gyer me kek vi szony lag jól in for mál tak az ame ri kai ün nep ről, és a Va −
len tin− és a Mi ku lás−nap pal egye tem ben a Hal loween is kezd nép sze rű len ni. A ven −
dég lő sök a na gyobb for ga lom ér de ké ben ver sen  nyel egy be kö tött jel me zes es tet
szer vez nek (de ar ra is van pél da, hogy Hal loween−tem atikájú az ün nep lés má jus ban
vagy szil vesz ter kor) (Helslott 2001). Nor vé gi á ból jel mez zel és mas ka rá zás sal kap −
cso la tos adat gyűj tés ről, a Hal loween−ün nep anglo−amerikai ha tá sú tér hó dí tá sá ról
van tu do má sunk. A „trick or treat” egyik nor vég vál to za ta a „knask eller god ter i”.
Ked velt a Fan tomas− és Super man− jelmez (Ír or szág ban is) (Ohrvik 2001).
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3. A Hel loween− je len ség egy kis al föl di te le pü lé sen, Ógyal lán

Ógyal la és Bago ta a Kis al föld szlo vá ki ai ré szén, a Zsit va és a Nyi tra fo lyók ös  sze fo −
lyá sá nál, a Ko má ro mot Ér sek új vár ral ös  sze kö tő fő út vo nal men tén ta lál ha tó (Fé nyes
1848, 122; Kol lár 2000, 5, 197). Ko má rom kör nyé két a cseh szlo vák had se reg
1919. ja nu ár 10−én a Cseh szlo vák Köz tár sa ság hoz csa tol ta (Mácza 1982, 41). A
ku ta tott te le pü lé se ket (Ógyal la, Bago ta) a szlo vák ko lo ni zá ció (Vadkerty 1999,
269), ma gyar la ko sa i nak Cseh or szág ba va ló de por tá lá sa (Vadkerty 2001,
483–485, 491, 504), ill. ki te le pí té se is érin tet te. Bagotát 1971−ben köz igaz ga tá si −
lag Ógyal lához kap csol ták, össz te rü let ük 5995 ha lett (Sèítanie... 1992, 73; Vašš
1999, 11). 

A két te le pü lés nem ze ti sé gi és val lá si ös  sze té te le a leg utób bi, 2001−es nép −
szám lá lás so rán a kö vet ke ző ké pet mu tat ta: 

1. táb lá zat. Ógyal la la kos sá gá nak nem ze ti sé gi ös  sze té te le a 2001−es nép szám lá −
lás sze rint

For rás: Sèí tanie… 2001, 42

2. táb lá zat. Ógyal la la kos sá gá nak fe le ke zet sze rin ti meg osz lá sa a 2001−es nép −
szám lá lás sze rint

For rás: Sèí tanie… 2001, 42–43

3.1. Egy pol gá ri tár su lás kez de mé nye zé se Bagotán

Az 1998−ban ala kult Bago tai Sansz (Bohatská šan ca) Pol gá ri Tár su lás (Bögi 1999,
598) fel te he tő en még ugyan ezen év ben a Nyi tra mel let ti Salgó (Svätoplukovo) köz −
ség ben egy nyil vá nos tök bábukészítés sel kap cso la tos ren dez vé nyen vett részt. In −
nen me rít he tett öt le tet, mi vel 1999. ok tó ber el ső fe lé ben Bagotán – az ak ko ri bago −
tai ál ta lá nos is ko lá val kö zö sen – tök bábukészítő− versenyt hir de tett meg (Baloghová
2000). A ren dez vény szer ve zé sé ből 2000−ben már a bago tai óvo da is ki vet te ré szét
(Hurbanovói Hír adó 2000, 10). E két fen ti kez de mé nye zés nek tu laj don kép pen az
volt a lé nye ge, hogy az el ké szí tett mun ká kat a ker tes há zak elé kel lett ki ten ni, az
ut cá ról néz ve jól lát ha tó hely re. A ki vi lá gí tott (még elekt ro mos ener gi á val is!) tök bá −
bu kat egy gyer mek cso port ér té kel te. A har ma dik al ka lom mal (2000−ben) a bago tai
kul túr ház mel let ti te rü le ten – aho vá ös  sze gyűj töt ték az el ké szült bá bu kat – a fel nőt −
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tek se gít sé gé vel zá ró ki ér té ke lést is tar tot tak. Ka te gó ri án ként a há rom leg szebb tök −
bá but dí jaz ták, a gyer me kek édes sé get, ok le ve let kap tak (Baloghová 2000). 2001−
ben (pa la csin ta sü tés mel lett) ki ál lí tást hir det tek meg, amely re a tök bá bu kat az em −
lí tett bago tai szlo vák nyel vű ok ta tó−ne ve lő in téz mé nyek lá to ga tói, ill. az ógyal lai is −
ko lá ban to vább ta nu lók ké szí tet ték el. 2002. ok tó ber 5−én (a szü re ti fel vo nu lás ke −
re tén be lül) nem ver seny sze rű ki ál lí tást (ezen is kb. 100 ki ál lí tott tök bá bu sze re pelt)
ren deztek.18 A ren de ző ség től a ki ál lí tók édes sé get, író szert stb. kap tak, szür kü let −
kor meg gyúj tot ták a mé cse se ket, majd es te két ki sebb tá bor tűz is emel te a ki ál lí −
tás han gu la tát. A tök vá jás sal kap cso lat ban a si ma ki vá gá sok mel lett meg je lent az
ati pi kus tök vá jás, kü lön fé le alak za tok (pl. ku tya), de ilyen−olyan meg ne ve zé sek is:
„in di ai kí gyók Bagotán” („indické ha di v Bohate j”) stb. Olyan öt le tes nek is mond ha −
tó tök bá buk (csi ga, ka ti ca bo gár) is be mu ta tás ra ke rül tek, ame lyek be már mé csest
is tet tek. 2003−tól a Bago tai Sansz Pol gá ri Tár su lás már nem szer ve ző je, társ szer −
ve ző je a tök bábukészítő ren dez vény nek. 

3.2. Óvo dák 

2002–2004 kö zött négy óvo dá ban vé gez tem nép raj zi gyűj tést, ab ban az idő szak −
ban, ami kor a te le pü lé se ken az óvo dák át cso por to sí tá sá ra, ös  sze vo ná sá ra, ill. át −
he lye zé sé re ke rült sor (ha son ló an tör tént ez az alap is ko lák ese té ben is). A Fes z ty
Ár pád ut cai, 1983−ban ala pí tott szlo vák nyel vű óvo dá ban éven te (hogy pon to san mi −
ó ta, azt nem tud ni) ké szí te nek tök bá but. 2002−ben kb. húsz öt−hat éves óvo dás ké −
szí tett tök bá but a mun ká ra va ló ne ve lés fog lal ko zá son. 2003−ban az óvó nő váj ta ki
a tö köt, amely be mé cses ke rült. A gyer me kek ké ré sé re be húz ták a sö té tí tőt, be hív −
ták a sza kács nőt (aki per sze tud ta, hogy majd meg kell ijed nie), aki elől a gye re kek
el búj tak. Ezek után az egyik tök bá but a há ló szo ba pol cá ra he lyez ték el, majd a fo −
lyo só ra tet ték ki. 2002−ben, de ezt kö ve tő en is tök bá but raj zol tak, ill. te nyér  nagy −
sá gú fe je ket ké szí tet tek kü lön fé le pa pír ból. 2004 ok tó be ré ben eu ró pai csa lá dok és
is ko lák nap ját tar tot tak (tök bá bu kat stb. ké szí tet tek rajz lap ból, majd tök pa rá dé ra
ke rült sor, ezen po gá csát, üdí tőt fogyasz tot tak).19 A nagy cso por to sok az ut cá hoz kö −
ze li ud va ron he lyez ték el tök bá bu i kat (kb. 30−at, ame lyek ben mé cse sek vi lá gí tot tak),
egy má sik cso port az óvo da épü le té ben az ab lak ba ál lí tot ta ki a tök bá bu kat (eze ken
szá raz vi rág, fo nál sze rű ség is dísz lett). A kis cso por to sok a te raszt hasz nál ták ki ál lí −
tó hely nek. 

Az 1978−ban ala pí tott Ko má ro mi Úti Óvo da (ame lyet 2006. szep tem be ré től a
Fes z ty Ár pád Ut cai Óvo dá val von tak ös  sze, így az in téz mény má ra meg szűnt mű köd −
ni) 2002. ok tó ber 4−én a két szlo vák és egy ma gyar cso port szá má ra ren de zett tök −
pa rá dét az eu ró pai szü lők és is ko lák nap ja (a to váb bi ak ban: ESZIN) ke re tén be lül.
Er re a ren dez vény re a csa lá dok a tö köt ma guk biz to sí tot ták be (akadt olyan is, aki
egy egész pót ko csi val!), volt, aki sü te ményt ho zott, a hely szí nen te át főz tek. A tök −
vá jás az ebéd lő ben zaj lott, a kész tök bá bu kat az épü let elő te ré be (itt fény ké pek, vi −
de o fel vé te lek ké szül tek), majd az es ti órák ban az ud var ra vit ték ki. Az nap a tök lám -
pá so kat ha za vit ték. 2003 szep tem be ré ben az óvo da fenn ál lá sá nak év for du ló ján, az
ESZIN ke re tén be lül kü lön fé le zöld ség ből, gyü mölcs ből ké szí tet tek fi gu rá kat stb.
(ugyan tök ből is, de nem az elő ző év hez ha son ló an). Az ün nep ség ját szás ra, ügyes −
sé gi ver se nyek (fu tás, do bás stb.) le bo nyo lí tá sá ra adott al kal mat. Min den gyer mek
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a ko sár ban lé vő édes ség kö zül vá laszt ha tott, s gesz te nyét áb rá zo ló pa pír ér mét is
kap tak. 2004. ok tó ber kö ze pén (ek kor már nin cs ma gyar nyel vű cso port ja az óvo dá −
nak, mi vel idő köz ben azt az alap is ko la épü le té be köl töz tet ték át) a 2002−es ese mé −
nyek hez ha son ló an szer vez tek ös  sze jö ve telt. A ren dez vény jel sza va a „Leg szebb
lám pást csi nál ni!” („Najkrajší lam pášik sprav iť!”) volt, de a strašiïiel ka meg ne ve −
zést is hasz nál ták. A tök lám pá so kat az elő tér lép cső fo ka i ra he lyez ték, majd – egy
gyer mek ké ré sé re – le kap csol ták a vil lanyt, s a ha tás min den ki nek na gyon tet szett.

A bago tai Új Ne gyed ut cai szlo vák nyel vű óvo dá ban, 2003−ban Az õsz Javorin -
kában (Jeseò v Javorinke) el ne ve zé sű ki ál lí tást ren dez tek (mely bi zo nyos előz mé −
nyek kel már ren del ke zett, s ame lyet az ógyal lai szlo vák ál ta lá nos is ko la al só ta go −
za to sai is meg te kin tet tek) (Mlinkovics 2000, 9). Ez után a tar tó sabb zöld ség (tök) az
ud var ra ke rült, me lyek ből az in téz mény meg ke re sé sem kor még egy ki ál lí tást ál lí tott
ös  sze (a tö kök fes tett szem mel, száj jal stb. vol tak dí szít ve). 2003 ok tó be ré ben a 2.
ESZIN ke re tén be lül be főt tes üveg ből ké szült kis lám pá so kat kap tak a szü lők aján −
dék ba (s az ezek ben el he lye zett meg gyúj tott mé cse sek kel tér tek ha za). A prog ram
(já té kok: ügyes sé gi do bás, „mo csá ron va ló át ke lés”, „lo vag lás”, hor dó gu ri gá zás,
fes tés stb.) be fe jez té vel ok le ve let, gu lyás le vest és édes sé get osz tot tak. Az óvo dá −
ban fel fi gyel tem né met nyel vű új sá gok (SPECIAL Lena, Win dow Col or, Bastel-SPASS)
Hal loween nal (is) fog lal ko zó szá ma i ra, ame lyek ből az in téz mény fel te he tő en öt le tet
is me rí tett. 2004 ok tó be ré ben a 3. ESZIN (sa lá ta ké szí tés, po gá csa sü tés, tök pa rá −
dé) meg szer ve zé se előtt a tö köt már ko ráb ban össz e gyűjtöt ték.20 Itt a li dérc (svet -
lonos, lásd: Cibulová 1995) meg ne ve zést hasz nál ták, majd a tök lám pá so kat az ud −
va ron he lyez ték el. Az óvo dás gyer me kek csi peszt (ame lyen rajz lap ból ki vá gott tök −
bá bu), és egy em lék ok le ve let kap tak aján dék ba, te át és fán kot fo gyasz tot tak. 

A zöld ál lá si (köz igaz ga tá si lag Ógyal lához tar to zik) óvo dá ban (mely 2005 jú ni u sá −
ig üze melt, ez után a gyer me kek több sé gét a Ko má ro mi Úti Óvo dá ba írat ták) tu do −
má som sze rint 2003−ban nem ké szí tet tek tök bá but, 2004−ben vi szont az in téz mény
ál tal szer ve zett ki ál lí tá son töb bek kö zött egy tök lám pást is ki ál lí tot tak, ezt kö ve tő en
tök pa rá dét szer vez tek. 

Az óvo dák rend sze res lá to ga tói a Szlo vák Kiskertészszövet ség alap szer ve ze tei
ál tal ren de zett ki ál lí tá sok nak, ame lyek re kü lön fé le fi gu rá kat ké szí te nek (pl. tök ből). 

3.3. Alap is ko lák

2004−ig ter je dő en hat alap is ko lá ban vizs gá lód tam. Bagotán a 2003/2004−es tan −
évig volt szlo vák nyel vű alap is ko lai ok ta tás (1–4. év fo lyam ban), egy− e gy épü let ben,
majd az ógyal lai is ko lá hoz csa tol ták az osz tá lyo kat. 2002. ok tó ber ele jén a bago tai
in téz mény a már em lí tett pol gá ri tár su lás sal kö zö sen szer ve zett ki ál lí tást a nap kö −
zi ben. 2003−ban a bago tai alap is ko la már önál ló szer ve ző je a ki ál lí tás nak, ame lyen
a tök lám pá so kat az es te fo lya mán az Ér sek új vá ri út mel let ti épü le tük nél he lyez ték
el.21 2003 szep tem be ré ben–ok tó be ré ben az egyik ta ní tó nő öt ijesz tő tök bá but ké szí −
te tett pa pír ból, majd eze ket az órát za va ró ta nu lók nál hasz nál ta fel, ami kor egyet el −
kért tő lük, és azt egy zsák sze rű ség be dob ta. 

Az ógyal lai szlo vák ta ní tá sú alap is ko la al só ta go za tán zöld ség− és gyü mölcs ki ál −
lí tás ra, va la mint tök vá jás ra is sor ke rült már.22 Az el ké szült tök bá buk ban az egyik
cso port mé csest gyúj tott, majd be sö té tí tet ték a ter met s han go kat ad tak ki. Az ott
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je len lé vő ne ve lő nő szel lem idé zést em le ge tett. A 2003. ok tó ber 20−án sor ra ke rü lő
ki ál lí tá son csu pán két tök bá bu volt el he lyez ve (mé cses sel), per sze volt még né hány
ki vájt s nem ki vájt is, kü lön fé le dí szí tő elem mel. 2004−ben a Kert bõl, ha tár ból... (Z
polí a zo záhrad…) ki ál lí tás előt t, Li dérc (Svetlonos) c. ki ál lí tást ren deztek.23 Ugyan −
eb ben az év ben, az egyik ne gye di kes osz tály ban az ab la kok ra – fel te he tő en egy né −
met új ság ból vett öt let alap ján – a kép ző mű vé sze ti óra ke re tén be lül, pa pír ból ké −
szült tök bá bu kat he lyez tek el (ezek nek ke zei, lá bai is vol tak). Ér de kes a 2002−től
meg szer ve zett Kí sér te tek ta lál ko zó ja, amely re ál ta lá ban al só ta go za to sok ér kez nek
le pe dő be öl töz ve stb. Az el ső, no vem ber ben meg szer ve zett ös  sze jö ve te len a nyu ga −
ti Hal loween−ün nepet han goz tat ták a meg nyi tó be széd ben, to váb bá azt, hogy a kí −
sér te tek nem lé tez nek, csak kép ze le tünk szü le mé nyei. Já té kos ve tél ke dő re is sort
ke rí tet tek (sep rű nyé len va ló re pü lés, „mo csár át fu tá sa”, „az ál do zat el hú zá sa”, s ki −
vá lasz tot ták a leg ijesz tőbb ar cot), cu kor kát, 2003−ban pe dig kü lön fé le író sze re ket is
osz tot tak. 2004−ben a Kí sér te tek bál ja (Strašiples) már a nagy tor na te rem ben zaj −
lott, ahol a te rem dí szí tés, kü lön bö ző jel me zek (bo szor kány stb.), de to váb bi já té kok
is meg je len tek (pl. dísz tö köt kel lett ös  sze gyűj te ni); a győz te sek pa pír ér mét kap tak. 

Az Ógyal lai Ma gyar Nyel vű Spe ci á lis Alap is ko lát ál ta lá ban ro mák lá to gat ják, akik −
re nem jel lem ző, hogy tök bá but készítenének.24 Ugyan ak kor itt is meg je len tek a
papírtök bábuk, 2004−ben egy ki ál lí tá son ki vájt tök is. Az Ógyal lai Ma gyar Tan nyel vű
Alap is ko la al só ta go za to sai kö ré ben 2001−től szin tén ké szül nek tök lám pá sok (bi zo −
nyos ada tok alap ján kb. húsz év vel ez előtt ez már szo kás ban volt). 2004−ben az
ESZIN ke re tén be lül az ak kor ra hoz zá juk kap csolt óvo dá val kö zö sen vájt tö köt az al −
só és né hány fel ső ta go za tos ta nu ló. 2003−ban köz vet len min den szen tek nap ja előt t,
2004−ben ok tó ber ele jén ké szül tek a tök bá buk. Ez utób bi al ka lom mal a fo lyo són el −
he lye zett ké szít mé nyek egy ré szét egy fa li új ság – me lyen tök lám pást áb rá zo ló gyer −
mekra j zok25 vol tak – előt ti pol con he lyez ték el. A ki ál lí tást kö ve tő en vol tak, akik ha −
za vit ték tök bá bu i kat, és azo kat még egy szer ki ál lí tot ták. 

A fen ti in téz mé nyek kel (óvo dák, alap is ko lák) kap cso lat ban el mond ha tó, hogy ál −
ta lá ban szep tem ber től ok tó be rig szer vez nek kü lön fé le tö meg ren dez vény−sze rű, tök −
bábukészítésre is al kal mat adó ren dez vé nye ket. Ahogy a fen ti ered mé nyek is mu tat −
ják, a 2002−es évek től gya ko rib bak ezek az ese mé nyek, de az 1989 előt ti idő szak −
kal kap cso la tos adat ról is van tu do má sunk. 

3.4. Ház tar tá sok (csa lá dok), vál lal ko zá sok

Az 1990−es évek től kez dő dő en egy re gyak rab ban ké szí te nek tök bá but a be mu ta tott
te le pü lé sen ma gya rok, szlo vá kok és cse hek egy aránt. A fe le ke ze ti ho va tar to zás
nem ját szik sze re pet e szo kás nál. A tök bábukészítés min den szen tek és ha lot tak
nap ja kö rül je le nik meg. Van nak, akik ki fe je zet ten a Hal loween−ün nep nek hó dol nak
(de pl. az nem min dig fon tos, hogy pon to san ok tó ber 31−én ál lít sák ki a tök bá but).
Van, ami kor a Hal loween mel lett a min den szen tek, ill. a ha lot tak nap ja is szó ba ke −
rül (a csa lád el hunyt hoz zá tar to zói stb.), de az is elő for dul, ami kor a tök bá bu tel je −
sen más idő pont ban, egyéb al ka lom ból ké szül (pl. szü le tés nap). A tök bábukészítés
ha gyo má nyos át adá sá ról is be szél he tünk (a csa lád idő sebb tag ja a tök vá jást meg −
mu tat ja vagy meg em lí ti gyer me ké nek, unokájá nak26), de a te le ví zió, az új sá gok (ele −
nyé sző eset ben az inter net) ha tá sá ra is ké szí te nek Ógyal lán tök bá but. A csa lád tag −
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jai kö zö sen (test vé rek, só gor nők stb.) is ké szít he tik a tök bá but, de egyé ni leg, az idő −
seb bek a fi a ta lok nak vagy for dít va, nők, fér fi ak egy aránt. Az el ké szült bá buk ba égő
mé csest tesz nek (ek kor a gye re kek sep rű nyé len lo va gol nak, de ez nem min den hol
jel lem ző). 

A ház tar tá sok nak csak tö re dé két (öt ven fö lött volt ezek nek a szá ma) si ke rült fel −
ke res ni. 2004. ok tó ber vé gén, no vem ber ele jén kö zel száz tök bá bu ke rült do ku men −
tá lás ra, kb. 35 hely szí nen (ide a vál lal ko zá sok is be le tar toz nak). Né hány tök bá bu (5
db 4 hely szí nen) már szep tem ber ele jén és ok tó ber el ső fe lé ben fel buk kant. Ami a
tök fi gu rák konk rét el he lye zé sét il le ti: az ut cá ról néz ve ál ta lá ban jól lát ha tó he lyen
kap nak he lyet (be já ra ti aj tók, lép csők, ab lak, kü lön fé le emel vé nyek, er ké lyek vagy
csak egy sze rű en a ker tes há zak előt t), de elő for dult, hogy a tök lám pás az ut cá ról
néz ve nem is volt lát ha tó (ta kar ta a ke rí tés, ma ga a ker tes ház vagy pl. a te ra szon,
a szo bá ban he lyez ték el). 

Meg je le nik a tök lám pá sok ijesz tő jel le ge, a szel le mek, a tol va jok, a gye re kek
meg ijesz té se kap csán, de a ké szí tő cél ja le het a Hal loween is (ez ke ve red het, és
ál ta lá ban ke ve re dik is min den szen tek hez kap cso ló dó, ill. ha lot tak na pi ele mek kel).
Ugyan ak kor min den szen tek vagy ha lot tak nap ja is le het a ki ál lí tás nap ja. Nem jel −
lem ző, de elő for dult, hogy az adat köz lő nem tu dott vá laszt ad ni, mi ért is ké szí tett
tök bá but, vagy azt mond ta, hogy a „szel le mek nap já ra” stb. ké szült el. Nap köz ben
ál ta lá ban de ko rá ci ó ként szol gál, egy faj ta presz tízs is, hol több a ki ál lí tott tök bá bu.
De jó  kedv re is de rít het, po zi tív ener gi át su gall hat a já ró ke lők fe lé. Vál lal ko zá sok,
ház tar tá sok kü lön fé le dísz tár gya kat is vá sá rol tak (egy ilyet adat köz lőm szo bá já ban
he lye zett el, azért, hogy ne kell jen tö köt váj ni a[!]). Az egyik ker tes ház nál az ab lak −
pár ká nyon el he lye zett tök bá buk kö zött egy dísz tárgy is he lyet ka pott, de a ház tar tá −
sok ban kü lön fé le szel lem fi gu rá kat (me lyek be mé csest tesz nek) is re giszt rál tam. 

A Hal loween nép sze rű sí tői le het nek kül föld ön járt ro ko nok, ba rá tok (az egyik pl.
2001−ben Né met or szág ból ho zott a té má val kap cso la tos aján dék tár gyat). Már a mo −
bil te le fo nok ban is fel buk kan tak a je len ség gel kap cso la tos já té kok (pl. tök lám pá so -
kat kell el kap kod ni), ill. logók. 

3.5. Ös  szeg zés

A vizs gá la to kat az 1989 utá ni idő szak ra össz pon to sí tot tuk, a te rep mun ká la to kat
2002–2004 kö zött va ló sí tot tuk meg, ame lyek nek so rán a ki kér de zé ses mód szer
mel lett (in ter jú, kér dő ív) a részt ve vő meg fi gye lést, fény ké pe zést al kal maz tuk. 

Kü lön fé le ha tá so kat fi gyel het tünk meg a vizs gált te le pü lé sen: in téz mény–in téz −
mény (egy ki ál lí tás meg te kin té se: pl. alap is ko lá sok óvo dát ke res nek fel), in téz −
mény–csa lád (pl. a csa lád egy óvo dai ren dez vény ha tá sá ra ké szít ott ho ná ban tök bá −
but), csa lád–csa lád (fel fi gyel nek egy más ki ál lí tott munkái ra) kö zött, de csa lá don be −
lül is vég be me het nek kü lön bö ző in ten zi tá sú ha tá sok. A tök le het sa ját ter més (van,
aki ki fe je zet ten a ter més be vá jás ér de ké ben ül tet), a nagy szü lők kert jé ből, ro ko nok −
tól, is me rő sök től, szom szé dok tól. Kü lön fé le dol got, ala kot il luszt rál nak, öt le nek ki,
se gít het az ez zel kap cso la tos – akár több éves – ta pasz ta lat is. A ké szí tés nél min −
tát raj zol hat nak (kés, ce ru za stb.) a tök re. A tök bábukészítés egy faj ta szó ra ko zá si
for ma, amely kb. fél órá tól egy órá ig, de akár to vább is el tart hat. A tök ma got hasz −
no sít hat ják, el fo gyaszt ják, az in téz mé nyek ben ezek ből rajz lap ok ra is ra gasz ta nak.
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Né hány na pig (ál ta lá ban az in téz mé nyek nél), de akár hó na po kig is ki le het ál lít va a
tök bá bu (pl. a kö vet ke ző év ja nu ár já ig!). Ter mé sze tes fo lya mat kö vet kez té ben vagy
a mé cse sek láng já tól tönk re men nek, ek kor kom posz tál ják, egy sze rű en ki dob ják
vagy a te nyész ál lat ok ete té sé re hasz nál ják fel (ál ta lá ban a ker tes há zak nál). 

Az in téz mé nyek ben (de akár a ház tar tá sok nál is) hasz nál hat nak kü lön fé le dí szí −
tő ele mek (ka lap, fo nál stb.), a tök bá buk ra fest het nek is. Meg je le nik, ál ta lá ban az
in téz mé nyek nél, hogy a tök nagy sá gát ös  sze ha son lít ják az elő ző évi ter més sel, meg −
ál la pít ják, hogy az adott év ben na gyobb tö kök te rmet tek−e. Em lí tést kell ten nünk,
hogy a sze mek, az or rok ál ta lá ban há rom szög ala kú ak, de le het nek kör és négy szög
ala kú szem ki vá gá sok is. Né ha szem öl dök ké szül, ál ta lá ban fo ga zott száj, a fel ső
rész és a tök ka lap ja cik cak kos is le het. In nen, te hát fe lül ről ke rül a mé cses, a gyer −
tya a bel ső rész be. Nem jel lem ző, de a tök fel ső ré szé ből is le ka par hat nak, pál ci −
kát he lyez het nek a ki vá gá sok ba. Em lí tés re mél tók az ati pi kus ké szít mé nye ket (pl.
fá ra ói maszk, macs ka stb.), ame lyek to vább él nek az em be rek em lé ke ze té ben. Az
in téz mé nyek ben fény kép fel vé tel ké szül a tök vá já si fo lya mat egyes fá zi sa i ról. A szlo −
vá kok kö ré ben a strašid lo meg ne ve zés (de a svet lonos meg ne ve zés is) van je len, a
ma gya rok ál ta lá ban tök lám pás nak ne ve zik a tök bá but. Meg je len tek to váb bi, egy−
 e gy csa lád nál már ál lan dó sult meg ne ve zé sek is (tök vi csor gó, tök fil kó, bu ba stb.).
Má sok csak egy− e gy el ké szült tök bá bu ra (amit az ép pen ábrá zol27) ér vé nye sek. A ké −
szí tés folya mata28 is kap hat el ne ve zést, de elő for dul, hogy az ilyen−olyan meg ne ve −
zés hasz ná la ta a ké szí tő szá má ra nem fon tos. A Hal loweent kü lön fé le kép pen ne vez −
ték, ír ták (kér dő ív re) az adat köz lők (pl. „Ha lo gén”, „Helovei”). A bol tok ban, vi rág üz −
le tek ben dísz tár gya kat áru sí ta nak (ezek ál ta lá ban kí nai ter mé kek, s a tök bábu alak −
za tok le het nek ke rá mi á ból, ülő tök fi gu rák tö mött anyag ból, ki sebb szob rok, vi lá gí tó
csont váz stb.). 2003–2004−ben dísz tö kök, ill. egyéb tö kök (szin tén ter mény) je len −
tek meg a ku ta tott te le pü lé se ken (lép csőn, be já ra ti aj tó nál – egy eset ben vi har lám −
pá val is –, de a be mu ta tott ok ta tói−ne ve lői in téz mé nyek nél, a bol tok ban, a ki ál lí tá −
so kon ugyanú gy).29 Csak je lez zük, hogy pl. 2004−ben pi a ci kap cso la tok ha tá sá ra egy
új, tök ből ké szült krém le ves re cept jét rög zí tet tem. 

2003. ok tó ber 31−én az egyik ógyal lai szó ra ko zó he lyen több−ke ve sebb si ker rel
Hal loween− par tit szer vez tek. Itt csak a ven dég lő sök vol tak jel mez ben (bo szor kány,
apá ca stb.), akik ko sár ból ap ró édes sé get kí nál tak a ven dé gek nek. 

4. Be fe je zés

Ok tó ber 31−e a Hal loween ün ne pén kí vül a re for má ció ün ne pe (Chorváthová 1995)
és a bo szor ká nyok Walpur gis nacht ja is tu laj don kép pen (Muri–Gyr 2001), de je len
dol go zat ere de ti té má ját il le tő en azt kell ki hang sú lyoz nunk, hogy a 20. szá zad el ső
és má so dik fe lé ben épp úgy ké szí tet tek tök bá but, mint nap ja ink ban, a 21. szá zad
ele jén; fel te he tő en az egész Kár pát−me den cé ben! Ma már elég je len tős a te le ví zi ós
csa tor nák sze re pe, jó pél da er re az L. Ju hász Ilo na mo nog rá fi á já ban (ugyan a te met −
ke zé si szo ká sok kal, ill. te me tő do ku men tá ci ó val kap cso lat ban) kö zölt adat, amely
sze rint a gyer me kek a Hal loween szo ká sá ról egy mű hol das csa tor nán ke resz tül sze −
rez tek tu do mást. Nem sza bad fi gyel men kí vül hagy ni, hogy ős  szel, Rud nán szo kás −
ban volt, hogy a gyer me kek tök lám pást ké szí tet tek (Ju hász 2002, 150–151). Nap −
ja ink ban mind a ma gyar, mind a szlo vák ke res ke del mi te le ví zi ós csa tor nák tá jé koz −
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tat nak az ame ri kai Hal loween ről (hír ös  sze fog la lók, fil mek for má já ban), de ha zai hí −
rek is fel buk kan nak (Pécs 2004), tök lám pást he lyez het nek el a stú dió asz ta la i ra
(2003, szlo vák ke res ke del mi csa tor na). A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet Et no ló gi −
ai Köz pont já ban fo lya ma to san bő vül az ilyen és az eh hez ha son ló, a Hal loween ün −
nep kö ré hez kap cso ló dó adat tá ri anyag. 

Szlo vá kia na gyobb vá ro sa i nak (Po zsony, Nyi tra, Nagy szom bat) szó ra ko zó he lye in,
ét ter me i ben gya ko ri ak a Hal loween−ün nep pel kap cso la tos ren dez vé nyek. Az ilyen te −
ma ti ká jú ös  sze jö ve te lek az ok ta tá si (alap is ko lai) in téz mé nyek ben is meg je len tek
(pl. Aranyos marót), osz tályt dí szí tet tek (pl. Somor ja), tök bá bu jel mezt öl töt tek ma −
guk ra egy far sang hoz kap cso ló dó jel me ze sen ös  sze jö ve te len (Ko má rom). 2003−ban
Nyitrán azt is hal la ni le he tett, hogy szü lők gye re ke ik nek szer vez tek gye rek zsúrt ame −
ri kai min ta sze rint. 

Az üz le tek ben kü lön fé le (cse rép stb.) tök bá buk ra fi gyel he tünk fel (még a Szlo vák
Szu ve nír ne vű ben, de a szé kely föl di Koron don is), a ki ra ka to kat dí szí tik (dísz tö kök,
tök lám pá sok). Fel buk kan nak a Hal loween−tem atikájú fel ső ru há za tot vi se lők, áru sí −
tók (Ko má rom, Ér sek új vár), de Komárom szent péteren az egyik he lyi cuk rász tök bá −
bu ból ki ug ró szel lem fi gu rát áb rá zo ló tor tát is ké szít az ér dek lő dők nek. 2005−ben az
egyik bolt ban Komárom szent péteren (de Ko má rom ban is) tök bá bu fi gu rá jú dísz tár −
gyat kí nál tak, amely a tér ség re az előtt nem volt jel lem ző. Ér sek új vár ban egy lám pa −
bolt ban tök bábulám pát is vá sá rol ha tunk, az üz let lán cok pros pek tu sai a Hal −
loweenre kü lön fé le áru cik ke ket kí nál nak. A Szlo vá ki á ban ki adott szlo vák nyel vű gyer −
mek lap ok no vem be ri, ok tó be ri cím lap raj zai is ta nul sá go sak, mi vel eze ken gyak ran
tök lám pást is felfedezhetünk.30 A ma gyar nyel vű Tü csök is kö zöl tök bá buk kal kap −
cso la tos írá so kat, raj zo kat, de ver set is (pl. 2003, 14. évf. 3. sz. 11. p.). A
Maïarake Ro ma 2003. ok tó be ri szá ma no vem ber 1−jé re te szi a Hal loween ün ne pét.
A szlo vá ki ai ma gyar nyel vű na pi lap, az Új Szó, már több al ka lom mal kö zölt írást
a Hal loween ről. Szin tén meg em lít het jük a Mici Mac kó Ma ga zint (eb ben fel tűnt a „Ci −
ki vagy cu ki?” hasz ná la ta, de egyéb ér de kes ség is); Micky Maus (né met nyel vű gyer −
mek lap) né ven már ki fe je zet ten te ma ti kus szá mok je len nek meg (2003. ok tó ber 28.
45. sz.; 2004. ok tó ber 19. 43. sz.). Re gi o ná lis, já rá si la pok ban is kö zöl tek írá so kat
a té má ban, pl. a Tany on meg ren de zés re ke rült ki ál lí tás ról (−zsi− 2004). Tök lám pás -
ról egy kéz mű ves fog lal ko zá sok ról szó ló ki ad vány ban (Chabrecsek [é. n.], 7–10), a
Hal loween−ün nepről val lá si la pok ban (pl. Evan gé li kus Élet, 2003. no vem ber 2.) ír −
tak. Batta Györ gy szlo vá ki ai ma gyar iro dal már ne vé hez egy Tök lám pás cí mű szín pa −
di mű kap cso ló dik, me lyet az 1980/1981−es évad ban, Ko má rom ban be is mu tat tak
(Batta 1983; Ku lis  szák 2002, 40). To váb bá meg je len tek tök lám pás ról szó ló ver sek
(Szőcs 1974, 40–41; Tor nay 1994, 23), de a té má val kap cso la tos né met me sét is
át dol goz tak már (Aszó di 1987, 315). 

Jegy ze tek

1. Az ame ri kai meg ne ve zés hasz ná la ta kor Észak−Ame ri ká ra, azon be lül az Ame ri kai Egye −
sült Ál la mok ra gon do lunk.

2. Akár még gö rög din  nyé ből is ké szül het „tök bá bu”, leg alább is az egyik szlo vá ki ai szlo vák
nyel vű ke resz tény hav i lap ban kö zöl ték, hogy Stom fán (Stupava) din nyelám pás versenyre
(dyòové strašid lo) ke rül sor (Rodinné spoloèen stvo, 20. évf. 7. sz.). A pon tos ság ked vé −
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ért itt kell je lez ni, hogy a strašid lo meg ne ve zés tu laj don kép pen kí sér te tet, ijesz tőt je lent
(a tök lám pás szlo vák meg ne ve zé se tekvi cové strašid lo).

3. Ma gyar or szá gi ada tok alap ján, eb ből az idő szak ból is mer jük a Tök csa lád ne vet – 1498:
Osval do Thek; va la mi vel ko ráb bi a Tö kös csa lád név 1348−ból: Stephani Thekus (Káz mér
1993, 1083–1084). Ugyan a Kö zel −Ke let tel kap cso la tos, hogy Kr. e. a 10. szá zad ban
Dá vid fia, Sa la mon egy „tök ala kú”, „tök for má jú”, ill. dí szí té sű bronz me den cét épít te −
tett (1Kir 7,24–25). Ez az adat ter mé sze te sen nem a tök ter mesz tést il le tő en tá jé koz tat
ben nün ket, de fel te he tő en nem is zár hat ja ki azt, hogy az eu ró pai, a 15–16. szá zad ban
kez dő dő tök ter mesz tést jó val meg előz te a kö zel −ke le ti, de ez zel kap cso lat ban to váb bi,
még ala po sabb vizs gá ló dás szük sé ges. 

4. A nyu gat−ír or szá gi Inis mór szi ge tén (írül: Árain n, 800 la kos sal) ma is a fel nőt tek ün ne −
pel nek. No vem ber 1−je ná luk a té li idő szak kez de tét je lö li, de meg moz du lá su kat, amely
a túl vi lág gal hoz ha tó kap cso lat ba, ok tó ber 31−én (Samhain) tart ják. Ek kor a la ko sok
1/3−a, nők és fér fi ak egy aránt, jel mez be öl tö zött kí sér tet ként (írül: taibh sí) jár nak−kel nek
csend ben ház ról−ház ra az es ti órák ban. A ház tar tá sok ba sza ba don be jut hat nak, ma gu −
kat meg ven dé ge lik (al ma, gyü mölcs ke nyér: „barm brack” stb.). Majd nyil vá nos he lyet
(ven dég lő) ke res nek fel, mu lat nak a tánc te rem ben („kí sér te tek tán ca” stb.). Be fe je zés −
kép pen ki vá laszt ják a há rom leg szebb jel mez be öl tö zött egyén t, vé gül a jel me zes ala kok
fel fe dik ki lé tü ket (Lysaght 2001).

5. A New York Ti mes 1997. ok tó ber 30−án Ah-lo-een cím mel a pá ri zsi ame ri kai ün nep ről tu −
dó sí tott, a Frank fur ter All ge meine Ze i tung 1999. ok tó ber 28−án Fran cia or szág Hal −
loween−pár ti asságáról tá jé koz ta tott.

6. Rocky Hor ror Pic ture Show; Ko po gó szel lem (Poltergeist); Addams Fam i ly, a ga lád csa -
lád; A vám pír ár nyé ka (Shadow of the Vam pire) (Figner 2001); Hal loween stb.

7. Itt kell em lí tést ten ni ar ról, hogy Selmeczi Ko vács At ti la a Ma gyar or szá gi olaj nö vény-kul -
tú ra c. köny vé ben a tök ről is fon tos ös  szeg zést ad köz re, de tök cím szó val ta lál koz ha −
tunk a Ma gyar nép raj zi le xi kon ban is. Viga Gyu la tol lá ból egy dol go zat gaz dál ko dá si, táp −
lál ko zá si szem pont ból kö ze lí ti meg a tö köt, de tök ter mesz tés re uta ló föld raj zi ne ve ket
is kö zölt (Kósa 1982; Viga 1997).

8. A 16. sz. el ső fe lé ben kezd tek a tér ség be ér kez ni (Botík, 2001, 16). 
9. A szlo vák szak iro da lom egyéb ként a tök bábukészítés szo ká sá val nem fog lal ko zik (lásd

pl. Bed nárik 1943; Botík – Slavkovský 1995; Feglová 2000, 210–211; Horváthová
1968; Horváthová 1975; Horváthová 1986, 243; Kovače vičová 1990). Ar ról egyéb ként
tu do mást sze rez he tünk, hogy Dél−Szlo vá ki á ban a tök el ül te té sé nek leg meg fe le lőbb idő −
pont ja nagy csü tör tök nap já ra esett (Onderčaninová 1995). 

10. „Kapd el az al mát” („Snap−apple”), „a vak em ber be csa pá sa” („Blind−man’s−buff”).
11. A gyű rűt gyü mölcs ke nyér ben rej tik el, a le pu colt al ma héj ból a le en dő férj ne vé re kö vet −

kez tet nek, a be kö tött sze mű lány a tá nyé rok egyi ké be nyúl (ezek ben a gyű rűn kí vül, vi −
zet – ami vál to zást, (e)mi grá ciót szim bo li zál –, tex tilt – erős ség –, ill. ezüst pénzt tesz −
nek, ré geb ben föl det – ha lál – is tet tek a tá nyér ba). 

12. A ké ményt be tö mik, be csön get nek a vá ro sok in gat lan ja i ba, két szom szé dos csa lá di ház
ki lin cse it ös  sze kö tik, vagy a pa pír zsá kot a ku tya ürü lék kel együtt meg gyújt ják, és azo kat
az aj tók elé he lye zik. 

13. 1998−ban és 1999−ben pl. a McDonald’s vál la lat egy jel mez ké szí tőt kért fel, hogy ham −
bur ge rei ke len dőb bek le gye nek. 

14. 1999−ben az Oszt rák Pos ta ál tal ki adott bé lyeg so ro zat egyik bé lye ge fi a tal as  szonyt vi se −
let ben áb rá zol, gyer me kek kel szal ma bá lán ül ve, kö rü löt tük tök lám pá sok kal.

15. 1998−ban, bi zo nyos előz mé nyek kel ugyan, Zü rich ben szer vez tek tök ki ál lí tást (800 t,
250 tök fé le, 320 000 ér dek lő dő, a leg na gyobb tök sú lya 440 kg).

16. El hang zott pl., hogy: „Amíg él tünk, ezen az úton jár tunk. De már meg hal tunk, és a kert −
be já runk.” 
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17. Egy cso mag kül dő−szol gá lat ügy fe lei pl. kez det ben még csak ame ri kai své dek vol tak, s
1991−ben Hal loween−hetet szer vez tek.

18. Az nap gu lyás fő ző ver senyt, szü re ti mu lat sá got stb. tar tot tak. 
19. Ezt meg elő ző en a szü lői ér te kez le ten tu dat ták a szü lők kel, hogy Hal loweenre ké szí te nek

kí sér te te ket (az egyik ot ta ni óvó nő a Helovín meg ne ve zés mel lett a Helobín nal, Heloin -
nal is ta lál koz ni vélt, s 2004−ben az ün nep hez kap cso ló dó né met nyel vű új sá got vá sá −
rolt).

20. A be mu ta tott in téz mény igaz ga tá sa alá ak kor ra már át ke rült az ös  szes szlo vák nyel vű
óvo da, ame lyek nek „fel sőbb uta sí tás ra” 2004. ok tó ber 15−ig tök pa rá dét kell meg szer −
vez ni ük. Ezért is na gyon sok a je len ség gel kap cso la tos ha son ló ság az óvo dák nál. 

21. 1997−től itt min den bi zon  nyal ké szí tet tek tök bá but a kép ző mű vé sze ti órá kon, ill. a nap −
kö zi ben.

22. 2002. ok tó ber el ső fe lé ben, a nap kö zi ke re te in be lül má so dik al ka lom mal Nem ha gyo -
má nyos alak za tok zöld ség bõl és gyü mölcs bõl (Netradièné formy práce zo zeleniny a ovo -
ci a) cí mű ki ál lí tást szer vez tek.

23. Itt ér de mes az idő pont ok kal kü lön is fog lal koz ni. Vég tér re ez 2004. ok tó ber 1−jén ke rült
meg ren de zés re, mi vel a szü lők azt han goz tat ták, hogy a tök ko ráb ban be érett, de 2004.
ok tó ber 25–29−e kö zött sze ret ték vol na meg va ló sí ta ni a ki ál lí tást (Plán práce metod ic -
kého združe ni a, 2004/2005). Az el ké szült mun ká kat nem a park ban (ere de ti leg oda ter −
vez ték), ha nem az ebéd lő be já ra tá hoz kö zel he lyez ték el. 

24. A Zöld ál lá si Szlo vák Nyel vű Spe ci á lis Alap is ko lá val és az Ógyal lai Mű vé sze ti Alap is ko lá −
val kap cso lat ban nem buk kan tam tök vá jás ra uta ló adat ra. 

25. A Tü csök cí mű lap le is  kö zölt ezek ből né há nyat (Kecs kés 2004). 
26. Az 1946−os szü le té sű adat köz lő gye rek ko rá ban, édes any já nál, fiú test vé re i nél fi gyelt fel

a tök bábukészítés re, majd 2003−ban már uno ká já val ké szí tett tök bá but. Be szél ge té −
sünk kor hasz nál ta a Hal loween meg ne ve zést, majd né hány hét tel ké sőbb, ami kor a kér −
dő ívet ki töl töt te, no vem ber 1−jét je löl te meg a tök bá buk ki ál lí tá sá nak idő pont já ul, ho lott
ez egy nap pal ko ráb ban, ok tó ber 31−én tör tént.

27. Ma lac, ame lyik so kat te le fo nál; ET; Apa, anya, gye rek (Oťec, matka a sin), Jožko Mrkvič −
ka me se fi gu ra stb.

28. Bon co lás (pit vaňie). 
29. Meg jegy zem, hogy Lip pai Já nos és Pável Ágos ton pol co kon el he lye zett dísz tö kök ről már

tet tek em lí tést (Lippai 1753, 342; Pável 1949, 152).
30. A F¾ak (2001, 4. évf. 3. sz.) már a Hal loween−ün nepet nép sze rű sí ti.
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ÁR PÁD BAGIN

A NEW ETHNO GRAPH IC PHE NOM E NON IN EAST−CENTRAL EUROPE?
THE HAL LOWEEN AND THE PREPA RA TION OF PUMP KIN DUM MIES AT A TER RI TO RY OF THE LOW −
LANDS IN ÓGYAL LA

The author, join ing the research pro ject of the Fo rum Insti tute − that pro vides
research of minor i ty − titled Pop u lar Cul ture 1990–2005 delt with Hal loween
and main ly with the cus tom of pump kin dummy prepa ra tion.
The author observed sev er al influ ence at the exam ined ter ri to ry: between insti −
tu tion−in sti tu tion (vis it ing exhi bi tion s), insti tu tion− fam i ly (for exam ple a fam i ly
influ enced by a kinder garten prog ram pre pares a pump kin dummy in its home ),
fam i ly− fam i ly (no tice the exhib it ed work s), there can be even influ ence of difer −
ent inten si ty with in the fam i ly. The pump kin can be from own gar den (there are
some who grow pump kins espe cial ly for this pur pose), from grand par ents', rel −
a tives', friend s', and neigh bours' gar den. They illus trate, de sign dif fer ent
things, form s, even expe ri ence of many years can help in it. When pre pa ring,
they draw a pat tern (with a knife, pen cil, etc.) on the pump kin. Pump king
prepa ra tion is a form of enter tain ment that can last for approx. half an hour,
but even longer. The seed of the pump kin can be used, eat en, at the insti tu −
tion they are glued on sheets of draw ing paper. The pump kin dummy can then
be displa yed (gen er al ly in case of insti tu tion s) for months (for exam ple to Jan −
u ary of the next year!).
In insti tu tions (but also in house hold s) sev er al dec o rat ing ele ments can be
used (hat, yarn, etc.), and it is also pos si ble to paint on the pump kin dum my.
It is also pres ent and main ly in the case of insti tu tions that the size of the
pump kin is com pared with the one from the pre vi ous year, it is then stat ed in
which year grew big ger pump kin s. The eyes and the noses are gen er al ly of tri −
an gu lar form, but they also vary, the eye holes can be cir cu lar and square, too.
In the insi tu tions pic tures are made from the sev er al stages of the process of
hol low ing out the pump kind s. In the cir cles of the Slo vaks even the expres sion
of spook (but also jack− o−lantern) is pre sen t, Hun gar i ans gen er al ly call the
pump kin dummy pump kin lantern. But anoth er names also appeared, that are
in some fam i lies became set tled, that are grin ning pump kin, dumb, etc.). Hal −
loween can be called dif fer ent ly, respon dents state (for exam ple Halo gene,
Helovei). In 2003–2004 dec o ra tive pump kin s, and/or sim ple pump kins
appeared at the research areas (on stairs, entrence doors, but in the exam −
ined edu ca tion al insti tu tion s, shop s, exhi bi tion s, too).
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On 31st Oct. 2003 at a place of enter tain ment in Ógyal la a Hal loween party
was organ ised with mo re or less suc cess. He re only the organ is ers were in
cos tumes (witch, nun, etc.), who offered sweets from a bas ket to the guest s.
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Gya kor la ti lag az em ber egész kör nye ze té ben di gi tá lis ada tok, di gi tá li san ve zé relt gé −
pek, di gi tá lis adat hor do zók egy sze rű sí tik – vagy bo nyo lít ják – a min den na pi mun kát.
Te kint ve mű kö dé si el vük egy sze rű sé gét, elő ál lí tá suk ol csó sá gát és a meg ta ka rí tott
idő fel be csül he tet len men  nyi sé gét, a di gi tá lis be ren de zé sek az élet majd nem min −
den te rü le té ről ki szo rí tot ták az ana lóg, il let ve a me cha ni kus gé pe ket. Ar ra va ló te −
kin tet tel, hogy a di gi tá lis gé pek ben nincs szük ség moz gó al kat ré szek re (ez ál tal meg −
szűn nek a ko pás okoz ta pon tat lan sá gok), a gé pek tel jes élet tar ta muk alatt ugyan −
ar ra a mi nő sé gű mun ká ra al kal ma sak. Ez a mun ka fo lya mat a vég ered mé nyé nél tű −
nik fel be csül he tet len ér té kű nek. 

Bár a di gi tá lis gé pek élet tar ta ma (fej lő dé sük nagy üte mé nek kö szön he tő en) je −
len tő sen ke ve sebb, mint ana lóg elő de i ké (an nak ide jén egy ka zet tás mag ne to font
még tíz−ti zen öt év után is lel ke sen hasz nál tunk, bár a ka zet ták már agyon vol tak
gyűr ve, a raj tuk lé vő hang anyag már−már él vez he tet len né vált), az újab b, jobb mi nő −
sé gű gép meg vá sár lá sa anya gi lag ke vés bé meg ter he lő, sőt sok eset ben nem is
szük ség sze rű. To váb bá le he tő sé günk nyílt a gé pek tel je sít mé nyé nek, mun ká juk mi −
nő sé gé nek tel je sen az igé nye ink hez va ló iga zí tá sá ra, a költ sé gek emel ke dé se nél −
kül, ami ter mé sze te sen elő de ik nél szin te le he tet len volt. 

A szá mí tó gé pek ma is hasz nált fel épí té se egy ma gyar szár ma zá sú ma te ma ti kus,
Neu mann Já nos mun ká ja. A bu da pes ti szü le té sű ma te ma ti kus ma te ma ti kai te het −
sé ge már a pes ti evan gé li kus gim ná zi um ban ki bon ta ko zott, édes ap ja még is azt kí −
ván ta, hogy ve gyész mér nök le gyen be lő le. Ezért az érett sé gi után be irat ko zott a zü −
ric hi mű egye tem re, mi köz ben Ber lin ben és Bu da pes ten ma te ma ti kát, fi zi kát és fi lo −
zó fi át hall ga tott. Csak nem egyidőben sze rez te meg sváj ci mér nö ki dip lo má ját és a
bu da pes ti ma te ma ti kai dok to rá tust. Neu mann a mér nök to vább kép ző in té zet ben
(Institute for Advanced Stud ies – IAS) lett a ma te ma ti ka pro fes  szo ra. A má so dik vi −
lág há bo rú alatt Neu mann je lent ke zett a Man hat tan−terv vég re haj tá sá ra, az ame ri kai
atom bom ba elő ál lí tá sá ra; amely nek kap csán a lö kés hul lá mok kal kap cso la tos szá −
mí tá so kat vé gez te. Eb ben az idő ben már el ké szült né hány jel fo gós szá mí tó gép, mint
pél dá ul a MARK−I, va la mint ren del ke zé sé re állt egy me cha ni kus ana lóg szá mí tó gép,
a Bush−fé le dif fer en ciálanal izá tor, és szá mos – ak kor ál ta lá no san hasz nált – elekt −
ro me cha ni kus szá mo ló gép is. Saj nos, egyik kel sem le he tett má sod per cen ként né −
hány mű ve let nél na gyobb se bes sé get el ér ni. 

Neu mann 1944−ben is mer ke dett meg Her mann Gold stine− nal, aki az aberdeeni
kí sér le ti lő té ren a lő− és bom bá zá si táb lá za tok szá mí tá sa it irá nyí tot ta. Tő le meg tud −
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ta, hogy a had se reg a Penn syl vaniai Egye te men egy elekt ro ni kus szá molóberen −
dezés – az ENIAC – ki fej lesz té sén dol go zik, s azt 1000 művelet/má sod perc se bes −
sé gű re ter ve zik. Neu man n− nak épp egy ilyen gép re volt szük sé ge. Egy év vel ké sőbb
a pro jekt igaz ga tó ja lett. Neu mann és Gold s tine et től kezd ve – egé szen Neu mann
ha lá lá ig – együtt dol go zott a szá mí tó gé pek fej lesz té sén. Az ENIAC két ter ve ző jé vel,
John W. Mauch ly val és Pres pert J. Eck ert tel azon ban együtt mű kö dé sük nem volt túl −
sá go san szo ros. Neu mann nem já rult hoz zá ah hoz, hogy az ő ál ta la fel ta lált tá rolt
prog ram el vét a né gyük ne vén sza ba dal maz tas sák. Hogy meg aka dá lyoz za Mauch ly
és Eck ert sza ba dal maz ta tá si szán dé kát, kö zöl te a le írást, s ez zel le he tet len né tet −
te a sza ba dal maz ta tást.

Neu mann és Gold s tine Prince ton ban meg al kot ta az IAS szá mí tó gé pet. Ez leg in −
kább ab ban kü lön bö zött a ko ráb bi két szá mí tó gép től, hogy pár hu za mos mű kö dé sű
volt, te hát sok kal gyor sab ban szá molt bár me lyik ko ra be li szá mí tó gép nél, fel épí té se
pe dig – fő vo na la i ban – meg egye zett a mai mo dern szá mí tó gép eké vel. Neu mann vá −
rat la nul be te ge dett meg, ki de rült, tü dő rák ja van. Be teg sé ge alatt is fo lya ma to san A
szá mí tó gép és az agy cí mű elő adá sán dol go zott. A kéz irat, saj nos, be fe je zet len ma −
radt, Neu mann 1957. feb ru ár 8−án meg halt. Éle tét és mun kás sá gát má ra szin te tel −
je sen a szá mí tó gép pel kö tik ös  sze, pe dig szám ta lan ma te ma ti kai de fi ní ció meg fo −
gal ma zá sa kö tő dik még a ne vé hez.

Neu mann mun kás sá gá nak kö szön he tő en vált le het ővé az ada tok óri á si men  nyi −
sé gű tár há zá nak lét re ho zá sa, hi he tet le nül kis he lyen. Ami kor ada tok tá ro lá sá ról be −
szé lünk, alap ve tő en lo gi kai ér té kek tá ro lá sá ról van szó. Ér vé nyes ez a szö ve gek, a
ké pek, a hang fel vé te lek, a fil mek ese té ben is. Míg egy kép nél az egy mást kö ve tő
kü lön bö ző szí nű kép pon to kat kell meg kü lön böz tet ni, ahol egy pont ér té ke a szín −
mély sé gé nek fe lel meg, ad dig a han gok nál a pont ér té ke frek ven ci át je löl. A kép
meg je le ní té sé hez a gra fi kus kár tya de kó dol ja az ál lo mány tar tal mát, majd azt a kép −
er nyő re ve tí ti, a hang anyag nál a hang kár tya vég zi a de kó do lást, a vég ered ményt pe −
dig a repro duk torokból hall hat juk. A film nem más, mint a szem ér zé keny sé gé nél na −
gyobb se bes ség ben (ami kb. 50 Hz) egy mást kö ve tő ké pek hal ma za, ami hez azo −
nos idő ten ge lyen egy hang ál lo mányt csa to lunk. A szö veg elő re definált ka rak te rek
(ASCII) de kó dolt meg je le ní té se.

Mi vel a szá mí tó gé pek és a raj tuk hasz nált ope rá ci ós rend sze rek nem egy sé ge −
sek, sőt a kom pa ti bi li tás is csak nagy vo na lak ban szab vá nyo sí tott (pél dá ul egy Linux
alatt tö mö rí tett ál lo mányt nem tri vi á lis Win dows alatt ki cso ma gol ni), a di gi ta li zált ál −
lo má nyo kat aján la tos olyan ál lo má nyok ra ala kí ta ni, ame lye ket bár mi lyen ope rá ci ós
rend szer ke zel ni tud.

A Fó rum In té zet és a dig i tal izá ció

In té ze tünk öt éve kez dett az ada tok dig i tal izá ciójá val fog lal koz ni. Ek kor ra vált le he −
tő vé olyan szá mí tó gé pek, il let ve pe ri fé ri ák be szer zé se, me lyek meg fe le lő mi nő ség −
ben ké pe sek az ada tok fel dol go zá sá ra. Ter mé sze te sen a tech ni ka fo lya ma tos fej lő −
dé sé nek kö szön he tő en má ra ezek a be ren de zé sek el avul tak, he lyük be újab b, jobb
mi nő sé gű be ren de zé sek ke rül tek.

Ma az ada tok fel dol go zá sát egy he lyen, az in té zet ben ki ala kí tott iro dá ban vé gez −
zük. Há rom szá mí tó gép, két hor doz ha tó szá mí tó gép al kot ja a di gi ta li zá lás hoz szük −
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sé ges be ren de zé sek alap ját. Ezek mind egyi ke al kal mas ké pek fel dol go zá sá ra,
szken nelésére. Két szá mí tó gé pet egy 1,1 GHz−es pro ces  szor hajt, me mó ri á juk 256
MB SDRam, 133 MHz−es sí nen. Mind ket tő höz egy ne ga tí vok szken nelésére is al kal −
mas szken ner van csat la koz tat va. Eze ket a gé pe ket hasz nál juk ké pek be vi te lé re. A
fel dol go zá suk már rend sze rint a hor doz ha tó szá mí tó gé pe ken tör té nik, ez zel op ti ma −
li zál va a gé pek mun ka ide jét. Har ma dik szá mí tó gé pünk gyor sabb, 2,1 GHz−es
Celeron−process zor ral van fel sze rel ve, bel ső sín je i nek frek ven ci á ja 266 MHz, me mó −
ri á ja 512 MB DDR. Eb be a szá mí tó gép be egy Cre ative hang kár tyát he lyez tünk,
amely re mek pa ra mé te re i vel al kal mas a hang anyag ok meg fe le lő mi nő ség ben tör té −
nő fel dol go zá sá ra. A kom mu ni ká ci ót a gé pek kö zött 100 Mbit−es há ló zat old ja meg.
Je len leg egy drót nél kü li há ló zat ki épí té sén dol go zunk. Bár en nek a se bes sé ge je len −
leg ki sebb, mint 100 Mbit, a jö vő ben va ló szí nű leg ez vál toz ni fog, ki épí té se és kar −
ban tar tá sa pe dig költ ség kí mé lőbb, va la mint le he tő vé te szi az inter net hasz ná la tát
bár hol az épü le ten be lül.

Az ada ta ink inter neten tör té nő el he lye zé sét egy sa ját szer ver üze mel te té sé vel ol −
dot tuk meg. Ez a szer ver egy inter net szol gál tatónál van el he lyez ve, pa ra mé te re it te −
kint ve egy két pro ces  szo ros Xeon tí pu sú szá mí tó gép, 2 GB DDR me mó ri á val, 533
MHz−es sín nel, két, pár hu za mo san hasz nált me rev le mez zel, ami az adat vesz tés el −
len nyújt biz ton sá got.

Má ra si ke rült el ér nünk, hogy a most ké szü lő fel vé te lek di gi tá lis rög zí tők kel ké −
szül nek, így azok fel dol go zá sa mi ni má lis időt vesz igény be. A di gi tá lis fény ké pe ző −
gép al kal mas a kon fe ren ci ák, a kép zé sek do ku men tá ci ó já nak el ké szí té sé re, a di gi −
tá lis hang rög zí tők pe dig a be szél ge té sek, az elő adá sok hang anya gá nak rög zí té sét
te szik le he tő vé. 

Ké pek fel dol go zá sa

A ké pek archivá ció ja, dig i tal izá ció ja több, pár ho za mo san fu tó mun ka ered mé nye. El −
ső lé pés ben a ké pek nagy fel bon tá sú szken nelése tör té nik, ké sőb bi akár nyom dai
fel hasz ná lás ra is al kal mas mé ret ben. Ez mé ret től füg gő en 300−600 DPI (Dot per
inch – kép pont per hü velyk), 16 mil li ós szín mély ség. Ne ga tí vok szken nelésénél ez
a fel bon tás még na gyobb, 2400 DPI. Sok eset ben már az ere de ti kép mi nő sé ge
sem ki elé gí tő, ezért a ké pek fel dol go zá sá ra spe ci á lis kép szer kesz tő prog ra mo kat
hasz ná lunk. Ezek túl nyo mó ré sze in gye ne sen le tölt he tő az inter netről. Le he tő sé get
kí nál nak töb bek kö zött a kép éles sé gé nek ja ví tá sá ra, a for ga tás ra, a szí nek éle sí té −
sé re, a kép mé ret vál toz ta tá sá ra. Egy sé rült, alig ki ve he tő ne ga tív ese tén ki sebb faj −
ta cso da vé gez he tő ve lük. 

Ja ví tás után a ké pek egy spe ci á lis kó dot kap nak, amely alap ján vis  sza ke res he −
tő az ere de ti pél dány, ha ar ra szük ség van. Az inter neten va ló el érés hez ezek ből a
ké pek ből két, mi nő sé gé ben és mé re té ben ki sebb kép ké szül, in for ma tív jel leg gel.
Ezek mé re tre 150, il let ve 500 kép pont szé les sé gű ek, és ará nya i ban hoz zá iga zo dó
ma gas sá gú ak. Fel bon tá suk 72 DPI. Nyom dai fel hasz ná lás ra al kal mat la nok, vi szont
nagy se bes sé gű ke re sést, il let ve meg je le ní tést tesz nek le he tő vé a vi lág há lón. A ké −
pek ere de ti je, amen  nyi ben nem jog vé dett, bár ki szá má ra pos táz ha tó vagy sze mé lye −
sen meg te kint he tő a Bib lio the ca Hun gar i ca ar chí vu má ban. 

A Fórum Intézet és a digitalizálás 213



Az ezt kö ve tő mun ka a ké pek ből ké szí tett metaa dat, tar ta lom le író ál lo mány.
Ezek ké szí té sé vel in té ze tünk mégc sak nem ré gi ben is mer ke dett meg, di gi ta li zált ké −
pe ink nagy ré szé hez még is si ke rült el ké szí te nünk eze ket a le író ál lo má nyo kat. A le −
író ál lo mány le he tő vé te szi a plat form független (értsd ope rá ci ós rend szer től füg get −
len) ke re sést, az ál lo mány tar tal má nak meg te kin té sét. Ala pul a Dub lin Core−sz ab −
ványt hasz nál juk, me lyet XML−állományba ül tet ve ké szít jük az egyes ké pek le író ál −
lo má nya it. A ke re sés hez az NDA (Nem ze ti Di gi tá lis Adat tár) ke re ső mo tor ját hasz −
nál juk sa ját weboldalunkon is. Az XML−állományokat rend sze re sen to váb bít juk az
NDA adat bá zi sá ba, így ada ta ink itt is meg te kint he tők. 

Je len leg a fel dol go zott, le író ál lo mán  nyal el lá tott ké pek szá ma:
– Fó rum In té zet (kon fe ren ci ák, klu bok stb.) – 7287 db
– Bib lio the ca Hun gar i ca ké pes lap gyűj te mé nye – 2386 db
– Szak rá lis Kis em lék Ar chí vum – 281 db
– Cse ma dok−ar chí vum (di gi ta li zál va) – 7681 db
– Gyö ke res Györ gy kép ar chí vu ma – 452 db
– Arany A. Lász ló zob o ralji ké pe i nek gyűj te mé nye (szí nes dia) – 680 db
Fel dol go zás ra vár:
– Cse ma dok−ar chí vum 
– Szőt tes−ar chí vum 
– Egyé ni ha gya té kok
– Arany A. Lász ló zob o ralji ké pei (újabb 46 cso mag, kb. 2500 kép koc ka)
A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet fo tó ar chí vu mát el ső sor ban az in té zet éle té vel

kap cso la tos fel vé te lek ké pe zik, a kü lön bö ző kon fe ren ci ák fo tó do ku men tá ci ó ja, a
klub es te ken ké szí tett fel vé te lek és egyéb, az in té zet éle té vel kap cso la tos fel vé te −
lek.

A Bib lio the ca Hun gar i ca ké pes lap gyűj te mé nye tel jes egé szé ben fel dol go zás ra
ke rült, meg te kint he tő az inter neten. Ez a gyűj te mény el ső sor ban a dél−szlo vá ki ai fal −
vak, vá ro sok ál tal meg je len te tett ké pes la po kat fog lal ja ma gá ba. Ál lan dó an bő vül, az
új da ra bok szin te azon nal fel ke rül nek az inter ne tre. A vi lág há lón 500 kép pont szé −
les sé gű mé ret ben ta lál ha tók meg, a ki vá lasz tott da rab ból má so la tot a Bib lio the ca
Hun gar icában le het be sze rez ni. A gyűj te mény egy ré sze ná lunk csak di gi tá lis for má −
ban ta lál ha tó meg.

Az Et no ló gi ai Köz pont már évek óta fog lal ko zik a dél−szlo vá ki ai szak rá lis kis em −
lé kek fény ké pe zé sé vel. Gyűj te mé nyük egye dül ál ló. Az utób bi évek ben már di gi tá lis
fény ké pe ző gép se gít sé gé vel örö kí tik meg az utak mel lett ta lál ha tó ke resz te ket, a
szen tek szob ra it. A ré geb ben ké szült fel vé te lek fo lya ma to san ke rül nek fel dol go zás −
ra. Mun ká juk ered mé nye több kö tet ben is meg je lent.

Gyö ke res Györ gy hos  szú éve kig fo tó zás sal fog lal ko zott. Az ő sze mé lyes ar chí vu −
ma gyűj te mé nyünk egy ér té kes da rab ja. Fel vé te le in el ső sor ban a Cse ma dok ál tal
szer ve zett fesz ti vá lok, prog ra mok je len nek meg, de az ő ér de me a fel vi dé ki írók port −
ré gyűj te mé nye is. Ez a gyűj te mény tel jes egé szé ben di gi ta li zált, TIFF−formátumban,
nagy, 600 DPI−s fel bon tás ban az in té zet ar chí vu má ban ta lál ha tó meg.

Arany A. Lász ló a má so dik vi lág há bo rú éve i ben fog lal ko zott a zob o ralji fal vak fo −
tó zá sá val. A fel be csül he tet len ér té kű kép anyag ne ga tí vok for má já ban áll in té ze tünk
ren del ke zé sé re. A fel vé te le ken meg ta lál ha tó az ap ró lé ko san le fo tó zott női, il let ve
fér fi vi se let, több zob o ralji fa lu ból, va la mint a ko ra be li élet ap ró moz za na tai, a min −
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den na pi mun ka ké pei. A gyűj te mény a zob o ralji élet egy ér té kes ar chí vu ma. Az anyag
nagy ré sze már fel dol go zás ra ke rült, több ki ál lí tás alap ját is ké pez te, el ső sor ban a
Zob o ralján. Nem ré gi ben újab b, több mint 2000 ké pet szám lá ló cso mag ke rült in té −
ze tünk be, ezek di gi ta li zá lá sa fo lya mat ban van. A tel jes kép anyag rész le tes, át fo gó
gyűj te mény a zob o ralji fal vak éle té ről.

Hang anyag ok fel dol go zá sa

A hang anya go kat a már fent em lí tett Cre ative tí pu sú hang kár tya se gít sé gé vel dol −
goz zuk fel. Az elő nye ab ban rej lik, hogy ké pes akár 96 kHz−es tar to má nyo kat is rög −
zí te ni, el len ben a klas  szi kus 44 kHz−es hang tar to mán  nyal. Ez je len tős mi nő ség be li
ja vu lást ered mé nyez. Bár az em be ri fül szá má ra a ha tárt a 20 kHz−es hang tar to mány
ké pe zi, még is va la mi ként ér zé kel jük az e fö löt ti tar to má nyo kat is (gon do lok itt el ső −
sor ban a ba ke lit le me zek sa já tos sú gá sá ra, ami dig i tal izá ciókor más tí pu sú kár tyá −
val el ve szik). Ter mé sze te sen a hang kár tya e tu laj don sá ga csak in do kolt eset ben
van ki hasz nál va, te kint ve, hogy a hang ál lo má nyo kat sű rí te ni kell, ez ál tal nyújt va le −
he tő sé get az inter netes el érés re. Sű rí tés re je len leg az MP3−as for má tu mot hasz nál −
juk, 192 kbit/s−os adat sű rű ség mel lett. 

Az ar chí vum ré szét ké pe zik:
– Si ma Fe renc gyűj té sei (nyelv já rá si szö ve gek);
– Cse ma dok−gyűj té sek (nyelv já rá si szö ve gek);
– a Pát ria Rá dió ál tal ké szí tett ri por tok;
– egyé ni ha gya té kok, fel vé te lek;
– Oral His to ry (be szél ge té sek Szlo vá ki á ban élő írók kal, po li ti ku sok kal a rend szer −

vál tás éve i ről).
Ki hasz nál va a di gi tá lis hang rög zí tők elő nye it, az Oral His to ry− sorozat már di gi tá li −

san is ké szül. Az ezek hez tar to zó le írá sok pár hu za mo san a fel vé tel lel ké szül nek. Te −
kint ve eme ri por tok mé re tét, egy elő re a vi lág há lón nem el ér he tők, ez a jö vő be li fel −
ada ta ink ré sze. A tá ro lás MP3−as for má tum ban, 44 kHz−en tör té nik. Itt nincs sem −
mi fé le mi nő ség be li rom lás az ana lóg fel vé tel hez ké pest, te kint ve, hogy az em ber
hang tar to má nya 2000–5000 Hz kö zé esik.

Si ma Fe renc 118 sza lag ból ál ló nyelv já rá si gyűj te mé nye csak nem tel jes egé szé −
ben di gi ta li zá lás ra ke rült, az egyes sza la gok több kü lön ál lo mány ra let tek fel oszt va.
Ezek mé re te és idő tar ta ma a ri por tok hos  szá nak fe lel meg. Egy sza la gon át la go san
1,5−2 órá nyi hang anyag lett rög zít ve. Né me lyi kük egy sé ges el be szé lés, a töb bin kü −
lön bö ző ri port ala nyok szó lal nak meg egy adott köz ség ből. 

A Cse ma dok Né pi Kö re a hat va nas évek vé gé től a nyolc va nas évek ele jé ig ké szí −
tett fel vé te le ket, fa lu si kö zeg ben. Az el ső sor ban el be szé lé se ket, az élet min den nap −
ja it tar tal ma zó fel vé te le ket 61 mag nó sza la gon rög zí tet ték. Saj nos pon tos le írás
ezek ről a hang ál lo má nyok ról nem áll ren del ke zé sünk re, így csak azt tud tuk le ír ni,
ami a mag nó sza la go kon el hang zott. A gyűj te mény nem tel jes, 47 sza lag ke rült di gi −
ta li zá lás ra.

A Pát ria Rá dió ál tal fel vett ri por tok 193 mag nó sza la gon ta lál ha tók, egy elő re fel −
dol go zás alat t. A vá gott, su gár zott ri por tok hos  sza 10−15 perc, de sok eset ben a vá −
gat lan anyag is meg ta lál ha tó ar chí vu munk ban. Ezek ről a fel vé te lek ről – há la a Pát −
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ria Rá dió mun ka tár sai pre ci zi tá sá nak – pon tos ada ta ink van nak, fel dol go zá suk az
el kö vet ke ző hó na pok ban meg tör té nik.

Szer ve rünk ka pa ci tá sa egy elő re nem te szi le he tő vé a hang anyag ok el éré sét a vi −
lág há lón. A tel jes anyag mé re te óri á si, több száz GB. Ezek szer ve ren va ló el he lye zé −
sét a jö vő év ben ter vez zük.

Ki ad vány ok

A könyv ki adás, a pub li ká ci ók meg je len te té se a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet mun −
ká já nak egy fon tos ré sze. Köny ve ink több so ro zat ban je len nek meg, il let ve 1999−től
rend sze re sen meg je le nik a Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le, amely ben tu do má −
nyos jel le gű írá sok kap nak he lyet. A Ma gyar Elekt ro ni kus Könyv tár nak (MEK) PDF−
formátumban küld jük ki ad vá nya in kat, így azok az ő weboldalukon is ol vas ha tók.

Az Arcanum− sorozat pél dá ja alap ján mi is sze ret nénk sa ját ki ad vá nya in kat di gi tá −
lis for má ban is meg je len tet ni. Ez egy szö veg ke re ső vel el lá tott adat bá zis ki ala kí tá sát
igé ny li. A köny ve ket és ta nul má nyo kat eb ben az adat bá zis ban el he lyez ve, so ro za −
ton ként ten nénk köz zé, ez ál tal meg kön  nyít ve a ke re sést és a tá jé ko zó dást az egyes
szö ve gek ben. A prog ram ki ala kí tá sa fo lya mat ban van, je len leg az egyes köny vek fel −
töl té sé vel fog lal ko zunk.

Kon fe ren ci ák

A Fó rum In té zet rend sze re sen ren dez kon fe ren ci á kat, ér tel mi sé gi fó ru mo kat, klub −
es te ket. Ezek rög zí té se, do ku men tá lá sa szin tén ré szét ké pe zi a mun kánk nak. Az itt
el hang zott elő adá so kat a kez de tek ben di gi tá lis mag nó se gít sé gé vel rög zí tet tük,
majd ké sőbb ke rül tek tény le ges fel dol go zás ra, vá gás ra. 

Má ra ki fej lesz tet tünk egy fel ve vő rend szert, amely le he tő vé te szi a kon fe ren ci ák
anya gá nak re á lis idő ben tör té nő fel dol go zá sát. En nek se gít sé gé vel a kon fe ren cia
vé gez té vel el ké szül a kon fe ren cia tel jes kép anya gát és az el hang zott elő adá so kat
tar tal ma zó CD, amit bár ki ma gá val vi het, hasz nál hat.

Ez a be ren de zés gya kor la ti lag há rom szá mí tó gép, egy di gi tá lis fény ké pe ző gép és
a meg hí vó alap ján elő re el ké szí tett prog ram fe lü let. Míg az egyik szá mí tó gép a hang −
anya got rög zí ti, ad dig a má si kon az elő ző elő adás vá gá sa, fel dol go zá sa fo lyik, a har −
ma di kon pe dig a már el ké szült anyag be töl té se a prog ram fe lü let be. En nek a mód −
szer nek a leg na gyobb elő nye, hogy az egyes kon fe ren ci ák anya gai azon nal ar chi vá −
lód nak, ki küsz öböl ve ez zel az em be ri fe le dé keny ség okoz ta adat vesz tést. A ké sőb −
bi ek ben ez az anyag is egy adat bá zis ba ke rül, majd egy ke re ső vel egé szül ki. Adat −
hor do zón és inter neten egy aránt el ér he tő vé vá lik. 

Le vél tár és könyv tár

Nem ré gi ben in dult el egy fo lya mat, amely a nyom ta tás ban meg je lent szö ve gek fel −
dol go zá sát se gí te né. A Bib lio the ca Hun gar i ca könyv−, il let ve fo lyó irat−gyűj te mé nye je −
len leg nyom ta tott for má ban áll a ku ta tók ren del ke zé sé re. Ezek di gi ta li zá lá sa ed dig
gya kor la ti okok mi att nem tör tént meg. A szö ve gek új ra gé pe lé se le he tet len vál lal ko −
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zás nak tű nik, úgy hogy egye dül a szken nelés je len te ne meg ol dást. Csak hogy így a
szö ve ges do ku men tu mok kép ként őr ződ nek, le he tet len né té ve egy faj ta szö veg ke re −
ső lét re ho zá sát. A szö veg fel is me rő szoft ve rek saj nos túl nagy hi ba arán  nyal dol goz −
tak ah hoz, hogy egy ek ko ra adat men  nyi ség mel lett ér dem ben hasz nál ni le hes sen
őket. Er re a prob lé má ra a Neu mann Klub in for ma ti kai kö re ajánlott ne künk egy le −
het sé ges meg ol dást. A Google in gye nes szö veg fel is me rő mo tor ját ala kít ják át a Bib −
lio the ca Hun gar i ca igé nye i nek meg fe le lő en. A gya kor lat ban ez azt je len ti, hogy min −
den nyom ta tás ban meg je lent fo lyó irat ra egy kü lön szoft ver lesz ki ala kít va. Er re azért
van szük ség, mert a kü lön bö ző fo lyó irat ok kü lön bö ző el ren de zé sű ek, va la mint kü lön −
bö ző nyom dák ban ké szül tek, ez ál tal kü lön bö ző be tű tí pu so kat hasz nál tak. Ez zel a
mód szer rel elő ze tes szá mí tá sa ink sze rint akár 98%−os pon tos sá gú szö veg fel is me −
rést érhetnénk eli, ami hi he tet len mó don gyor sí ta ni tud ná a di gi ta li zá lás fo lya ma tát.
Eh hez még egy A/3−as mé re tű szken ner re is szük ség van. Az újab b, jobb ál la pot ban
lé vő do ku men tu mok, fo lyó irat ok akár nagy tel je sít mé nyű lap ol va só val is fel dol goz ha −
tók. Egy né mely do ku men tum mos tan ra saj nos oly an  nyi ra meg ron gá ló dott, hogy
ezek be vi te le csak kü lön−kü lön, la pon ként el kép zel he tő. Vég ered mény ben a nem
jog vé dett szö ve gek az inter ne tre ke rül het né nek, a re gi o ná lis vagy ré geb bi fo lyó irat −
ok gyűj te mény ként DVD−n is el ér he tő vé vál ná nak bár ki szá má ra. 
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A Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem lét a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet (ko ráb bi
ne vén: a Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi In té zet) ala pí tot ta 1999−ben az zal a cél lal,
hogy a szlo vá ki ai ma gyar tár sa da lom tu do má nyi ku ta tás szá má ra meg fe le lő pub li ká −
ci ós le he tő sé get biz to sít son. Egy tu do má nyos fo lyó irat ki adá sa, fo lya ma tos meg je −
len te té se – az eh hez szük sé ges anya gi esz kö zö kön túl – el ső sor ban meg fe le lő szel −
le mi hát te ret, ku ta tói bá zist fel té te lez. S még va la mit: ma gá nak a ki sebb ség ku ta −
tás nak, a szlo vá ki ai ma gyar ság ku ta tá sá nak tu da tos fel vál la lá sát, az e té ren ta pasz −
tal ha tó több év ti ze des le ma ra dás be ho zá sát. S jól le het a ku ta tás fel tét ele i nek meg −
te rem té se te rén fo lya ma tos ne héz sé gek, fenn aka dá sok van nak, a szlo vá ki ai ma −
gyar tu do má nyos élet a rend szer vál tást kö ve tő más fél év ti zed alatt fo ko za to san ki −
bon ta ko zott, ki ala kí tot ta sa já tos pro fil ját, ki dol goz ta ku ta tá si prog ram ját, s en nek
ered mé nye ként szá mos ki tű nő ta nul mán  nyal, mo nog rá fi á val gaz da gí tot ta tu do má −
nyos éle tün ket.

A szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos élet meg te rem té sé re tett erő fe szí tés egy idős a
szlo vá ki ai ma gyar ság gal. Az 1918−ban új ha zá ba ke rült szlo vá ki ai ma gyar ság több
ok ból sem volt ké pes a kí vánt szin ten meg szer vez ni tu do má nyos éle tét. Egy részt az
ál lam for du lat után a ré gi köz hi va tal no ki ré teg tö me ges Ma gyar or szág ra va ló köl tö zé −
se, il let ve a hű ség es küt meg ta ga dók Cseh szlo vá ki á ból tör té nő ki uta sí tá sa kö vet kez −
té ben mint egy 100−120 ezer rel csök kent a szlo vá ki ai ma gya rok szá ma. Ezek több −
sé ge a kö zép osz tály hoz tar to zott, ah hoz az osz tály hoz, amely min den tár sa da lom −
ban a kul tu rá lis élet leg főbb tá ma szát és hor do zó ját je len ti. Az itt ma radt kö zép osz −
tály be li ér tel mi ség ugyan ak kor gaz da sá gi lag erőt len né vált, szo ci á lis gon dok kal küz −
dött, egy re in kább ki volt té ve az as  szi mi lá ció ve szé lyé nek. Más részt a szlo vá ki ai
ma gyar ság sok kal köz vet le neb bül kö tő dött az anya or szág hoz, Bu da pest hez, mint
pél dá ul az er dé lyi, amely a nem zet cent ru má tól tá vo labb él ve az év szá zad ok so rán
ki ala kí tot ta a ma ga önál ló – vagy leg alább is a szlo vá ki ai ma gya ro ké nál önál lóbb –
éle tét an nak in téz mény rend sze ré vel együt t.

A szlo vá ki ai ma gyar szel le mi élet csak na gyon ne he zen tu dott al kal maz kod ni a
meg vál to zott kö rül mé nyek hez. A fo ko za to san ki ala ku ló kul tu rá lis és iro dal mi élet
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szín vo na la azon ban nem ki elé gí tő, s hi á nyoz nak a tu do má nyos in téz mé nyek is: az
ak kor 750 ezer főt szám lá ló szlo vá ki ai ma gyar ság nak (az 1925−ben lét re jött lo son −
ci re for má tus te o ló gi án kí vül) sem egye te me, sem fő is ko lá ja nem volt, s is ko la há ló −
za tát is le épí tet ték. Igaz ugyan, hogy a két vi lág há bo rú kö zött szá mos ki sebb sé gi ön −
vé del mi és kul tu rá lis szer ve zet mű kö dik, s ezek kö zös ség szer ve ző és kul tú ra köz ve −
tí tő sze re pe el vi tat ha tat lan, ám nem pó tol ják a tu do má nyos in téz mé nye ket. En nek
foly tán a szó iga zi ér tel mé ben vett tu do má nyos élet ről sem be szél he tünk. Az 1931−
ben kor mány tá mo ga tás sal meg ala kult Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos, Iro dal −
mi és Mű vé sze ti Tár sa ság (az ún. Masaryk Aka dé mia) meg ala kí tá sa sem vált ja be
a hoz zá fű zött re mé nye ket. A Masaryk Aka dé mia ál tal 1931–1935 kö zött ki adott
Ma gyar Fi gye lõ cí mű tu do má nyos fo lyó irat a ma ga rend szer te len meg je le né sé vel,
ös  sze vont szá ma i val, meg le he tő sen ek lek ti kus szer kesz té si el ve i vel nem tud ta el −
nyer ni az ol va sók bi zal mát, jól le het több ki tű nő ta nul mányt kö zölt. (Iga zán ma gas
szín vo na lú lap a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő ben csu pán az 1931–1938 kö zött ha von −
ta meg je le nő Fo rum cí mű épí té sze ti és mű vé sze ti fo lyó irat volt, amely kez det ben né −
met, ma gyar és szlo vák nyel ven, ké sőbb pe dig né met és ma gyar nyel ven je lent meg
Po zsony ban, te ret ad va a mo dern épí té szet és kép ző mű vé szet kér dé se i nek.)

A má so dik vi lág há bo rú, majd a „hon ta lan ság évei” után csu pán az öt ve nes évek −
től kezd ki bon ta koz ni a szlo vá ki ai ma gyar szel le mi élet. Fo ko za to san meg nyíl nak a
ma gyar tan nyel vű is ko lák, ki ala kul a szlo vá ki ai ma gyar is ko la rend szer, 1949 már ci −
u sá ban meg ala kul a Cse ma dok, majd 1949 de cem be ré ben meg je le nik az Új Szó el −
ső szá ma, s ezt kö ve tő en to váb bi ma gyar la pok je len nek meg. Az iro dal mi élet szem −
pont já ból nagy je len tő ség gel bír a Szlo vák Író szö vet ség fo lyó ira tá nak, az Iro dal mi
Szem lé nek a meg je le né se 1958−ban. A lap te vé keny sé ge azon ban nem kor lá to zó −
dik a szép iro dal mi mű vek re, az iro da lom kri ti ká ra, ha nem te ret ad más tu do mány −
ágak szá má ra is (nép raj zi, nyelv tu do má nyi és tör té nel mi tár gyú írá so kat is kö zöl). Az
1969−ben meg ala kult Ma dách Könyv− és Lap ki adó pe dig két év ti ze den át – a kom −
mu nis ta rend szer en ge dé lyez te ke re tek kö zött, gyak ran az zal da col va – a szlo vá ki ai
ma gyar szel le mi élet köz pont já vá vált, le he tő vé té ve az egyé ni, nem pe dig az in téz −
mé nyes szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos ku ta tá sok ered mé nye i nek köz zé té tel ét.

Az 1989−es rend szer vál tást kö ve tő en ak ti vi zá ló dik a szlo vá ki ai ma gyar szel le mi
élet: új könyv ki adók ala kul nak, új la pok je len nek meg, ala pít vá nyok jön nek lét re, át −
ala kul a kul tu rá lis élet szer ke ze te. 1992−től meg je le nik a Kalligram cí mű iro dal mi és
mű vé sze ti fo lyó irat, s fo ko za to san lét re jön nek a szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos mű −
he lyek is.

A Szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos mû he lyek fo lyó ira ta al cím mel in du ló Fó rum Tár -
sa da lom tu do má nyi Szem le a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet egyes rész le gei, va la −
mint az ak kor már mű kö dő szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos mű he lyek (a Gömör−
Kishonti Mú ze um egye sü let, a Ka ted ra Tár sa ság, a Márai Sán dor Ala pít vány, a
Mátyus föl di Muze oló giai Tár sa ság, a Mer curius Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tó cso −
port, a Nem ze ti sé gi Do ku men tá ci ós Cent rum, a Spec ta tor Tár sa da lom ku ta tó Mű −
hely, a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé gé nek Pe da gó gi ai In té ze te, il let ve
a ké sőbb csat la ko zó Hen s zl mann Im re Hely tör té ne ti Tár sa ság, a Gram ma Nyel vi Iro −
da, a Kalligram Ala pít vány) fó ru ma ként je lent meg 1999 nya rán az zal a cél ki tű zés −
sel, hogy a szlo vá ki ai ma gyar ság gal s ál ta lá ban a ki sebb sé gi kér dés sel kap cso la tos
tör té nel mi, po li to ló gi ai, szo ci o ló gi ai, nép raj zi, gaz da ság tör té ne ti, nyel vé sze ti, fi lo zó −
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fi ai, esz té ti kai, mű vé szet tör té ne ti stb. ku ta tá sok ered mé nye it te gye köz zé. Ugyan ak −
kor meg kü lön böz te tett fi gyel met kí vánt szen tel ni – és szen tel is – a (cse h)s zlovák– −
mag yar kap cso la tok ku ta tá sá nak az egyes tu do mány szak okon be lül. 

A Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le meg je le né se nem hogy nem oko zott za −
vart a szlo vá ki ai ma gyar fo lyó irat−struk tú rá ban, ha nem azt még in kább tel je seb bé
tet te. Egy faj ta ter mé sze tes „mun ka meg osz lás” ala kult ki a fo lyó irat ok közt: az Iro -
dal mi Szem le el ső sor ban a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ra és iro da lom kri ti ká ra, a
Kalligram az iro da lom tu do mány ra és a mű vé sze ti élet re, a Fó rum Tár sa da lom tu do -
má nyi Szem le pe dig a tár sa da lom tu do mány kü lön bö ző ága za ta i ra fi gyel. E la pok
egy más mel lett élé se a kez de tek től mind má ig súr ló dá sok tól men tes.

A lap ak ció rá di u sza, mun ka tár sa i nak kö re év ről év re fo ko za to san bő vült, így
2003−tól al cím ében Ne gyed éven ként meg je le nõ tu do má nyos fo lyó irat ként ha tá roz za
meg ön ma gát, mi köz ben fő pro fil ja to vább ra is a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség gel
kap cso la tos ku ta tá si ered mé nyek pub li ká lá sa ma radt.

A lap ge rin cét a Ta nul má nyok cí mű ro vat ké pe zi. Eb ben el ső sor ban a ki sebb sé −
gi kér dés sel kap cso la tos tör té nel mi, po li to ló gi ai, szo ci o ló gi ai, nyel vé sze ti, nyelv szo −
ci o ló gi ai, köz gaz da sá gi, esz té ti kai és nép raj zi té má jú dol go za to kat kö zöl. (Ezek kö −
zött épp úgy ol vas ha tunk ta nul mányt a két vi lág há bo rú kö zöt ti kár pát al jai ma gyar ok −
ta tás ügy ről, a ki sebb sé gi ma gyar pár tok po li ti kai stra té gi á já ról Kö zép− és Ke let−Eu −
ró pá ban, a szlo vá ki ai ma gya rok de por tá lá sá ról, fe le ke ze ti meg osz lá sá ról, mint a vaj −
da sá gi ma gyar fi a ta lok szo ci o ló gi ai vizs gá la tá ról, a szlo vá ki ai ve gyes há zas sá gok
de mog rá fi ai vo nat ko zá sa i ról, il let ve Milan Hodža geo po li ti kai kon cep ci ó já ról, az em −
be ri és nem ze ti jo gok prob le ma ti ká já ról, a két vi lág há bo rú kö zöt ti szlo vá ki ai ma gyar
gaz da sá gi élet hely ze té ről, a kö zép−eu ró pai tör té ne lem egyes ne u ral gi kus pont ja i ról,
mint a szlo vá ki ai ma gyar mű vé sze ti élet ki emel ke dő sze mé lyi sé ge i ről stb.) Az el múlt
nyolc év so rán a lap csak nem 200 ta nul mányt kö zölt, eb ből töb bet két foly ta tás ban.

A szer zői gár da nem ze ti sé gi ös  sze té te le en nek meg fe le lő en sok szí nű, van köz −
tük ma gyar, szlo vák, cseh, né met, an gol, len gyel nem ze ti sé gű; a tu do mány ágá nak
el is mert, nem zet kö zi hí rű kép vi se lő je épp úgy pub li kál a lap ban, mint fi a tal dok toran −
dusz. A ta nul má nyok előtt a lap fel tün te ti az ETO−számokat, an gol nyel ven a kulcs −
sza va kat, a dol go zat vé gén pe dig an gol nyel vű re zü mé ol vas ha tó. 

A Do ku men tumok cí mű ro vat az ed dig pub li ká lat lan vagy ke vés bé is mert, il let ve
köz ér de kű do ku men tu mo kat te szi köz zé. (A két vi lág há bo rú kö zöt ti évek ből kö zöl te
pél dá ul Cseh szlo vá kia füg get len sé gé ről és a ki sebb sé gek vé del mé ről szó ló szer ző −
dést, az 1920−as cseh szlo vák nyelv tör vényt és más, a ki sebb sé gek éle tét be fo lyá −
so ló do ku men tu mot; a má so dik vi lág há bo rú utá ni évek ből [a „hon ta lan ság éve i nek”
ko rá ból] több do ku men tu mot, kö zöl te a Cse ma dok meg ala kí tá sá val és mun ká já val
kap cso la tos alap do ku men tu mo kat, 1968−ból a Nem ze ti sé gi Kor mány hi va tal több
do ku men tu mát, de köz zé tet te a ma gyar és a szlo vák ked vez mény tör vényt, il let ve az
ez zel kap cso la tos Ve len cei Bi zott ság je len té sét is épp úgy, mint a rend szer vál tás
leg főbb ki sebb sé gi do ku men tu ma it.)

A Mû hely cí mű ro vat ban tu do má nyos mű he lye ket mu ta tunk be. Már be mu tat tuk
a Mer curius Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tó cso por tot, a Gram ma Nyel vi Iro dát, az
MTA Et ni kai−nem ze ti Ku ta tó in té zet ét, a Come nius Egye tem BTK Ma gyar Nyelv és Iro −
da lom Tan szék ét, a Márai Sán dor Ala pít ványt, a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té ze tet
(ko ráb bi ne vén: Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi In té ze tet).
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Az Oral His to ry cí mű ro vat a rend szer vál tás ról és az azt kö ve tő idő szak ese mé −
nye i ről kö zölt mély in ter jút töb bek kö zött Jan ics Kál mán nal, Csáky Pál lal, Tóth Ká roly  −
lyal, Sza bó Re zső vel; a Pá lya kép cí mű ro vat tu do má nyos éle tünk ki emel ke dő kép vi −
se lő it mu tat ja be (e ro vat ban már be mu tat tuk Vad ker ty Ka ta lint, Kósa Lász lót,
Ujváry Zol tánt és Zeman Lász lót); a Kon fe ren cia cí mű ro vat szak mai kon fe ren ci ák −
ról tu dó sít; a Köz le mé nyek cí mű ro vat az egyes tu do mány szak ok ak tu á lis ese mé nye −
i ről tá jé koz tat; az Agora és a Ref le xió cí mű ro vat ban szak mai vi ta hoz zá szó lá sok ol −
vas ha tók; a Köny vek cí mű ro vat pe dig a ki sebb sé gi kér dés sel kap cso la tos ki ad vá −
nyo kat recen zál ja.

A Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le szak mai szín vo na lát kez det től fog va a
szer kesz tő bi zott ság ös  sze té te le ga ran tál ja. A szer kesz tő bi zott ság ban el ső sor ban a
szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos élet kép vi se lői ta lál ha tók, rész ben az egyes tu do má −
nyos mű he lyek kép vi se le té ben. Az el múlt nyolc év alatt az aláb bi sze mé lyek vet tek
részt a szer kesz tő bi zott ság mun ká já ban: Ádám Zi ta, B. Ko vács Ist ván, Csan da Gá −
bor, Csehy Zol tán, Fa ze kas Jó zsef, Gyur gyík Lász ló, Hunčík Pé ter, Hush e gyi Gá bor,
Lanstyák Ist ván, Lisz ka Jó zsef, Kiss Jó zsef, Mé szá ros And rás, Öllös Lász ló (el nök),
Szar ka Lász ló, Tóth Kár oly, Vad ker ty Ka ta lin, Var ga Sán dor, Végh Lász ló, Zeman
Lász ló.

A la pot a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet je len te ti meg a Szlo vák Köz tár sa ság
Kul tu rá lis Mi nisz té ri u ma és a bu da pes ti Il  lyés Köz ala pít vány tá mo ga tá sá val. Meg je −
le nik ne gyed éven ként 1000 pél dány ban B/5−ös for má tum ban 200–220 ol da lon.

A Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le nyolc év fo lya ma alap ján úgy vél jük, a
szer kesz tő bi zott ság lap pal kap cso la tos ere de ti cél ki tű zé sei és azok meg va ló su lá sai
– a po zi tív szak mai vis  sza jel zé sek alap ján – alap ve tő en he lyes nek bi zo nyul tak. A
lap nak si ke rült meg tar ta nia szel le mi füg get len sé gét, fo ko za to san emel ni tud ta szak −
mai szín vo na lát, to vább tud ta bő ví te ni szer zői gár dá ját, el ső sor ban to váb bi fi a tal ku −
ta tó kat be von va. Mind ezek a lap szer kesz tő it és a szer kesz tő bi zott sá got is to váb bi,
a kö zös ség ér de ké ben vég zett, a tu do má nyos ku ta tást se gí tő mun ká ra ösz tön zi.
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Lo ká lis és re gi o ná lis mo nog rá fi ák – so ro zat szer kesz tő: Lisz ka Jó zsef

Viga Gyu la (sz erk.): Kisgéres. Galánta–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó
Inté zet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2000, 320 p. /Lokális és re gi o ná lis mo −
nog rá fi ák, 1./ (ma gya rul) 

Ju hász Ilo na, L.: Rudna I. Te met ke zé si szo ká sok és a te me tõ kul tú ra vál to zá sai a
20. szá zad ban. Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Inté −
zet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2002, 450 p. /Lokális és re gi o ná lis mo no −
grá fi ák, 2./ (ma gya rul)

Pukkai Lász ló: Mátyus föld I. A gaz da sá gi-tár sa dal mi át ren de zõ dé sek ha tá sa a Ga -
lán tai já rás ma gyar ság ké pé nek ala ku lá sá ra (1945–2000). Somor −
ja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki −
adó, 2002, 350 p. /Lokális és re gi o ná lis mo nog rá fi ák, 3./ (ma gya rul)

Bukovszky Lász ló (sz erk.): Mátyus föld II. Egy ré gió tör té ne te a XI. szá zad tól 1945-
ig. Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum
Könyv ki adó, 2005, 386 p. /Lokális és re gi o ná lis mo nog rá fi ák, 4./ (ma gya −
rul)

Viga Gyu la (sz erk.): Nagytárkány I. Som or ja–Ko má rom, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té −
zet, 2006, 504 p. /Lokális és re gi o ná lis mo nog rá fi ák, 5./ (ma gya rul)

Mis cel lanea Bib lio the cae Hun gar i cae – so ro zat szer kesz tő: Végh Lász ló

Ju hász Ilo na, L. (sz erk.): Szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fia (1987–1988). Ga −
lán ta–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv −
ki adó, 1998, 144 p. /Miscellanea Bib lio the cae Hun gar i cae, 1./ (ma gya rul,
szlo vá kul és né me tül)

Ju hász Ilo na, L. (sz erk.): Szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fia (1989–1990).
Galánta–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum
Könyv  ki adó, 1999, 160 p. /Miscellanea Bib lio the cae Hun gar i cae, 2./ (ma −
gya rul, szlo vá kul és né me tül)

Ju hász Ilo na, L. (sz erk.): Szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fia (1991–1992). Ga −
lán ta–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv −
ki adó, 2000, 218 p. /Miscellanea Bib lio the cae Hun gar i cae, 3./ (ma gya rul,
szlo vá kul és né me tül)

Ju hász Ilo na, L. (sz erk.): Szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fia (1993–1994). Ga −
lán  ta Dunasz er da he ly, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv −
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ki adó, 2000, 240 p. /Miscellanea Bib lio the cae Hun gar i cae, 4./ (ma gya rul,
szlo vá kul és né me tül).

Végh Lász ló (sz erk.): A Bib lio the ca Hun gar i ca (cse h)s zlováki ai ma gyar könyv gyûj te -
mé nyé nek bib li og rá fi á ja (1918–2000). 1–2. köt. Galánta–Dunaszerdahely,
Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2000, 818 p.
/Miscellanea Bib lio the cae Hun gar i cae, 5–6./ (ma gya rul)

Ju hász Ilo na, L. (sz erk.): Szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fia (1995–1998).
Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum
Könyv ki adó, 2003, 208 p. /Miscellanea Bib lio the cae Hun gar i cae, 7./ (ma −
gya rul, szlo vá kul és né me tül).

Ju hász Ilo na, L. (sz erk.): Szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi bib li og rá fia (1999–2002).
Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum
Könyv ki adó, 2004, 278 p. /Miscellanea Bib lio the cae Hun gar i cae, 8./ (ma −
gya rul, szlo vá kul és né me tül).

Si mon At ti la (sz erk.): A szlo vá ki ai ma gya rok tör té ne té nek vá lo ga tott bib li og rá fi á ja
(1990–2002). Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–
Li lium Aurum Könyv ki adó, 2004, 194 p. /Miscellanea Bib lio the cae Hun ga −
r i cae, 9./ (ma gya rul)

Nos tra Tem po ra – so ro zat szer kesz tő: Tóth Kár oly

Petőcz Kál mán: Vá lasz tá sok és fel osz tá sok. A de mok ra ti kus vá lasz tá si rend sze rek
alap jai. Köz igaz ga tá si fel osz tá sok Szlo vá kia te rü le tén. Galánta–Duna szer −
da hely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 1998,
218 p. /Nostra Tem po ra, 1./ (ma gya rul)

Lampl Zsu zsan na: Vál lal ko zá sok és vál lal ko zók 1989 után. Galánta–Dunaszerda −
hely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 1999, 128
p. /Nostra Tem po ra, 2./ (ma gya rul, a szlo vák nyel vű ki adás elő ké szü let −
ben)

Tóth Kár oly (sz erk.): Ez red for du ló. A tu do mány je le ne és jö võ je a ki sebb ség ben élõ
kö zös sé gek éle té ben c. kon fe ren cia elõ adá sai – 2000. de cem ber 7. Galán −
ta–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki −
adó, 2001, 280 p. /Nostra Tem po ra, 3./ (ma gya rul)

Novák, Ve ro ni ka (ed.): Migrá ci a. Duna jská Streda, Lil i um Aurum, 2001, 194 p.
/Nostra Tem po ra, 4./ (szlo vá kul)

Novák Ve ro ni ka (sz erk.): Mig rá ció a Kis al föld ön. A Vágsel lyén 2000. szep tem ber 10-
én meg tar tott kon fe ren cia elõ adá sai. Galánta–Dunaszerdahely, Fó rum Ki −
sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2001, 204 p. /Nostra
Tem po ra, 5./ (ma gya rul)

An gyal Bé la: Ér dek vé de lem és ön szer ve zõ dés. Fe je ze tek a cseh szlo vá ki ai ma gyar
párt po li ti ka tör té ne té bõl 1918–1938. Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki −
sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2002, 346 p. /Nostra
Tem po ra, 6./ (ma gya rul)

Fedinec Csil la: A kár pát al jai ma gyar ság tör té ne ti kro no ló gi á ja 1918–1944. So mor −
ja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki −
adó, 2002, 536 p. /Nostra Tem po ra, 7./ (ma gya rul)
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Torsel lo, Davide–Papp, Me lin da: Social net works in move men t. Šamorín–Dunajská
Streda, Fó rum Institute–Lilium Aurum, 2003, 256 p. /Nostra Tem po ra, 8./
(an go lul)

Ko vács Éva: Fe le más as  szi mi lá ció. A kas sai zsi dó ság a két vi lág há bo rú kö zött. So −
morja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum
Könyv  ki adó, 2004, 198 p. /Nostra Tem po ra, 9./ (ma gya rul)

Öllös Lász ló: Em be ri jo gok – nem ze ti jo gok. Em be ri és pol gá ri jo gok-e a nem ze ti ki -
sebb sé gek jo gai? Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó
Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2004, 256 p. /Nostra Tem po ra, 10./
(ma gya rul)

Hulkó, Gá bor: Opráv ne nie k živnos�en ské mu pod nika niu v Slovenskej repub like.
Šamorín – Duna jká Streda, Fó rum Inštitút – Lil i um Aurum, 2005, 182 p.
/Nostra Tem po ra, 11./ (szlo vá kul)

Si mon At ti la (sz erk.): A ha tá ron tú li ma gyar tu do má nyos könyv ki adás. Somor ja–
Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó,
2005, 144 p. /Nostra Tem po ra, 12./ (ma gya rul)

Popé ly Ár pád: A Cseh szlo vá ki ai ma gya rok tör té ne ti kro no ló gi á ja (1944–1993).
Somor ja, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet, 2006 /Nostra Tem po ra, 13./
(ma gya rul)

Noti tia Historico−Ethnologica – so ro zat szer kesz tő: Lisz ka Jó zsef

Lisz ka Jó zsef (sz erk.): Szol gá lat ban. Folk lo risz ti kai ta nul má nyok a 70 esz ten dõs Ág
Ti bor tisz te le té re. Dunasz er da he ly, Lil i um Aurum Könyv ki adó, 1998, 132 p.
/Notitia Historico−Ethnologica, 1./ (ma gya rul)

Nagy End re: Tar doskedd és Udvard föld raj zi ne vei. Dunasz er da he ly, Lil i um Aurum
Könyv ki adó, 2000, 176 p. /Notitia Historico−Ethnologica, 2./ (ma gya rul)

Puntigán József–Puntigán Tün de: A lo son ci re for má tus te me tõ. Komárom–Dunaszer −
da hely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2002,
350 p. /Notitia Historico−Ethnologica, 3./ (ma gya rul)

Nagy La jos, Cs.: Le xi ko ló gi ai vizs gá la tok Med vesalján. Komárom–Dunaszerdahely,
Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2003, 185 p.
/Notitia Historico−Ethnologica, 4./ (ma gya rul)

Intereth ni ca – so ro zat szer kesz tő: Lisz ka Jó zsef

Bod nár Mó ni ka: Et ni kai és fe le ke ze ti vi szo nyok a Felsõ-Bódva völ gyé ben a 20. szá -
zad ban. Komárom–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium
Aurum Könyv ki adó, 2002, 300 p. /Interethnica, 1./ (ma gya rul)

Sopoli ga, Miroslav: Ukra jin ci na Sloven sku. Komárno – Duna jská Streda, Fó rum
Inštitút – Lil i um Aurum, 2002, 176 p. /Interethnica, 2./ (szlo vá kul)

Kemény fi Ró bert: A gömöri et ni kai tér mo za ik. A tör té ne ti Gömör és Kis-Hont vár me -
gye et ni kai tér szer ke ze té nek tör té ne ti ala ku lá sa kü lö nös te kin tet tel a szlo -
vák–ma gyar et ni kai ha tár ra. Komárom–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség −
ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2002, 238 p. /Interethnica, 3./
(ma gya rul)

A Fórum Kisebbségkutató Intézet publikációi 1996–2006 225



Horvá tová, Mag da lé na: Nemci na Sloven sku. Komárom–Dunaszerdahely, Fó rum Ki −
sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2002, 124 p. /Intereth −
nica, 4./ (szlo vá kul)

Liszka, Jó zsef: Národopis Maïarov na Sloven sku. Komárno – Duna jk sá Streda, Fó −
rum Inštitút – Lil i um Aurum, 2002, 300 p. /Interethnica, 5./ (szlo vá kul)

Var jú Ka ta lin: „Pén tek dé lig nyit va van az ég!”. Ro ma szo ká sok és ha gyo má nyok.
Be ve ze tő ta nul mány: Hizs nyai Zol tán. Komárom–Dunaszerdahely, Fó rum Ki −
sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2002, 127 p.
/Interethnica, 6./ (ma gya rul)

Var jú, Ka ta lin: „V pia tok doobe da je otvorené nebo!”. Pred slov: Hizs nyai, Zol tán.
Komárno – Duna jk sá Streda, Fó rum Inštitút – Lil i um Aurum, 2002, 127 p.
/Interethnica, 7./ (szlo vá kul)

Ju hász Ilo na, L.: „Fá ba ró va, föld be ütve…” A kop ja fák/em lék osz lop ok mint a szim -
bo li kus tér fog la lás esz kö zei a szlo vá ki ai ma gya rok nál. Komárom–Du naszer −
dahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2005,
289 p. /Interethnica, 8./ (ma gya rul)

Dis pu ta tiones Samariens es – so ro zat szer kesz tő: Csan da Gá bor–Tóth
Kár oly

Csan da Gá bor (sz erk.): Somor jai dis pu ta (1.). Az élõ szlo vá ki ai ma gyar írás be li ség
c. szim pó zi um elõ adá sai. Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta −
tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2003, 272 p. /Disputationes Sa ma −
riens es, 1./ (ma gya rul)

Nagy Pé ter, H. (sz erk.): Dis pu ták kö zött. Ta nul má nyok, es  szék, kri ti kák a kor társ
(szlo vá ki ai) ma gyar iro da lom ról. Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb −
ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2004, 248 p. /Disputationes
Samariens es, 2./ (ma gya rul)

Si mon, At ti la (sz erk.): Mýty a pred sud ky v dejinách. His torická kon fe ren cia, 07. 12.
2004, Èilis tov–Šamorín. Šamorín – Duna jk sá Streda, Fó rum Inštitút – Lil i −
um Aurum,  2005, 95 p. /Disputationes Samariens es, 3./ (szlo vá kul)

Strešňák Gábor–Végh Lász ló (sz erk.): Fe je ze tek Somor ja vá ros tör té ne té bõl. Tör té -
nel mi kon fe ren cia a Zsig mond ki rály ál tal ado má nyo zott vá ro si ki vált sá gok
el nye ré sé nek 600. év for du ló ja al kal má ból, Somor ja 2005. szep tem ber 9.
Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum
Könyv ki adó, 2005, 256 p. /Disputationes Samariens es, 4./ (ma gya rul)

Strešňák, Gábor–Végh, Lász ló (sz erk.): Kapi toly z dejín mesta Šamorín. Šamorín, 9.
sep tem bra 2005. Šamorín – Duna jská Streda, Fó rum Inštitút – Lil i um
Aurum, 2005, 256 p. /Disputationes Samariens es, 5./ (szlo vá kul)

Kont ra Mik lós (sz erk.): Sült ga lamb. Ma gyar egye te mi tan nyelvpoli ti ka. Kon fe ren cia
a tan nyelvválasztás ról Deb re cen ben 2004. ok tó ber 28–31-én. So mor ja–
Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó,
2005, 256 p. /Disputationes Samariens es, 6./ (ma gya rul)

Si mon At ti la (sz erk.): 1956 és Szlo vá kia. A 2006. ok tó ber 4-én ren de zett kon fe ren -
cia elõ adá sai. Somor ja, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet, 2006 /Dispu ta −
tiones Samariens es, 7./ (ma gya rul és szlo vá kul)
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Fontes His to ri ae Hun garo rum – so ro zat szer kesz tő: Popé ly Ár pád–Si mon
At ti la

Fedinec Csil la: A kár pát al jai ma gyar ság a for rá sok tük ré ben 1918–1944. Somor −
ja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki −
adó, 2003, 320 p. /Fontes His to ri ae Hun garo rum, 1./ (ma gya rul) 

An gyal Bé la: A cseh szlo vá ki ai ma gyar párt po li ti ka do ku men tu mok ban 1918–1938.
Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum
Könyv ki adó, 2003, 340 p. /Fontes His to ri ae Hun garo rum, 2./ (ma gya rul) 

Ma gya rok Szlo vá ki á ban 

Fa ze kas József–Hunčík Pé ter (sz erk.): Ös  sze fog la ló je len tés. A rend szer vál tás tól az
eu ró pai uni ós csat la ko zá sig (1989–2004). Somorja–Dunaszerdahely, Fó −
rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2004, 480 p.
/Magyarok Szlo vá ki á ban, 1./ (ma gya rul)

Fa ze kas József–Hunčík Pé ter (sz erk.): Do ku men tu mok, kro no ló gia (1989–2004).
Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum
Könyv ki adó, 2006, 464 p. /Magyarok Szlo vá ki á ban, 2./ (ma gya rul)

Csan da Gá bor–Tóth Kár oly (sz erk.): Kul tú ra. Somor ja, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té −
zet, 2006. /Magyarok Szlo vá ki á ban, 3./ (ma gya rul)

Lász ló Béla–Szabó Lász ló, A. (sz erk.): Ok ta tás ügy. Somor ja, Fó rum Ki sebb ség ku ta −
tó In té zet, 2006. /Magyarok Szlo vá ki á ban, 4./ (ma gya rul)

So ro za ton kí vül

Bi ha ri Zol tán (sz erk.): Ma gya rok a vi lág ban. Kár pát-me den ce. Bu da pest, CEBA Ki −
adó, 2000, 806 p. (Szlo vá ki ai ma gya rok rész)

Feis chmidt, Mar git (ed.): Eth nic Rela tions in East ern Europe. Select ed and anno ta -
t ed bib li og ra phy. Bu da pest, LGI, 2001, 255. p. (Szlo vá ki ai rész, an go lul) 

Botík, Ján: Sloven skí Chorváti. Šamorín – Bratislava, Fó rum Inštitút – Vyda vateľst vo
Lúč, 2001, 400 p. (szlo vá kul) 

Lampl Zsu zsan na, Mészárosné–Tóth Kár oly: Mo za ik 2001. Gyors je len tés – Fel vi dék.
In Sza bó Andrea–Bauer Béla–Laki László–Nemeskéri Ist ván: Mo za ik 2001.
Gyors je len tés. Bu da pest, Nem ze ti If jú ság ku ta tó In té zet, 2002, 288 p. (ma −
gya rul)

Lisz ka Jó zsef: A szlo vá ki ai ma gya rok nép raj za. Budapest–Dunaszerdahely,
Osiris–Lilium Aurum, 2002, 544 p. (ma gya rul)

Tö rök Ta más: Zob o ral ja föld raj zi ne vei a tör té ne ti tér ké pek tük ré ben. Bu da pest, Aka −
dé mi ai Könyv ki adó, 2002, 111 p. /Philosophiae Doc tores, 11/. (a Fó rum
Ki sebb ség ku ta tó In té zet tá mo ga tá sá val) (ma gya rul) 

Végh Lász ló (sz erk.): A Bib lio the ca Hun gar i ca (cse h)s zlováki ai ma gyar fo lyó irat-gyûj -
te mé nyé nek ka ta ló gu sa (1918–2002). Bel ső ki ad vány. Somorja–Du na szer −
dahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2002,
120 p. (ma gya rul)
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Lampl Zsu zsan na: Az ez red for du ló mun ka erő−pi a ci ki hí vá sai Szlo vá ki á ban. In Fábri
Ist ván (sz erk.): Ki sebb sé gi lét és ér vé nye sü lés. A ma gyar la kos ság mun ka -
erõ-pi a ci ki hí vá sai a Kár pát-me den cé ben. Bu da pest, Lucidus Ki adó, 2003,
43–105 p. /Kisebbségkutatás könyvek/ (ma gya rul)

Bereck An na má ria: Kalligram. Re per tó ri um 1992–2002. Po zsony, Kalligram Könyv −
ki adó, 2003, 239 p. (ma gya rul) 

Zeman Lász ló: Gym na si olo gia. Az eper je si Kol lé gi um és át ha gyo má nyo zó dá sai. So −
morja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum
Könyv ki adó, 2003, 198 p. (ma gya rul)

Kí sér le ti tan köny vek

Szk a bela Rózsa–Bóna Irén: Kom mu ni ka tív szlo vák nyelv ok ta tá si tan könyv az ele mi
is ko lák 1–4. osz tá lya szá má ra. Pozsony–Galánta, Fó rum Alapítvány–Fórum
Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Terra Könyv ki adó, 1994–1998. 

Var jú Ka ta lin: Ro ma ABC-s könyv a 0. év fo lyam és az 1. osz tály szá má ra. Somor ja,
Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Terra Könyv ki adó, 2002. 

Év köny vek

Nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek Szlo vá ki á ban – szer kesz tő: Do há nyos Róbert–Lel −
kes Gá bor–Tóth Kár oly

Nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek Szlo vá ki á ban 2003. Somorja–Dunaszerdahely, Fó −
rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2004, 194 p. (ma −
gya rul)

Národ nos t né menšiny na Sloven sku 2003. Šamorín – Duna jská Streda, Fó rum
Inštitút – Lil i um Aurum, 2004, 190 p. (szlo vá kul)

Národ nos t né menšiny na Sloven sku 2004. Šamorín – Duna jská Streda, Fó rum
Inštitút – Lil i um Aurum, 2005, 238 p. (szlo vá kul)

Nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek Szlo vá ki á ban 2005. Somor ja, Fó rum Ki sebb ség ku −
ta tó In té zet, 2006, 194 p. (ma gya rul, szlo vá kul)

Acta Eth no log i ca Danu biana – szer kesz tõ: Lisz ka Jó zsef

Acta Eth no log i ca Danu biana 1. Az Et no ló gi ai Köz pont Év köny ve 1999. Komá rom–
Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó,
1999, 152 p. (ma gya rul, né me tül, szlo vá kul, an go lul)

Acta Eth no log i ca Danu biana 2–3. Az Et no ló gi ai Köz pont Év köny ve 2000–2001.
Komárom–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum
Könyv ki adó, 2001, 280 p. (ma gya rul, né me tül, szlo vá kul, an go lul)

Acta Eth no log i ca Danu biana 4. Az Et no ló gi ai Köz pont Év köny ve 2002. Komárom–
Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó,
2002, 180 p. (ma gya rul, né me tül, szlo vá kul, an go lul)
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Acta Eth no log i ca Danu biana 5–6. Az Et no ló gi ai Köz pont Év köny ve 2003–2004.
Komárom–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum
Könyv ki adó, 2004, 220 p. (ma gya rul, né me tül, szlo vá kul, an go lul)

Acta Eth no log i ca Danu biana 7. Az Et no ló gi ai Köz pont Év köny ve 2005. Komárom–
Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó,
2005, 256 p. (ma gya rul, né me tül, szlo vá kul, an go lul)

Fo lyó irat

Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le – fő szer kesz tő: Öllös Lász ló (1999–2004),
Fa ze kas Jó zsef (2005–)

1999/1–2, 2000/1–3, 2001/1–3, 2002/1–3, 2003/1–4, 2004/1–4, 2005/1–4,
2006/1–4

Hon lap 

www. fo ru minst.sk – szer kesz tő: Kon koly Lász ló

A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet évek óta je len van az inter neten. Hon lap ján meg −
ta lál ha tó a te vé keny sé gi kö rök le írá sa mel lett:

1. Az ös  szes pub li ká ci ó ja tel jes ter je de lem ben.
2. Könyv tá rá nak ka ta ló gu sa.
3. Ese mény nap ló.
4. A saj tó ban kö zölt ta nul má nyok, írá sok.
5. A szlo vá ki ai ma gyar szer ve ze tek adat tá ra.
6. A szlo vá ki ai ma gyar is ko lák adat tá ra.
7. Nem zet kö zi nem ze ti sé gi vir tu á lis könyv tár.
8. Szlo vá ki ai ma gyar ren dez vé nyek nap tá ra.
9. Társ in téz mé nyei.

Ös  sze ál lí tot ta Tóth Kár oly
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Viga Gyu la (sz erk.): Nagytárkány I. Ta nul −
má nyok a köz ség te le pü lés tör té ne té hez és
nép raj zá hoz. Som or ja–Ko má rom, Fó rum Ki −
sebb ség ku ta tó In té zet, 2006. /Lokális és
re gi o ná lis mo nog rá fi ák, 5./

Meg szok hat tuk már, hogy a Fó rum Ki sebb −
ség ku ta tó In té zet Et no ló gi ai Köz pont já nak
so ro za tai nem „hir te len fel in du lás ból” szü −
let nek, ha nem fel buk ka ná suk után hos  szú
ide ig és fo lya ma to san ered mé nye ket mu tat −
nak fel. A Lo ká lis és re gi o ná lis mo nog rá fi ák
cí mű 2000−ben, a Kisgéres nek szen telt kö −
tet tel in dult. Az óta szü le tett egy rud nai és
két mátyus föl di il le tő sé gű ki ad vány, te hát
amen  nyi ben a ku ta tá sok föld raj zi rend jét,
azon be lül is a ki egyen lí tett ség igé nyét vesz  −
szük ala pul, is mét a mai szlo vá ki ai ma gyar
nyelv te rü let, Dél−Szlo vá kia ke le ti ré szé nek
kel lett kö vet kez nie. A Nagytárkány I. cím sej −
te ti a foly ta tást. A kö tet a Ta nul má nyok a
köz ség te le pü lés tör té ne té hez és nép raj zá -
hoz sze rény al cí met vi se li, szer kesz tő je, ösz  −
sze ál lí tó ja Viga Gyu la. Már a ta nul má nyok
egy sze rű át te kin té se is el árul ja, hogy a szer −
kesz tő nek Nagytárkány „ér de ké ben” Kirá ly −
helmec től Bu da pes tig, ré gész től geo grá fu sig
na gyon gaz dag „kí ná lat ból” si ke rült a mun −
ká ba szer ző ket és ál ta luk tu do mány ága kat
be von nia. A ki csit több mint 500 ol da las kö −
te tet – Ko pasz Jó zsef pol gár mes te ri be ve ze −
tő je után – 16 ta nul mány al kot ja. Ahogy azt
az al cím is jel zi, a nép rajz és a te le pü lés tör −
té net je len ti mind a szer kesz tés, mind az
egyes írá sok leg főbb ve zér fo na lát. Mind két
em lí tett fo ga lom sok ré tűbb azon ban an nál,
hogy eb ből egy ér tel mű en kö vet kez ne egy
szok vá nyos, már−már sab lo nos, una lo mig is −
me rős fel épí tés. A ve zér fo na lak mel lett azon −
ban más „ös vé nye ket” is be jár nak a szer −
zők: a nyel vi jel lem zők től a te le pü lés ter mé −
szet raj zá ig. Fris nyák Sán dor táj tör té ne ti kez −
dő ta nul má nyát és Bog oly Já nos, a ter mé −
sze ti ké pet tag la ló írá sát Né meth Pé ter mun −
ká ja kö ve ti, amely vé gig ve ze ti az ol va sót a
te le pü lés ne vé nek ere de té től, an nak le het −
sé ges ma gya rá za ta in, a leg na gyobb bir to ko −
sok (Tárkányiak, Agár di ak) csa lád tör té ne tén
ke resz tül a te le pü lés 16. szá za di hét köz nap −
ja i nak éle té ig. Gyu lai Éva írá sa nem csu pán
sor rend ben, ha nem idő rend ben is kö ve ti Né −
meth Pé te rét, a 17. szá zad vé gé ig. A

Nagytárkányi/Tárkányi csa lá dot eb ben az
idő ben a Sen nyeiek kö vet ték a bir tok lás ban,
de a ta nul mány – az el ér he tő for rá sok függ −
vé nyé ben – a „köz nép” éle té re, ter he i re, val −
lá si éle té re is ki tér. Ta kács Pé ter a job bágy −
ság gal fog lal ko zik ta nul má nyá ban, egé szen
1848−ig. Leg fon to sabb for rá sai eh hez – „ter −
mé sze te sen” – az úr bér ren de zés je gyé ben
(és ide jé ben) ké szült val lo má sok. Ta más
Edit elem ző ta nul má nya már a né pes ség−
össze írás sal, nép szám lá lás sal „jól el lá tott”
18–20. szá za dot tár gyal ja, for rá sa i nak mind
et ni kai, mind val lá si és tár sa dal mi ré teg ző −
dés re vo nat ko zó adat so rai fel hasz ná lá sá val.
Idő ben kö ze led ve mai ko runk hoz ter mé sze te −
sen egy re rész le te sebb, pon to sabb ké pet raj −
zol. Csí ki Ta más ta nul má nyá ban a nagy −
tárkányi zsi dó ság kap csán ar ra a kö vet kez te −
tés re jut, hogy a 18. szá za di ga lí ci ai ere de tű
iz ra e li ta né pes ség tör té ne te bo nyo lul tabb a
betelepülés–meghonosodás–népességnöve −
kedés ál lo má sok ba tö mö rít he tő fo lya mat nál,
ugyan is a né pes ség je len lé te a te le pü lé sen
és a vi dé ken nem foly to nos, sok kal in kább
foly to nos ma ga a mig rá ció. Fo gas Tóth Ba −
lázs mind (he ly)történeti, mind nép raj zi
szem pont ból az egyik leg iz gal ma sabb kér −
dés kört tár gyal ja, azt, ami ről olyan so kat,
olyan so kan tud nak, s mind ez még is ál ta lá −
ban ke ve set mond. A ki ván dor lás és ha tá sa
fo ko zott fi gyel met ér dem lő je len tő sé ge ab −
ban áll, hogy va ló ban nem csu pán a ki ván −
dor lás sal, ha nem nagy− nagy ku ta tói kö rül te −
kin tés sel an nak ha tá sa i val is fog lal ko zik. A
szer ző min den ren del ke zés re ál ló for rást
meg szó lal tat, eze ket ös  sze ve ti, ki egé szí ti az
érin tett csa lád tag ok tól gyűj tött vis  sza em lé −
ke zé sek ada ta i val. Mind amel lett – nem kri ti −
kai él lel, de – fel hív ja a fi gyel met a té má ra
vo nat ko zó ku ta tá sok egyik hi á nyos sá gá ra:
„Ma gát a je len sé get ta ka ró fo ga lom sem túl
sze ren csés, ugyan is egy ol da lú meg ha tá ro −
zás. A ki ván dor lás szó nem utal a fo lya mat
má sik ös  sze te vő jé re, a vis  sza ván dor lás ra”
(198. p.). 

A te le pü lés nyel vi jel lem ző it gaz dag élő −
nyel vi pél da sor ral Mizs er La jos te kin ti át. Írá −
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sát Fe hér Jó zsef ta nul má nya kö ve ti, aki
Nagytárkány mű ve lő dés tör té ne ti raj zát az iro −
da lom tör té ne ti vo nat ko zá sok kö ré ren de zi –
Ba las si Bá lint kö tő dé sé től az is ko la tör té ne −
ten ke resz tül egé szen nap ja ink ese mé nye i ig.
Fi gye lem re mél tó a min den kö zös ség éle tét
meg ha tá ro zó egyé ni sé gek sze re pé nek hang −
sú lyo zá sa, nagytárkány i, „pél da ér té kű élet −
uta kon” ke resz tül. Szo ro sab ban kö tőd nek az
anya gi kul tú rá hoz a kö vet ke ző fe je ze tek.
Bóna Ber na dett és Páll Ist ván a te le pü lés né −
pi épí té sze ti ké pét raj zol ja meg, a la kó há zak
mel lett ter mé sze te sen a gaz da sá gi épü le tek
jel lem ző it is, de fi gyel met szen tel nek a ter −
mé sze ti kör nye zet kí nál ta épí tő anyag ok nak
és a kör nye zet ből kö vet ke ző te le pü lés szer −
ke ze ti adott sá gok nak is. Viga Gyu la és
Viszóczky Ilo na ta nul má nyá nak az ad ja a té −
má ját, ami min den te le pü lés éle té nek alap −
ve tő meg ha tá ro zó ja: az ott élő né pes ség ho −
gyan, mi re, mi lyen ered mén  nyel hasz nál ja
kör nye ze tét, mű kö dik−e a kö zös ség ter mé −
szet hez va ló iga zo dást bi zo nyos mér té kig
min den kép pen meg kö ve te lő mo dell je. A ha −
tár hasz ná lat ra fó ku szá ló elem zés a ha gyo −
má nyos gaz dál ko dás ke re tei kö zött elem zi
Nagytárkány gaz dál ko dá sát, nagy já ból a szö −
vet ke ze te sí tés idő sza ká ig, de érin tő le ge sen
még azt a kor sza kot is vizs gá lat alá ve szik. A
ha tár ban ter mesz tett, más vi dé ken is ál ta lá −
nos nö vény faj ták mel lett a szer zők be mu tat −
nak egy rit ka, csak a vi dék hez köt he tő jel leg −
ze tes sé get is, a Ti sza−ker tek ha szon vé te li le −
he tő sé ge it. Va ló já ban ez a táj hasz ná la ti for −
ma ad a bod rog kö zi gaz dál ko dás nak sa já tos
ar cot, a gyü mölcs min den gaz da ság nak a Ti −
sza−ker tek ter mé keny sé ge mi att le he tett szá −
mot te vő be vé te li for rá sa. A te le pü lés (és kör −
nyé ke) ha lá sza tát mind an nak for mai gaz −
dag sá gát, mind tör té ne ti: a má ra orv ha lá −
szat ba vis  sza szo rult, száz év vel ez előtt szü −
le tett nép raj zi le írá sok ból is is mert ala ku lá −
sát tel jes sé gé ben te kin ti át a té ma egyik leg −
ki vá lóbb mai ma gyar or szá gi is me rő je és ku −
ta tó ja, Szil ágyi Mik lós. Sz. Tóth Ju dit az év je −
les nap ja i nak szo ká sa it szin tén nem csu pán
le írás szint jén is mer te ti, ha nem csak nem
száz éves tör té ne ti sé gé ben is. Mun ká já hoz
egy 1913−as, e té má ban ké szült kéz irat je −
len tett ös  sze ha son lí tá si ala pot. L. Ju hász
Ilo na ta nul má nya a ha lál lal és ha lot tal kap −
cso la tos szo ká so kat vizs gál ja gaz dag, sa ját

gyűj té si ered mé nye i nek fel hasz ná lá sá val.
Kü lö nö sen ér de kes sé te szi írá sát, hogy nem
tö rek szik egy− e gy rész let gyö ke re i nek több
száz (ez er) év re vis  sza te kin tő fel tá rá sá ra,
ám a komp le xi tás és szink ron le írás min den
igé nyé nek tel jes ség gel meg fe lel. A kö te tet zá −
ró ta nul mány a ki vá ló tár sa da lom−nép raj zi
mun kás sá gá ról is mert Ör si Ju li an na mun ká ja,
aki ez út tal – mint ma ga is ír ja – nem fel tét le −
nül és min den szem pont ból le zárt ta nul mányt
kö zöl. Tár sa da lom raj zá hoz ki vá ló alap ként
hasz nál ta Petrik Bé la plé bá nos kró ni ká ját,
más fel jegy zé sek kel is ki egé szít ve. A ta nul −
mány má so dik ré szé ben az anya köny vi ada tok
elem zé sé vel meg raj zol ja Nagytárkány több
idő met szet re bon tott há za so dá si kör ze te it. 

Úgy vé lem, nem csu pán a könyv so ro zat,
ha nem a te le pü lés la kos sá ga, az on nan el −
szár ma zot tak is gaz da god tak, gaz da god nak
ez zel a kö tet tel. 

Gecse An na bel la

Bár di Nán dor–Si mon At ti la (sz erk.): In teg −
rá ci ós stra té gi ák a ma gyar ki sebb sé gek
tör té ne té ben. Somor ja, Fó rum Ki sebb ség −
ku ta tó In té zet, 2006. /Disputationes
Samariens es, 7./ 

Ki tű zött cél ja i hoz ké pest a je len kon fe ren cia −
kö tet jó val túl mu tat ön ma ga ha tá ra in. ,,Ez a
ta nul mány kö tet az In teg rá ci ós stra té gi ák a
ma gyar ki sebb sé gek tör té ne té ben cím mel
2005. jú ni us 9–10−én Som or ján meg ren de −
zett kon fe ren cia elő adá sa i nak anya gát ad ja
köz re, s a kon fe ren cia szer ve ző i nek, a Fó rum
Ki sebb ség ku ta tó In té zet nek és a Te le ki
Lász ló Ala pít vány nak az volt a cél juk, hogy a
ma gyar ki sebb sé gek tör té ne té vel fog lal ko zó
ku ta tók szá má ra ta lál ko zá si pon tot te remt −
se nek” – ol vas suk a be ve ze tő ben, vi szont a
ta nul má nyok alap ján az ered mény en nél je −
len tő sen sok szí nűbb és gaz da gabb lett. A
438 ol da lon nyolc te ma ti kus−lo gi kai fe je zet −
be kom po nált írást ol vas va nem csak ar ról
győ ződ he tünk meg, hogy a hu szon négy elő −
adó−szer ző mind egyi ke ala po san kö rül jár ja
sa ját té má ját, ha nem egy mód szer ta ni vál tás
szem ta núi is le he tünk, amen  nyi ben a kö tet −
ben hagsú lyosan elő tér be ke rül nek az érin −
tett re gi o ná lis tör té né szi mű he lyek és az ál −
ta luk alka ma zott for rás fel tá ró el já rá sok. 
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A ma gyar ki sebb ség po li ti kai elit in teg rá −
ci ó val kap cso la tos ak tu á lis in ga tag sá gát ta −
pasz tal va nem le het meg le pő, hogy a kon fe −
ren cia tör té nel mi di men zi ó ban ku tat pél dák,
fel vet he tő és eset leg be ve zet he tő min ták
után. Ezért is erő sen mot tó jel le gű ek A. Saj ti
Eni kő, Szar ka Lász ló és Bár di Nán dor be ve −
ze tő ta nul má nyai, mi vel ezek nem csak ál ta −
lá ban ve ze tik be a té má ba az ol va só kat, ha −
nem mind hár man plasz ti ku san rá tud nak
mu tat ni ar ra a nagy fo kú fe szült ség re, amely
a sé rel mi po li ti zá lás és az ki sebb sé gi tár sa −
da lom va lós igé nyei kö zött fe szül, akár a
múlt ban, akár a je len ben. A sé rel mi po li ti ká -
tól az együtt mû kö dé sig cí mű írás úgy ér te ke −
zik a Dél vi dék 1918–1941 kö zöt ti in teg rá ci −
ós stra té gi á i ról, hogy köz ben ge ne rá lis ta nul −
sá go kat is le von; az In teg rá ció és együtt mû -
kö dés a ki sebb ség po li ti ká ban pe dig az 1918
utá ni Cseh szlo vák Köztár saság− be li ma gyar
ak ti vis ta kí sér le tek ről fo gal maz va te szi
ugyan ezt. Ez utób bi ta nul mány ban mond ja
Szar ka Lász ló, hogy ,,a ki sebb sé gi hely zet be
ke rült népc sopor tok ma gyar nem ze ti iden ti −
tá sa el ső sor ban a tör té ne ti ma gyar ál lam mal
és az ál ta la kí nált ja vak kal va ló azo no su lás −
ra épült”, vi szont ugyan ez az iden ti tás ,,a
kor sze rű nem zet épí tés fel datatainak, cél ja i −
nak tisz tá zá sá ra nem iga zán bi zo nyult al kal −
mas nak” (25. p.). Alap ve tő meg ál la pí tá so kat
tesz Bár di Nán dor is (A ro má ni ai ma gyar elit
ge ne rá ci ós cso port ja i nak in teg rá ci ós vi -
szony rend sze re) a ro má ni ai ma gyar elit kü −
lön bö ző ge ne rá ci ós cso port ja i nak vizs gá la ta −
kor; az egyik ilyen pl. an nak ki mu ta tá sa,
hogy az utód ál lam ok ban ha son ló nem ze dé ki
at ti tű dök mű köd tek, rá adá sul Bár di ka te gó ri −
á kat is fel raj zol, osz tá lyoz ni és sú lyoz ni is
tud a he lyi ki sebb sé gi eli tek sok irá nyú vi −
szony rend sze rét il le tő en. 

A má so dik fe je zet ben Hornyák Ár pád,
Eiler Fe renc és L. Ba logh Bé ni a nem zet kö zi
kap cso lat rend szer ben elem zi a ki sebb sé gi
kér dést, a har ma dik ban Göncz Lász ló, Filep
Ta más Gusz táv, Necze Gá bor és Há mo ri Pé −
ter egy− e gy ta nul má nyát ol vas hat juk. Mi köz −
ben szin te mind nyá jan meg tá mo gat ják azt a
köz tu dott té zist, hogy az ,,et nikai be zár kó zás
igen ko moly aka dá lya a mo der ni zá ló dó tár sa −
da lom po li ti kai nyi tás nak”, írá sa ik ér té ke fő −
leg ab ban rej lik, hogy más és más pont ján
ké pe sek meg ra gad ni an nak az ív ként hú zó dó

fo lya mat nak, ame lyen a kü lön bö ző kon dí ci ó −
jú ma gyar ki sebb sé gek fog lal tak he lyet. Né −
mi leg el lent mon dá so san a har ma dik fe je zet
cí me (Re ví zió és in teg rá ció) az in teg rá ci ót
ma ga biz to san a re vi zi o niz mus el len pont ja −
ként ne ve zi meg, ho lott ép pen Göncz Lász ló
mu tat ja ki, hogy a kér dés en nél bo nyo lul −
tabb. Hi szen pl. a Mu ra vi dék ese té ben ,,a
tör té nel mi Vas és Za la vár me gyék nek az a
ré sze, amely az I. vi lág há bo rú után az újon −
nan lét re jött dél száv ál lam szlo vén ré gi ó já −
hoz […] ke rült […] alig ren del ke zett olyan
adott sá gok kal, ame lyek le he tő vé tet ték vol −
na a vi dék zök ke nő men tes be ta go ló dá sát az
új dél szláv ál lam ba” (121. p.) – az az a re ví −
zió egy ele ve le he tet len hely zet ben je len tett
ele ve le he tet len megodást, te hát az in teg rá −
ció te kin te té ben ket tőn (két né pen) áll a vá −
sár. Mind ezek re szin te rep li ka ként épül a ne −
gye dik meg az ötö dik fe je zet, mert mind ket −
tő egy ér tel mű en ar ra a té zis re utal vis  sza,
hogy ro mán, cseh szlo vák és dél szláv szem −
pont ból alap ve tő nem ze ti kulcs kér dés volt a
hata mi po zí ci ók na ci o na li zá lá sa a gaz da sá gi
kulcs po zí ci ók kal együt t. Hu nya di At ti la,
Gauc sík Ist ván, Ko vács At ti la, Si mon At ti la,
Lász ló Már ton és Oláh Sán dor a ko ráb bi ku −
ta tá sok ra hi vat koz va tud ja bi zo nyí ta ni, rész −
le tez ni és igen szem lé le te sen ár nyal ni, hogy
a Tri a non utá ni ki sebb sé gi ma gyar kö zös sé −
gek mi lyen bo nyo lult, tör té ne ti leg is erő sen
vál to zó vi szony rend szer ben mo zog tak, s
hogy eze ken be lül a va ló sá gos in teg rá ció, a
várt lo ja li tás és a kül ső−bel ső nem zet po li ti kai
tor zsal ko dá sok együt tes ha tá sa ér vé nye sült.
És mi köz ben e tö re dék tár sa dal mak több−ke −
ve sebb ered mén  nyel ke cseg te tő kí sér le te it
lát juk, ad dig az sem el ha nya gol ha tó, hogy
mind a múlt, mind a je len in teg rá ci ós tö rek −
vé se i nek vé gig gon do lá sa kor lé nye ges a bu −
da pes ti ál lás pont fi gye lem be vé te le is. A ha −
to dik fe je zet ben Györ gy Bé la, An gyal Bé la,
Nagy Mi hály Zol tán és Gagyi Jó zsef a ki sebb −
sé gi in téz mé nyes sé get ve szi gór cső alá, a
he te dik pe dig – Ste fano Bot toni, Novák Csa −
ba Zol tán és Popé ly Ár pád írá sai men tén –
kro no lo gi ku san ár nyal ja a té mát, föl vet ve és
vizs gál va az öt ve nes–hat va nas évek új bal ol −
da li ér tel mi sé gét, be széd mód ját, szo ci á lis
kap cso lat rend sze rét és bel ső erő vo na la it.
Né mi leg ki rí, sőt ,,kiv i tatkozik” a kö tet ből a
füg ge lék nek is föl fog ha tó – mert té zis jel le ge
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mi att az ös  szes elő ző ta nul mány tól el té rő –
Hor váth Sz. Fe renc−írás, amely ar ra tesz kí −
sér le tet, hogy sza kít va a sé rel mi jel le gű tör −
té nel mi be széd mód dal, meg ha tá roz za a
konst ruk tív és bá tor, ér vek kel alá tá masz tott
his to ri ográ fusi köz be széd kri té ri u ma it. 

Ben nem né mi hiányézetet kelt, hogy a kö −
tet be li írá sok mint ha le be csül nék azt a –
Schöpflin Györ gy sza va i val él ve – szim bo li kus
me zőt, amely ugyan ir ra ci o ná lis, még is na −
gyon erős ha tás sal ér vé nye sül min den ki −
sebb ség (és min den több ség) nem ze ti vi −
szony la tá ban. A ki sebb sé gi probé ma szim bo −
li kus te re pei nem el ha nya gol ha tó szem pon −
tok a té ma föl ve té se kor, még ak kor sem, ha
en nek a kö tet nek az ös  szes írá sa együt te sen
jel zi azt az ör ven de tes pa ra dig ma vál tást,
hogy a kö zel múlt tör té ne ti ku ta tá sai – ma
már mind egyik utód ál lam ban – az iro da lom
és esz me tör té ne ti meg kö ze lí té sek ről el to ló −
dott a ki sebb sé gi eli tek, in téz mé nyek, va la −
mint a gaz da sá gi és tár sadal motörténeti ku −
ta tá sok fe lé. Akár men  nyi re tisz tán his tó ri ai
szem pont ok ve zé rel ték a kon fe ren ci án meg −
szó la ló kat, ha va la mi lyen ér vé nyes vá laszt kí −
ván tak ta lál ni ar ra a kér dés re: mi lyen hely zet −
ben, ho gyan és mi lyen erők szer ve zik a ki −
sebb sé gi tö re dék tár sa dal ma kat (ma guk a
szer kesz tők utal nak e cél ra), ak kor a prob lé −
mát sze rin tem nem le het tel je sen füg get le ní −
te ni a rej tett, ezért sok szor eg zak tul ne he zen
le ír ha tó je len sé gek től. Schöpflin Györ gy mo −
dern nem zet ről szó ló ma gya rá za tai óta nem
kétéséges, hogy a nem ze ti jel leg nek a ra ci o −
ná lis vo ná sok mel lett (s e la po kon ép pen ez
utóbi ak nak a ki vá ló, fak tográf elem zé se it ol −
vas hat juk) je len tős szim bo li kus−ir ra ci o ná lis
erő te rei is van nak, s ezek ugyan olyan fon to −
sak, egy sze rű en azért, mi vel a je len ség (ma −
ga az in teg rá ció) is im ma nen sen bír ilyen di −
men zi ók kal. 

Vaj da Bar na bás

Fa ze kas József–Hunčík Pé ter (sz erk.): Ösz  −
sze fog la ló je len tés. A rend szer vál tás tól az
eu ró pai uni ós csat la ko zá sig (1989–2004).
/Magyarok Szlo vá ki á ban, 1./; Do ku men tu −
mok, kro no ló gia (1989–2004). Somorja–
Du naszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó
Intézet–Lilium Aurum, 2004–2006. /Ma −
gya rok Szlo vá ki á ban, 2./

A Ma gya rok Szlo vá ki á ban cí mű sorozat a ma −
ga ne mé ben út tö rő vál lal ko zás a Szlo vá ki á −
ban élő ma gyar kö zös ség tu do má nyos éle té −
ben. El ső íz ben tör té nik, hogy e két ter je del −
mes kö tet ál tal vi szony lag tel jes kör ké pet
kap ha tunk a fel vi dé ki ma gya rok rend szer vál −
to zás utá ni éle té nek köz éle ti szeg men se i ről,
alap ve tő en tár sa da lom tu do má nyi szem pont −
ból, kro no lo gi kus rend ben, szink rón és diak −
rón vizs gá la ti szem pon to kat is ér vé nye sít ve. 

A 478 ol dal nyi el ső kö tet 23 te ma ti kus
fe je zet ben te kin ti vé gig az 1989–2004−es
idő sza kon: A rend szer vál to zás ma gyar szem -
mel (Sán dor Ele o nó ra), A ma gyar pár tok prog -
ram jai (Öl lös Lász ló), Ki sebb sé gi több párt -
rend szer és kö zös ség épí tés (Szar ka Lász ló),
A Ma gyar Ko a lí ció Párt ja a szlo vák kor mány -
ban (Hamberger Ju dit), (Cseh)szlovákia al kot -
má nyos rend sze re (Mé szá ros La jos), A ma -
gyar ság de mog rá fi ai, te le pü lés- és tár sa da -
lom szer ke ze té nek vál to zá sai (Gyurgyík Lász −
ló), A ma gyar ok ta tás ügy (Lász ló Bé la), A ma -
gyar in téz mény rend szer fej lõ dé se (Tóth Ká −
roly), Ré gió fej lesz té si po li ti ka és köz igaz ga tás
(Jaroslav Kling), A dé li ré gi ók tel je sí tõ ké pes -
sé ge (Peter Pažit ný–Ka rol Morvay–Simona
Ondriašová–Jaroslav Kling), Az egész ség ügy
és a dé li ré gi ók la kos sá gá nak egész sé gi ál la -
po ta (Peter Pažit ný), Kör nye zet vé de lem (Tu ba
La jos), A szlo vá ki ai re for má tus ke resz tyén
egy ház (A. Kis Bé la), A ró mai ka to li kus egy -
ház (Herdics György–Zsidó Já nos), Tu do má -
nyos in téz mény rend szer, tu do má nyos élet és
iro da lom (Liszka Jó zsef), A Cse ma dok tör té -
ne té nek rö vid át te kin té se (Var ga Sán dor),
Nép mû vé szet, folk lór (Görföl Je nő), A ma gyar
saj tó (Lo vász At ti la), Kép zõ mû vé szet, fo tó -
mû vé szet és épí té szet (Hushegyi Gá bor), Iro -
da lom, könyv ki adás (Grendel La jos), A szín -
há zi élet (Hizsnyai Gé za), A muze oló gia
(Liszka József), Sport (J. Mé szá ros Kár oly). 

Bár hon nan néz zük, im po ná ló an nagy fel −
hasz nált adat men  nyi ség és igen szé les ki te −
kin tés jel lem zi ál ta lá ban az el ső kö tet ösz  −
szes elem zé sét. A ki ad vány va ló ban al kal −
mat, le he tő sé get és ele gen dő te ret biz to sít a
szer zők nek té te le ik alá tá masz tá sá ra, no ha
sejt he tő a szer kesz tők szer zők kel ví vott kö −
zel har ca a ter je del mi kor lá tok mi att. Vé le mé −
nyem sze rint ko moly el té ré sek van nak az
egyes ta nul má nyok kö zött mind men  nyi sé gi,
mind mi nő sé gi te kin tet ben. Nyil ván va ló an



egyes té mák (pl. az MKP po li ti zá lá sa, az ok −
ta tás ügy stb.) mind a köz be széd ben, mind a
struk tu rált szak ér tői elem zé sek szint jén jó −
val na gyobb ter je de lem ben és súl  lyal kap −
nak te ret, mint pl. a ré gió fej lesz tés vagy a
szín há zi élet. És no ha rész le te zés re és di −
csé re te sen ap ró lé kos ki fej tés re (mint amit
pl. az ok ta tás ügy ről vagy a dé li ré gi ók gaz da −
sá gi tel je sí tő ké pes sé gé ről ol vas ha tunk) itt
mód és szük ség van, az ef fé le szin te ti kus
elem zé sek mi nő sé gét nem azok ter je del me
és rész le tes sé ge szok ta meg szab ni. Eb ből a
szem pont ból alap ve tő en két cso port ra oszt −
hat juk az el ső kö tet írá sa it. Az egyik ol da lon
olyan ös  szeg zé sek re, ame lyek kro no lo gi kus
rend ben, tör té nel mi kon tex tus ban ér tel me −
zik a je len sé ge ket, a má sik ol da lon vi szont
olyan prob lé ma fel ve tő és −elemző ta nul má −
nyok ra, ame lyek prog nó zi so kat is meg kí sé −
rel nek fel ál lí ta ni. Tu do má nyos szem pont ból
mind ket tő ké pes ered ményt pro du kál ni,
azon ban funk ci o ná lis okok ból, s kü lö nö sen
a má so dik kö tet do ku men tum−ös  sze ál lí tá sa −
kor al kal ma zott prak ti kus (te hát a szlo vá ki ai
ma gya rok éle té re ha tás sal bí ró) szem pon to −
kat is is mer ve, az utób bi ka te gó ri át je len tő −
sebb nek, hasz no sabb nak ér zem. Ha te hát
azt néz zük, mely szer zők gaz dál kod tak a leg −
job ban, s fog lal ták ös  sze té má ju kat úgy,
hogy az ada to kon túl lép ve érez zük sza va ik
mö gött a szin te ti zá ló, ös  szeg ző szán dé kot
és ké pes sé get, ak kor ki ma gas lik Gyur gyík
Lász ló de mog rá fi ai ös  sze fog la lá sa (141–
182. p.) és Tóth Kár oly írá sa a ma gyar ci vil
in téz mény rend szer fej lő dé sé ről (247–270.
p.), ezek ugyan is igen ko moly lé pé se ket
tesz nek azért, hogy a té nyek sík já ról a prog −
nó zis vagy mi ni má li san az irány mu ta tás fe lé
moz dul ja nak el. Két ség te len, egyes szer zők
ke zét je len tő sen meg kö töt te a tény, hogy
nem vagy csak rész ben áll tak ren del ke zé −
sük re ada tok, mint pl. a re gi o ná lis gaz da sá −
gi fej lesz té sek és a re gi o ná lis egész ség ügyi
ki lá tá sok te kin te té ben, ahol a ma gyar szem −
pon tú ada tok hi á nya – mint er re a szer kesz −
tők utal nak is az elő szó ban – aka dá lyoz ta az
iga zán ár nyalt meg kö ze lí tést. 

A szer kesz tők sza vai sze rint amíg az el −
ső kö tet a szlo vá ki ai ma gyar ság rend szer vál −
tás óta el telt ti zen öt évét te kin ti át a „nem −
ze ti sé gi op ti ka elő tér be he lye zé sé vel” (2:9),
ad dig a má so dik kö tet ,,a szlo vá ki ai ma gyar −

ság gal kap cso la tos do ku men tu mok ból kö zöl
át fo gó vá lo ga tást [ki eme lés tő lem – V. B.], s
te szik köz zé az adott idő szak kro no ló gi á ját”
(2:9). A 459 ol da las má so dik kö tet ben ösz  −
sze sen 79 for rást és do ku men tu mot ta lá −
lunk, to váb bá egy fel vi dé ki ma gyar szem −
pont ból szer kesz tett tör té ne ti kro no ló gi át az
1989–2004−es idő szak ról. A Tör vé nyek, ren -
de le tek, ha tá ro za tok cí mű el ső fe je zet be ke −
rül tek a fel vi dé ki ma gyar ság köz jo gi hely ze −
té nek azon hi va ta los ira tai, ame lyek a múlt −
ban és/ vagy a má ban hi vat ko zá si alap ként
szol gál hat nak: a rá dió− és televíz iótörvény
anya nyel vi pas  szu sai, A re gi o ná lis és ki -
sebb sé gi nyel vek eu ró pai char tá já nak szö ve −
ge, a Szlo vák Nem ze ti Ta nács ún. név ren de −
le te stb. A vá lo ga tás ha tá ro zot tan egyszem −
pon tú, de nem egy ol da lú, mi vel a ki sebb sé −
gi jo go kat or szá gos mé ret ben, az ál lam pol −
gá ri és az em be ri jo gok kon tex tu sá ban tag −
lal ja, és ér vé nye sít bi zo nyos ol va sói−fel hasz −
ná lói prak ti kus szem pon to kat, mint pl. a ké −
zi könyv hi vat ko zá si alap jel le gét, va la mint az
ol va sók jog tu dat fe jlesztését. A sze lek tá lás
té nye a leg több eset ben tech ni ka i lag azt je −
len ti, hogy a do ku men tu mok nak csak a meg −
ha tá ro zott szem pont ból lé nye ges ré sze it
köz li, ki vé tel nél kül a Gram ma Nyel vi Iro da
mun ka tár sa i nak szak sze rű ma gyar for dí tá sá −
ban. Az Egyéb do ku men tu mok cí mű má so dik
fe je zet az 1989–2004 köz ti idő szak egyes
köz éle ti ese mé nye it van hi vat va do ku men tál −
ni, me mo ran du mok, párt prog ram ok, ter ve ze −
tek, ál lás fog la lás ok, vá lasz tá si prog ra mok
és kong res  szu si nyi lat ko za tok for má já ban.
És ép pen azért, mi vel a má so dik kö tet e ré −
szé ben tel jes mér ték ben ér vé nye sül nek a je −
len kor ku ta tás do ku men tá ci ós−ar chi vá ló
szem pont jai, tar tom saj ná la tos nak, hogy ki −
ma radt a szlo vá ki ai ma gyar bal ol da li (kom −
mu nis ta, szo ci ál de mok ra ta) párt élet, mely
szer ve ze ti leg/vá lasz tá si lag ne he zeb ben
meg ra gad ha tó, de je len tő sé gé ben nem alá −
be csül he tő, rá adá sul a re á lis össz kép szem −
pont já ból sem el ha nya gol ha tó vo nat ko zás.
Mi vel iga zi em ber pró bá ló fel adat a ter je del −
mes párt ira tok so rát vé gig ol vas ni, én itt két
vo nat ko zást tar tok ér de mes nek ki emel ni.
Egy részt a gyűj te mény mai ,,has zon ta lan −
ságát”, ami vi szont a do ku men tu mok tör té −
ne ti ér té ke, és egyéb ként föl ve ti, hogy a hi −
va ta los po li ti ka szint je mel lett a tör té nel mi
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komp le xi tás je gyé ben mi lyen fon tos vol na az
1989 utá ni ra di ká lis vál to zá sok kö ze pet te
zaj ló min den nap ok, élet mód és ma gán szfé −
ra ku ta tá sa és meg örö kí té se. Más részt az a
be nyo más ala kul hat ki az is me rős vagy ed −
dig nem nagy nyil vá nos sá got ka pott ira tok
ol va sá sa köz ben, hogy az 1989 utá ni szlo vá −
ki ai ma gyar po li ti kai élet do mi náns jel lem −
zői: az erős ide o ló gi ai fluk tu á ció, a ra pid és
ki szá mít ha tat lan ki len gé sek, az in ko he rens
dön tés rend szer, a sze mé lyi me ga la po zott sá −
gú, de egyéb ként ál lam el mé le ti leg in ga tag
és gyak ran el lent mon dá sos stra té gi ák – leg −
alább is én ezt ol vas tam ki az ira tok ból. Di −
csé ret il le ti vé gül a má so dik kö tet har ma dik
ré szét, a min den szem pont ból jól szer kesz −
tett kro no ló gi át, Orosz Már ta és Popé ly Ár −
pád mun ká ját, akik jó ér zék kel ta po gat ták ki
és ír ták le az el múlt ti zen öt év leg fon to sabb,
túl nyo mó részt köz po li ti kai, ki sebb mér ték −
ben kul tu rá lis jel le gű ese mé nye i nek át te kin −
tő ese mény so rát. 

A két kö tet alap ján két ség te len, hogy
min den ki szá má ra, aki a je len ben és a kö −
zel jö vő ben hi te les és meg ala po zott vé le −
ményt kí ván for mál ni a szlo vá ki ai ma gyar kö −
zös ség főbb tár sa dal mi, gaz da sá gi és szo ci −
o ló gi ai fo lya ma ta i ról, azt nem te he ti meg a
Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet je len ki ad vá −
nyai nél kül, le gyen az szlo vá ki ai vagy ma −
gyar or szá gi ma gyar, vagy szlo vák po li to ló −
gus, po li ti kus, ku ta tó stb. Nyil ván mind két
kö tet ese té ben a hasz ná lat tud ja majd a leg −
job ban el dön te ni a kö te tek elő nye it és hát rá −
nya it, en nek el le né re úgy is fo gal maz ha tunk,
hogy va ló já ban a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In −
té zet el ső tíz évé nek es  szen ci á ját tart juk a
ke zünk ben (no ha az in té zet rop pant szé les
kö rű te vé keny sé ge nyil ván jó val túl lép e kö −
te tek tar tal mán). A két szer kesz tő, Fa ze kas
Jó zsef és Hunčík Pé ter, ös  sze tud ták fog ni
és ko or di nál ni a ma gyar or szá gi és szlo vák
ku ta tó kat is fel vo nul ta tó, még is a hu szon hat
szer ző kö zött ör ven de te sen nagy arány ban
sze rep lő bel ső szak ér tő ket, így a Ma gya rok
Szlo vá ki á ban cí mű sorozat első két köteté −
ben hi telt ér dem lő en vol tak ké pe sek fölvál −
lani a ber ke ink ben pél da nél kül ál ló vál lal ko −
zás nagy sá gát és ko moly sá gát. 

Vaj da Bar na bás

Vö rös Fe renc (sz erk.): Re gi o ná lis di a lek tu −
sok, ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat. A 2005.
ok tó ber 20–21−i somor jai kon fe ren cia elő −
adá sai. Budapest–Nyitra–Somor ja–Duna −
szer dahely, Ma gyar Nyelv tu do má nyi Tár sa −
ság–Kons tan tin Egye tem Kö zép−eu ró pai Ta −
nul má nyok Kara–Fórum Ki sebb ség ku ta tó
In  té zet–Lilium Aurum, 2005, 164 p.

2005 ok tó be ré ben a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó
In té zet adott ott hont an nak a két na pos kon −
fe ren ci á nak, me lyen a ki sebb sé gi hely zet ben
lé vő ma gyar ság nyel vi, nyelv hasz ná la ti kér dé −
se i ről és a re gi o ná lis nyelv hasz ná lat sa já tos −
sá ga i ról hall hat tunk elő adá so kat. Az elő adók
négy kü lön bö ző or szág te rü le tén él nek, hat
szak mai mű helyt kép vi sel nek, és hoz zá szó lá −
sa ik kal a nyelv tu do mány több szak te rü let ét
(két nyel vű ség, di a lek to ló gia, kon tak toló gia,
név tan, nyel vi ter ve zés, pszi cho − és szo ci o −
lingvisztika) érin tet ték. A kon fe ren ci án el −
hang zott elő adá sok írott vál to za tát gyűj ti egy −
be a be mu ta tan dó kö tet. 

A szer kesz tő a kö tet elő sza vá ban le ír ja,
hogy a kon fe ren cia öt le te a nyi trai Kons tan tin
Egye tem Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szé −
kén fo gal ma zó dott meg, az ot ta ni ma gyar
nyel vű pe da gó gus kép zés 45. év for du ló ja al −
kal má ból, to váb bá ki eme li, hogy a szín vo na −
las ren dez vény cél ja nem csak a sze mé lyes
kon zul tá ció, ta pasz ta lat cse re meg te rem té se
volt, ha nem a szak mai mű he lyek kö zöt ti kap −
cso lat in ten zí veb bé té te le is. 

A kö tet hu szon egy elő adás szö ve gét tar tal −
maz za. Az is mer te té sük re szánt ke ret vé ges −
sé ge mi att a to váb bi ak ban csu pán rö vi den
szó lok az elő adá sok tar tal má ról, igyek szem in −
kább a szer zők gon do lat éb resz tő meg ál la pí tá −
sa it köz ve tí te ni, hogy az ér dek lő dők fi gyel mét
a kon fe ren cia kö tet ol va sá sá ra fel kelt sem.

A szlo vá ki ai ma gyar szo ci ol ingvisztikai ku −
ta tá sok szá má ra kí ván hasz nos se gít sé get
nyúj ta ni Gyur gyík Lász ló ta nul má nya, mely ben
a leg újabb nép szám lá lá si ada tok nyel vé sze ti
fel hasz ná lá sá nak le he tő sé ge it tár ja elénk. Ki −
eme li, hogy a 2001−es cen zus ada tai köz ség −
so ros és kor cso port ok sze rin ti bon tás ban az
anya nyelv sze rint is nyil vá nos ság ra ke rül tek.
Az ada tok sok ré tű fel hasz ná lá sán kí vül rá vi lá −
gít a jól ki mun kált és hasz nos nak bi zo nyult
szo ci o ló gi ai el mé le tek, mód sze rek és ka te gó −
ri ák nyel vé sze ti al kal ma zá sá ra.



Szlo vé ni á ba, a két nyel vű Mu ra vi dék re ka −
la u zol ben nün ket Bo kor Jó zsef ta nul má nya,
mely ben egy at ti tűd vizs gá lat ered mé nye it
köz li. Lend ván és kör nyé kén kér dez tek meg
300 adat köz lőt a ma gyar, ill. a szlo vén nyelv −
hez va ló vi szo nyá ról, to váb bá a két nyelv vár −
ha tó jö vő jé ről. Mu ra vi dé ken a két nyelv dek −
la rál tan egyen ran gú és egyen jo gú, a vizs gá lat
ered mé nyei még is szá mos el gon dol kod ta tó
ered ményt tár nak elénk a ma gyar nyelv ot ta −
ni jö vő jé ről.

A ma gyar nyelv ha tá ron tú li vál to za ta i nak
köl csön sza va i ról ír Lanstyák Ist ván. Két év
szó tár ta ni mun ká la ta i nak ered mé nye it fog lal −
ja ös  sze. Jel lem zi a köl csön sza vak faj tá it, rá −
mu tat az egyes ál la mi vál to za tok ban meg ta −
lál ha tó szó kész le ti egy sé gek egye zé se i re.
Gaz dag pél da anya gá nak is mer te té sén túl
meg ál la pít ja, hogy a ha tá ron tú li sza vak és a
köz mag yar sza vak kö zött nincs éles ha tár vo −
nal, ugyan is a vi lág nyel vek ha tá sá ra nagy
szám ban ke rül nek be a köz mag yar nyelv be is
olyan szó kész le ti ele mek, ame lyek ed dig a
ha tá ron tú li nyelv vál to za tok sa já tos ele me i −
nek szá mí tód tak.

A szlo vá ki ai ma gyar nyelv ter ve zés kér dé −
se i vel fog lal ko zik ta nul má nyá ban Szabómi  −
hály Gi zel la. A stan dar di zá lás és ko di fi ká lás
ne héz sé ge it egyes hely ség ne vek pél dá in ke −
resz tül szem lél te ti. A nyelv ter ve ző te vé keny −
ség so rán prob lé mát okoz az újabb és a ré −
geb bi ne vek vál ta ko zá sa; a szlo vák min tá ra
lét re jött olyan vál to za tok hasz ná la ta, me lyek
ed dig so ha nem vol tak hi va ta lo sak; ill. a he −
lyes írás vál ta ko zá sa a hely ség ne vek ben. A
szer ző a kod i fiká ció si ke res sé gét ma gyar és
szlo vák nyel vé szek, ill. más szak em be rek
együtt mű kö dé sé ben lát ja.

Misad Ka ta lin szin tén a nyel vi ter ve zés
bo nyo lult ágá ra mu tat rá a ma gyar–szlo vák,
ill. szlo vák–ma gyar szak szó tá rak elem zé sén
ke resz tül. Ta nul má nyá ban 6 szó tárt vesz gór −
cső alá. Rá mu tat a szak sza vak mo ti vá ci ó já −
ban elő for du ló kü lön bö ző sé gek re, a ma gyar
és a szlo vák nyelv for mai kü lönb sé ge i ből
adó dó prob lé mák ra, to váb bá azok ra a szak −
te rü le tek re, me lyek kü lö nö sen érin tet tek a
szak nyel vi ter ve zés ben.

A Csal ló köz szí vé ben fek vő Nyékvárkony
köz ség hi va ta li nyelv hasz ná la tá nak jel leg ze −
tes sé ge i vel fog lal ko zik ta nul má nyá ban Meny −
hárt Jó zsef. Azt vizs gál ja, hogy volt−e mér he −

tő ho za dé ka az 1999−ben élet be lé pett ki −
sebb sé gi nyelv hasz ná la tot sza bá lyo zó tör −
vény nek. Elem zi a la kos sá gi kér vé nye ket, és
a nyel vi ter ve zé si lé pé sek ha tá sát. Vizs gá la −
ta na gyon ta nul sá gos, ugyan is meg ál la pít ja,
hogy a tör vé nyi le he tő sé gek el le né re a hi va −
ta li írás be li sé get a szlo vák nyelv meg in gat ha −
tat lan vol ta jel lem zi. En nek okát a ki sebb sé −
gi nyelv hasz ná lók alul in for mált sá gá ban lát ja.

Tit kos ma gya rok cím mel Rabec Ist ván a
nyelv vesz tés és iden ti tás vesz tés ös  sze füg gé −
se it bon col gat ja írá sá ban. Ki lenc adat köz lő −
vel ké szí tett in ter jút, és azt ta pasz tal ta, hogy
a meg kér de zet tek gyak ran til ta koz tak az ál ta −
luk szűk nek ér zett nem ze ti sé gi be so ro lás el −
len. A leg töb ben mind két nem ze ti sé get ma −
gu ké nak val lot ták, ám a ma gyar ral csak bi zo −
nyos fo kig vol tak ké pe sek azo no sul ni, a szlo −
vák iden ti tás kö ze lebb állt hoz zá juk.

Egy új sze rű kom mu ni ká ci ós csa tor na jel −
leg ze tes sé ge i ről ad íze lí tőt Bí ró Fe renc. A
prá gai ma gyar fi a ta lok inter netes írás be li
kom mu ni ká ci ó ját vizs gál va ér de kes pél dá kat
hoz az em lí tett kis kö zös ség di a ló gu sa i ból.
Kü lön ki tér a le ve lek nyi tó és zá ró ré szé nek
nyel vi elem zé sé re. Ku ta tá sá nak új sze rű sé ge
több ha son ló vizs gá lat el vég zé sé re ösz tö nöz −
he ti a nyel vé szet iránt ér dek lő dő ol va sót.

Pszi chol ingvisztikai té má val fog lal ko zik a
kö vet ke ző két ta nul mány. N. Markó Ju li an na
a be szé lés hez va ló vi szonyt vizs gál ja. Dél−Za −
lá ban vég zett nyelv já rás gyűj tő út jai so rán azt
fi gyel te, hogy az adat köz lők men  nyi re nyi tot −
tak a kom mu ni ká ci ó ra. Meg fi gye lé sei ér té −
kes ku ta tás−mód szer ta ni meg jegy zé sek, ta −
ná csai pe dig kü lö nö sen hasz no sak a le en dő
gyűj tők szá má ra. Vančoné Krem mer Il di kó az
anya nyelv ok ta tás ége tő kér dé sét, a szö veg −
ér tést vizs gál ja pszi chol ingvisztikai mód sze −
rek kel. Ta nul má nyá ból vá laszt kap ha tunk ar −
ra, hogy van−e kü lönb ség szlo vá ki ai ma gyar
két nyel vű gyer me kek és ma gyar or szá gi egy −
nyel vű tár sa ik szö veg ér té sé nek fej lő dé sé −
ben.

A ma gyar nyelv te rü let nyu ga ti ré gi ó já nak
nyelv hasz ná la tá ról kap ha tunk ár nyal tabb ké −
pet a to váb bi há rom ta nul mány ból. Guttmann
Mik lós a Mu ra men ti kis ré gió nyel vi vál to zá −
sa i nak pél dá in ke resz tül a nyelv hasz ná lat
igé nyes sé gé re hív ja föl a fi gyel met. Mol nár
Zol tán Mik lós kü lö nö sen gaz dag, ér de kes és
ér té kes pél da tá rat hoz Szom bat hely és Lend −
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va tér sé gé ből a fe le ség fo gal má nak meg ne −
ve zé sé re. A fel gyűj tött lexémákat tár sa dal mi
meg ala po zott sá guk alap ján tár gyal ja. Haj ba
Re ná ta ta nul má nyá ból Szom bat hely nyelv −
hasz ná la tá ról kap ha tunk ké pet. Vizs gá la ti
ered  mé nyei alap ján azt a fon tos kér dést is
bon col gat ja, hogy a re gi o ná lis köz nyelv mi −
lyen jel le gű nor ma rend szer.

A ma gyar di a lek to ló gia szá má ra nagy je −
len tő sé gű ter vek ről szá mol be a kö vet ke ző
két ta nul mány. Egy Lend va vi dé ki táj szó tár
szü le té sé ről tu dó sít Kol láth An na. Ta nul má −
nyá ban rá vi lá gít a le en dő szó tár cél já ra, szer −
ke ze té re, va la mint a szó tár írás köz ben fel me −
rü lő ne héz sé gek re. Íze lí tő ül né hány szó cik ket
is be mu tat a ké szü lő szó tár ból. Sán dor An na
a szlo vá ki ai ma gyar nyelv já rás ku ta tás ter ve it,
el vég zen dő fel ada ta it vá zol ja fel. Nyelv já rá si
ol va só könyv, zob o ralji táj szó tár és nyelv já rá −
si mo nog rá fi ák el ké szí té sén túl ál lan dó és
fon tos fel adat ként ha tá roz za meg a di a lek to −
ló gi ai is me re tek erő tel je sebb meg je len te té −
sét az anya nyel vi ok ta tás ban.

Nyelvjárástörténeti és név ta ni ész re vé te −
lek öt vö ződ nek a kö vet ke ző ta nul mány ban,
mely ben a szlo vá ki ai Nagy hind és a szer bi ai
Kupusz i na nyelv já rá sá nak ro kon sá gá ról a két
te le pü lés leg ré geb bi csa lád ne ve i nek egy be −
ve té se kap csán ol vas ha tunk.

A név tan ber ke i be ka la u zol ják az ol va sót
a kon fe ren cia kö tet to váb bi ta nul má nyai.
Ipoly és Ga ram men ti hely ne vek vizs gá la ta
alap ján Vö rös Ot tó né hány ke vés bé gya ko ri
táj sza vunk szó föld raj zá hoz szol gál tat rit ka,
ar cha i kus és egy ben na gyon ér té kes ada to −
kat. Meg ál la pí tá sai ál tal kö vet kez te té sek fo −
gal maz ha tók meg a név adás je len tés be li mo −
ti vá ci ó já ra, ill. a kö vü let té vált név rész múlt −
já ra vo nat ko zó an.

A mu ra vi dé ki (hetési) ma gyar sze mély ne −
ve ket négy fé le szem pont ból vizs gál ja Var ga
Jó zsef ta nul má nya. A ve ze ték ne vek ere de te,
tol da lé ko lá sa és több ség je lö lé si sa já tos sá −
gai mel lett a te le fon könyv ben ta lál ha tó for −
má juk ról is ír. El gon dol kod ta tó a meg ál la pí tá −
sa, hogy a ma gyar név vi se lők kö ré ben is a
ne vek szlo vé nes írás mód ja hasz ná la tos.

Kör nye zet nyel vi szem pont ból vizs gál ja
írá sá ban a fel vi dé ki sze mély ne ve ket Vö rös
Fe renc. Mun ká ja el ső ré szé ben az areális
nyel vé szet ről és an nak név ta ni je len tő sé gé −
ről ír a ma gyar név kincs pél dái alap ján. A to −

váb bi ak ban azo kat a szlo vák nyel vi ha tá so −
kat vizs gál ja, ame lyek köl csön zés ként je lent −
kez nek a fel vi dé ki ma gyar név anyag ban. Az
areális ha tá so kat csa lád ne vek, ke reszt ne −
vek, bece− és ra gad vány ne vek, va la mint név −
ki egé szí tők pél dá in ke resz tül bi zo nyít ja.

Bauko Já nos a di ák ra gad vány ne ve ket
vizs  gál va mu tat rá a ma gyar–szlo vák két nyel −
vű kör nye zet név adá si és név hasz ná la ti szo −
ká sa i ra. A Ko má ro mi já rás öt is ko lá já ban
vég zett kér dő íves gyűj tés ered mé nye it köz li.
Ér de kes pél dá in ke resz tül nyo mon kö vet het −
jük a szlo vák nyelv ha tá sát, ám az egész kor −
puszt a ma gyar ere de tű ra gad vány ne vek do −
mi nan ci á ja jel lem zi.

Ipoly men te hely ne ve i nek ti po ló gi ai vizs −
gá la tá val fog lal ko zó ta nul mány zár ja a kon fe −
ren cia kö te tet. Tö rök Ta más a név tu do mány −
ban al kal ma zott funk ci o ná lis−sze man ti kai
szem pont ból elem zi az em lí tett ré gió egy ré −
szes és két ré szes hely ne ve it. Mun ká já ból
nem csak a gaz dag név kincs pon tos kat e go −
rizá ciójáról kap ha tunk ké pet, ha nem a név tu −
do mány ban al kal ma zott elem zé si szem pon −
tok ös  sze füg gé se i ről is.

A be mu ta tott kon fe ren cia kö tet ta nul má −
nya it együtt jel lem zi a tu do má nyos igé nyes −
ség és a te ma ti kai sok szí nű ség. A ki ad vány
ál tal a szlo vá ki ai ma gyar ol va só ké pet kap hat
más ré gi ók ki sebb sé gi ma gyar ja i nak nyelv −
hasz ná la tá ról is, ez ál tal bíz vást ál lít ha tom,
hogy az is mer te tett ta nul má nyok mind a nyel −
vé szek, mind az ér dek lő dő nagy kö zön ség fi −
gyel mét egy aránt fel kel tik.

Presin szky Kár oly
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