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Tanul mányokTanul mányok

LampL ZsuZsanna

aszlovákiaimagyaroknemzetiidentitásának
néhányvetületekorcsoportosmegközelítésben

ZsuZsanna LampL 316.3
someaspectsofthenationalidentityoftheHungarianyouthins lovakia 316.346.32(=511.141)(437.6)

316.022.4(=511.141)(437.6)

keywords: young, assimilation, declared identity, national identity, family and social environment, type of
marriage,schoolchoice.

aszlovákiaimagyarokfogyásánakfőokaazasszimiláció.demográfiaikutatásoksze-
rintazasszimilációleginkábba10–34éveskorcsoportbanmutathatóki.ajelendol-
gozatkiindulópontja,hogyazasszimilációegyikmikrotársadalmikulcstényezőjeanem-
zeti identitásállapota, samennyibenvalóbanérvényesazemlített ifjúkorra jellemző
fokozottabbasszimilációstendencia,akkorennekafiataloknemzetiidentitásábanis
megkellnyilvánulnia.aszerzőegy2014-ben3000-esmintánlefolytatottszociológiai
kutatás eredményeire támaszkodva elemzi a nemzeti identitás állapotának néhány
vetületét, mégpedig a magyarok megmaradásához kapcsolódó értékek fontosságát,
valamintamagyarokmegmaradásáhozkulcsfontosságúdöntésekjelenlétét.Összeha-
sonlítvaa18–34évesek,a35–55évesek,valamintaz55évenfelüliekválaszaitkimu-
tatja,hogyacsökkenőkorralcsökkenezeknekazértékeknekafontossága,segyide-
jűlegnövekszikazasszimilációtelősegítődöntésekvalószínűsége.

amagyarokfogyásaésazasszimiláció

a szlovákiai magyarok lélekszámának csökkenése közismert tény. a 2011-es nép-
számláláskoratízévvelkorábbiállapothozképest62ezerrelkevesebben,azaz458
467személyvallottamagátmagyarnemzetiségűnek,ígyamagyarokszlovákiaösszla-
kosságánbelülirészarányaakorábbi9,7százalékról8,5százalékracsökkent.

amagyarok fogyásaakövetkezőnégy tényezővelmagyarázható:anembevallott,
azazismeretlennemzetiség,1 arejtettmigráció,2 atermészetesfogyás3 ésazasszimi-
láció(g yurgyík2013,139.p.).ezekatényezőkkülönbözőmértékbenhatnak.azezred-
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1 azismeretlennemzetiségűekalattazokataszemélyeketértjük,akikanépszámlálássorán
nemvallottákbeanemzetiségüket.2011-ben382493-anvoltak,alakosság7százaléka.
azonbanmáranépszámlálástkövetőelsőelemzésekjelezték,hogyazismeretlennemzeti-
ségönmagábannemmagyarázzaamagyarokfogyásánakmértékét,smagyarspecifikumnak



fordulóótaanembevallott,azazismeretlennemzetiség10százalékkal,arejtettmig-
ráció4százalékkal,atermészetesfogyás26százalékkal,azasszimilációpedig60szá-
zalékkaljárulthozzáamagyarokszámánakcsökkenéséhez(g yurgyík2013,145.p.).a
létszámfogyatkozáselsődlegesokatehátazasszimiláció.

az asszimiláció – a szó általános értelmében beolvadás, hasonulás, hasonlóvá
válás4 – a népvándorlástól létező, mondhatni időben és térben globális jelenség.
szociológiai vizsgálata azonban aránylag új keletű. kezdetként az Újvilágba áramló
bevándorlókat kutató amerikai szociológusok munkásságát szokás említeni, főleg
r obertezraparkésW.i.Thomasműveit(alba–nee1997,827.p.).parkésburgess
1921-benakövetkezőképpendefiniáltákazasszimilációt:„azösszefonódás(interpe-
netration)ésfúziófolyamata,melyneksoránszemélyekéscsoportokelsajátítják-meg-
szerzik más személyek és csoportok emlékezetét, érzéseit és attitűdjeit, és azáltal,
hogy megosztják az ő tapasztalataikat és történelmüket, egybeolvadnak-egyesülnek
egyvelükközöskultúrába”(alba–nee1997,828p.).

ugyancsak1921-benjelentmegéslegalábbennyirefigyelemreméltóJánLajčiaknak,
aszlovákszociológiatörténetegyikjelentősképviselőjének5 alapműve,aSlovensko a kul-
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semtekinthető(Lampl2012,50.p.).eztkésőbbiszámításokisalátámasztották,melyeksze-
rint„azismeretlenekarányaatelepüléseklélekszámánaknövekedésévelnövekszik,atele-
püléseken élő romák arányával emelkedik, a magyarok arányának növekedésével viszont
csökken” (g yurgyík 2013, 146. p.). ennek ellenére az ismeretlen nemzetiségűek magas
arányaaszlovákiaimagyarközbeszédbennéhaazt(is)sugallja,hogyamagyaroknemcsak
nemakarták,hanemnemmerték/merikbevallanianemzetiségüket.eztermészetesennem
zárható ki, de a tisztánlátás kedvéért tudatosítani kell, hogy a népszámlálási ívben feltett
többikérdéstmégtöbbenignorálták(például:azismeretlenállampolgárságúakaránya7,3%,
az ismeretlenanyanyelvűeké7,5%,az ismeretlenvallásúaké10,6%,azotthon leggyakrab-
banhasználtnyelvetnemfeltüntetőké13,5%).

2 arejtettmigrációalanyaiazokakülönbözőnemzetiségűszlovákállampolgárok,akikbármilyen
oknál fogva rövidebb-hosszabb ideig vagy akár állandó jelleggel külföldön tartózkodnak,
viszontéppazért,mertnemváltozikazállampolgárságuk,akülfölditartózkodásnaknincse-
nekstatisztikailagnyilvántartottnyomai.aztnemtudjuk,hogyközülükmennyiamagyarnem-
zetiségű.aszlovákstatisztikaihivatallegfrissebbmunkaerő-piacifelméréseszerint2015.első
negyedévében135700szlovákállampolgárdolgozottkülföldön.azeperjesikerületbőlvan-
nakalegtöbben(35700személy).azeurópaiországokközülalegtöbbenCsehországban(37
300 személy) és ausztriában (33 600 személy) dolgoznak. f orrás: www.statistics.sk, Za-
mestnanosťv1.štvrťroku2015,ÚstredieŠÚsr ,letöltés2015.augusztus17.-én.https://slo-
vak.statistics.sk/wp/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail

3 atermészetesfogyástazokozza,hogykevesebbenszületnek,mintahányanmeghalnak,ami
aszlovákiaimagyarokra fokozottan jellemző,hiszenazőszaporodásuk15-20százalékkal
alacsonyabbazországosértékeknél,sennekkövetkeztébenaz1991és2001közötti idő-
szakban2000fővel,akövetkezőévtizedbenpedigmár12ezerfővelcsökkentaszámuk
(g yurgyík2013,139.p.).azelhalálozásbólszármazóveszteségetnemkiegyensúlyozószüle-
tésekokaazalacsonytermékenység,amelyrőlakésőbbiekbenmégszólesz.

4 „asszimilálás–hasonlóvátevés,teljeshozzáidomításvalamihez,beolvasztásvalamibe(pl.más
országba,népbe),asszimilál–hasonlóvátesz,asszimilálódik–hasonlóváválik”(bakos1975,
51.p.).„asszimiláció–egynép,fajta,embercsoportbeolvadásavalamelynépbe,fajtábaoly
módon,hogyabefogadónyelvét,szokásait,jellegzetestulajdonságaitátvéveahhozhasonlóvá,
vagyveleazonossáválik” (mnyésZ1978,280.p.).azasszimilációkifejezés latin,németés
angolnyelvihagyományszerintirészletesésbriliánsetimológiaielemzéselásd:biczó2004.



túra,amit1913és1918közöttírt.sőt,aszlovákiaimagyarokjelenlegiasszimilációjátille-
tőenezaműmégfigyelemreméltóbb,mintazamerikaiszerzőkkövetkeztetései.Lajčiak
ugyanis nem egy bevándorolt népesség, hanem egy őshonos nemzetiség, az akkori
magyarországi szlovákok asszimilációját írja le. az nem baj szerinte, hogy a szlovákok
elsajátítjákidegennemzetekkultúrájánaktermékeit,sőt,életbevágóanfontos,hogyezta
kiséskulturálisanfejletlenebbnépek–mintaszlovákokis–megtegyék,mertebbőlcsak
hasznukszármazik.k ivéve,hagyengea„nemzetijellegük”,mertezesetbenasszimilá-
lódnak.azasszimilációszinonimájakéntLajčiakazelnemzetietlenedés–elnemzetietle-
nítés(odnárodňovanie)kifejezésthasználja.művetovábbáazértishasznosazolyankuta-
tószámára,akiajelenlegiszlovákiaimagyar–ugyancsaknembevándorolt,hanemősho-
nos–népességgelfoglalkozik,merthétköznapitapasztalataiéskutatásieredményeiaz
ő asszimilációjukat illetően összecsengenek Lajčiaknak a szlovákok asszimilációjára
vonatkozókövetkeztetéseivel,amelyekazáltalanemzetiideánaknevezettjelenségsze-
rintikategorizálásábancsúcsosodnakki.könyvemásodikrészébenLajčiakakövetkező
ötkategóriátemlíti:1.azigazszlováktípusa,2.fejletlenszlováktípusok,3.kettéhasadt
szlováktípusok,4.szlovákmagyarérdekeltségűek,5.elmagyarosodottszlovákok.ezeka
típusok6 előrevetítik(?)aszlovákiaimagyaroknemzetiidentitásánakjelenlegiháromtípu-
sát:azérett/szilárdmagyar,aköztesmagyarésaszlovákidentitástípust.(Lampl1999,
67–105.p.)Csakatörténelmiidőszakváltozottésazasszimilációalanya,azasszimilá-
ció,úgytűnik,örök(érvényű).

atájainkonvégbemenőasszimiláció(k)bártartalmukat,szakaszaikatéslefolyásu-
kattekintvenagyrésztleírhatókazamerikaiasszimilációmodellekkel,mégisvanköztük
egylényegeskülönbség.akülföldrőlbevándorlók,hanemismindigpozitívindíttatás-
ból,deönkénthagyjákelahazájukat,sönkéntválasztanakújhazát,annakminden
kulturális,gazdaságiéstársadalmi„tartozékával”együtt,melyekrőlhahelyzetismeret
hiányábaneredendőlegnincs is teljesenvilágosképük,de legkevesebbannyitazért
tudatosítanak,hogyazújhelyenlevőújéletegyikfeltételeazottaninyelv,sokukese-
tébenegyteljesenújnyelvelsajátítása.aszlovákiaimagyarokviszontnemkülföldiek,
nembevándorlók,döntőtöbbségükszületésétőlahaláláigszlovákiábanvagyamos-
taniszlovákiaterületénlevőszülőföldjénél.7 azőasszimilációjuknemönkéntválasz-
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5 anyugatiműveltséggelrendelkezőésazeurópaiésklasszikusnyelvekenkívülaséminyel-
veketisaktívanismerőJánLajčiakevangélikuslelkészvolt,előbbpesten,majd1905-tőla
Liptóvármegyeif elsőboczán(boczabányán,mavyšnáboca)szolgált1918-ban,43évesen
bekövetkezetthaláláig.as lovenskoakultúrac.művecsakháromévvelkésőbbjelentmeg.
akortársaiáltal–politikai ésáltalánosbeskatulyázhatatlanságamiatt–mellőzött szerző
emellettfilológusésműfordítóisvolt,mégcigánynyelvtantisszerkesztett.

6 Lajčiakkategóriáknakneveziőket,amimódszertanilagteljesenérthető,hiszenbárameg-
nevezésükbenszerepela„típus”szó,nematipológiánaknevezetteljárás,hanemamegfi-
gyeléseredményeképpenjötteklétre.

7 2015.július14-énamédiaszéleskörűentájékoztatottegyfelmérésről,amelyszerintvannak
szlovákok,akikamagyarokatésaromákatisidegennektekintik,sőtibrahimmaigaafrikai
származású énekes, showman után a második legismertebb idegen bugár béla. sajnos,
ezenkívülpontosadatoknemhangzottakel,ésafelméréstkészítőmedzinárodnáorganizá-
ciapremigráciuhonlapjánsemsikerülterrevonatkozópontosadatokattalálnom.



tott történelmi-politikai folyamatok végeredményeként és keretében zajlik. Továbbá
ennekatörténelmi-politikaifolyamatjellegűkeretnekolyanelőzményeivannak,ame-
lyekhezugyanamostélőmagyaroknaksemmiközüksincs,detudják-érzékelik,hogya
mostélőszlovákokmégis felelősnek tartjákőketavalamikor rajtukelkövetettsérel-
mekért.ezakétnemzetviszonyátalapvetőenbefolyásoló,amagyarokszemszögéből
nézveúgyszinténnemönkéntválasztottbűnbakhelyzetaszociálpszichológiaikiinduló-
pontjaannakazasszimilációnak joggal nevezhető, a múlttól el nem szakítható, csak
annak kontextusában értelmezhető folyamatnak, amelyben a szlovákiai magyar nem-
zetiségű emberek egy része késztetést érez, hogy előbb csak hasonlóvá váljon a szlo-
vákokhoz, majd fokozatosan, később maga is szlovákká váljon. ezen összefüggések
értelmébennagyonkifejezőHanákpéterasszimiláció-definíciója,melyszerint„anem-
zettéválásfolyamánamásközösségekheztartozóegyének,csoportokhovatartozási
választását,majdkésőbbakialakultnemzetbevalóbeolvadást–azújnemzetiközös-
séghezvalólojalitást,anyelvésanemzettudatelfogadásátistartalmazóazonosulást
–indokoltasszimilációnaknevezni,ésaXviii.századvégétőlkezdődőenabeolvadási
folyamatraalkalmazni”.(Hanák1974,513.p.)

az asszimiláció tehát folyamat, mégpedig a nemzeti identitásváltás folyamata.
szociológiaiszempontbólmegkellkülönböztetnianemzetiségésanemzetiidentitás,8

valamintanemzetiségváltásésazasszimilációfogalmát.anemzetiségváltásanem-
zetiség,azasszimilációanemzetiidentitásváltozása.

anemzetiségannakkinyilvánítása,hogymilyennemzetheztartozóvagyok/milyen
nemzetiségűneknevezemmagam9 –eza„hovatartozásiválasztás”–,tehátezesetben
kinyilvánított,azazdeklaráltidentitásrólbeszélhetünk.ennekadeklaráltidentitásnak
a megváltoztatása a nemzetiségváltás. az asszimilációhoz viszonyítva a nemzetiség-
váltás egyszeri aktus – megváltoztatom, átíratom, ha kell/muszáj/nem kell, nem
muszáj,devalamiértakarom,akkormásnaknyilvánítomanemzetiségemet,másnem-
zetiségűnekmondommagamat.bizonyoskörülményekközöttegyemberiélet során
többször is változhat a deklarált identitás.10 a nemzetiségváltás és az asszimiláció
azonbanazesetektöbbségébennemegymástólfüggetlen.ilyenkoranemzetiségváltás
részeazasszimilációnak–mintahogyanadeklarált identitás isrésze,pontosabban
külsőburka,„bőre”anemzetiidentitásnak–,sezkétféleképpennyilvánulhatmeg:a
deklaráltidentitásmegváltoztatása,tehátanemzetiségváltásvagyelindítójaazasszi-
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8 anemzeti identitásról, valamintazaztkialakítóésbefolyásoló tényezőkről l. Lampl2012,
109.p.

9 adeklaráltidentitásésanemzetinévkapcsolatáróll.Lampl2012,77.p.
10 areszlovakizációéveibensokmagyarkényszerből,akitelepítéstőlrettegveformálisannem-

zetiséget váltott, hivatalosan szlovák nemzetiségűnek nyilvánította magát. k ésőbb sokan
visszaváltottakmagyarnemzetiségre,amitanépszámlálásiadatokhűendokumentálnak:ez
voltaszlovákiaimagyarokegyetlendemográfiailagdisszimilációsidőszaka.perszehaafen-
tiekbőlindulunkki,akkornemkövetkezettbedisszimiláció,mivelasszimilációsemvolt,csu-
pánkétszeresdeklaráltidentitásváltásrakerültsor.amennyibenezekamagyarokasszimilá-
lódtak volna, vagyis esetükben nemzeti identitásváltás játszódott volna le, akkor eszükbe
semjutottvolna–snemislettvolnaindokolt–aszlováknemzetiségrőlvisszaváltanimagyar
nemzetiségre.



milációsfolyamatnak,vagyvégső,a folyamatot lezáró,befejezőaktusa.előfordulhat-
nakazonbanolyanesetekis,amikoradeklaráltidentitásváltáscsupánkülsőformális
változás, amelynek a nemzeti identitás valódi állapotához nincsen semmi köze, sőt,
épparraszolgál,hogyeztavalódiállapototkendőzze(areszlovakizálókegyrészepon-
tosanezttette).

az asszimiláció nem egyszeri aktus, nem is formális változás, hanem a nemzeti
identitáshosszantartó,sokszorgenerációkonkeresztülvégbemenő,többszakaszból
álló illeszkedési-hasonulási folyamata,melyneksoránesetünkbenamagyarnemzeti
identitástaszlováknemzetiidentitásváltjafel.azasszimilációbelső,mélyrehatóvál-
tozásaanemzeti identitásnak.éppezértazasszimilációkutatásaegybenanemzeti
identitáskutatásátisjelenti.anemzetiidentitásazasszimilációszociológiaiindikátora
(legmarkánsabbkifejezője).anemzetiidentitásállapotaazasszimilációelőrehaladott-
ságánakmércéje.ugyanakkoranemzetiidentitásállapotaegyikeazasszimilációmik-
rotársadalmitényezőinek.

anemzetiidentitás

anemzetiidentitáscsupánegyikeazegyénidentitásainak,vagyisönazonosságainak.
anemzetiidentitásnemvelünkszületettönazonosság,hanemagyermekkoriszociali-
zációfolyamánelsajátítottazonosulásanemzettel,avelekapcsolatosérzelmikötődé-
sek,vélemények,döntésekésazokindoklásaszintjén.

f ölmerülakérdés,hogyezegyvagytöbbnemzettelvalóazonosulás-e,vagyisvan-e
kettősnemzeti identitás.adeklarált identitásszintjén lehetvalaki többnemzetiségű,
például tarthatja magát egyszerre magyarnak és szlováknak. Hivatalosan erre nincs
lehetőség:egygyermeketszületésekornemlehetmagyarésegyidejűlegszlováknem-
zetiségűneknyilvánítani,mintahogyananépszámlálásiívbensincsanemzetiségese-
tében„magyarésszlováknemzetiségű”kategória(pediglehetne,nagyonkíváncsilen-
nék,hányanválasztanák).aszociológiaikutatásokazonbanlehetőségetadnakatöb-
bes nemzetiség kinyilvánítására, de mint ahogyan arról már máshol írtam (Lampl
2012,80.p.),avegyesházasságbólszármazómagyarokisvagycsakmagyarnak,de
mégjellemzőbb,hogycsakszlováknaktartjákmagukat.dehalétezneisilyenlehető-
ségésilyenválasztás,akkorisezcsakkettősnemzetiséget,nempedigkettősnemze-
tiidentitástjelentene.

miahelyzetanemzetiidentitásszintjénvalóegyszerretöbbnemzettelazonosulás-
sal?Hailyenlétezik,akkorezaszóvalódiértelmébenvettkettősidentitás.Úgygondo-
lomazonban,hogyagyakorlatbankivitelezhetetlen,hogyvalakiérzéseiben,véleménye-
iben,döntéseibenésazokindoklásábanazonosmértékben,egyformánkötődjönmind-
kétnemzethez.minimumadöntésdimenziójánválasztaniakell,ésválasztis.éppezért
szlovákiaimagyar viszonylatbannem létezikkettősnemzeti identitás. kettőskötődés
azonbanlétezik,amelyalattaztértem,hogyegyszlovákiaimagyarkülönbözőmérték-
benkötődhetszlovákiáhozésmagyarországhozis,kötődhetamagyarésaszlovákkul-
túráhozis,kétnyelvűislehet,vagyisbírhatjaéshasználhatjaamagyarnyelvenkívüla
szlovákotisanélkül,hogyezveszélyeztetnéazőmagyaridentitását.azugyancsakhasz-
nálatosmásodlagosetnicitáskifejezésisjelzi,hogyazemberekneknincskétegyforma
etnicitásuk,hanemvanegyelsőésegymásodik,amieleverangsorolástjelent.aszlo-
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vákiaimagyarokegyrészéneknemzetiidentitására,sittfőlegakülönbözőmértékben
köztes identitásállapotban leledzőkre gondolok, kettős vagy többes identitás helyett
megfelelőbbnektartomazosztottidentitásfogalmát.(eriksen2008,49.p.)11

a nemzeti identitás komplex és dinamikus. komplexitása abból adódik, hogy négy
dimenzió fonódik össze benne: az érzések, a vélemények, a döntések és az indoklás
dimenziója.ezekadimenziókavalóságbanélesennemkülöníthetőkelegymástól,analiti-
kusszempontbólazonbannyomonkövethetőkésanemzetiidentitásmás-másvetületét,
„szeletét”tartalmazzák-ábrázolják.anemzetiidentitásdinamizmusaabbannyilvánulmeg,
hogyanemzeti identitásakkorsem„kövülmeg”,hakilépünkagyermekkorból,hanem
bizonyoskörülményekközött–példáulnemzetikisebbségiléthelyzetben–egészéletünk
soránvagylegalábbiséletünkbizonyosszakaszaibanazújragondolására,újratermelésére,
újrateremtésérekényszerülünk.12 ezadódhatabból,hogyazemlítettnégydimenziónincs
mindig összhangban, s a köztük levő disszonancia elérhet egy olyan feszültségszintet,
amelyazegyéntanemzetiidentitásújratermeléséreserkenti13 –akárfolyamatosanis,ha
ez a feszültség folyamatosan ismétlődik. ám az is előfordulhat, hogy az említett négy
dimenzióösszhangbanvan,tehátnincsbelülrőljövőfeszültség.viszontkülsőtényezőkis
okozhatnakfeszültséget,silyenkorabelsőmeggyőződésünkésakülsőkörülményekből
adódófeszültségvezetanemzetiidentitásújratermeléséhez.14
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11 megjegyzem,eriksenazilyen,általa„sem-semvagyis-is”állapotokatetnikaianomáliáknak
tekinti.(eriksen2008,93.p.)

12 minélhomogénebbetnikai-nemzetikörnyezetbenélvalaki,annálkevésbévanerreszüksé-
ge.minélosztottabbazetnikai-nemzetikörnyezet,annálvalószínűbb,hogysorkerülanem-
zetiidentitás(ok)ütköztetéséreésebbőlkifolyólagafolyamatosújratermelésükre,amielső-
sorbananemzetikisebbségeketérinti.

13 példáulúgyérzem,hogyagyermekemnek,mivelmagyarokvagyunk,magyariskolábakellene
járnia(ezazérzésekdimenziója),deannyithallommásoktól,hogyezártajövőbeliérvényesü-
lésének,hogyvégülmagamisúgyvélem,talánjobblesznekiaszlovákiskolában(ezavéle-
ményekdimenziója).azérzésekésavéleményekdimenziójaközöttellentétfeszül,függetlenül
attól,hogymelyikiskolátválasztom(ezadöntésdimenziója),seztmivelindoklom(ezazindok-
lás dimenziója). bármelyik iskolát választom, marad az ellentét az érzések és vélemények
(magyarkontraérvényesülés),valamintazérzésekésdöntések(magyarkontraszlovákiskola)
vagyavéleményekésdöntések(érvényesüléskontramagyariskola)dimenzióiközött,báreze-
ketafeszültségeketazindoklásdimenziójánáltalábanigyekszünkcsökkentenikülönbözőide-
ológiákgyártásával(haszlovákiskolábaírattam,azzalindoklom,majdmegszokjaott,másis
megszokta,illetvehamagyariskolábaírattam,akkorazzal,hogymajdcsakérvényesülvalaho-
gyan,deakárígydöntöttem,akárúgy,éncsakjótakarokagyerekemnek).közbenlehet,hogy
felkell tennemmagamnakakérdést:akkormia fontosszámomra?Hogyan isállokmosta
magyarságommal?amagyarsággalegyáltalán?f ontoseznekemvagynem?

14 példáulúgyérzem,hogyamagyargyerekemnekmagyar iskolábakell járnia,azavélemé-
nyem,hogyezcsaksegítenifogjaakésőbbiérvényesülését,magyariskolábaíratom,sazzal
indoklom,hogyénisodajártamésazosztálytársaimnáljobbanérvényesültem.adimenziók
közöttnincsellentét,egymásraépülnek,mintláncszemek,egymáshozilleszkednek.ugyan-
akkoraszlovák, illetveagyereküketszlovákiskolábaíratómagyarkollégáimfolyamatosan
azzalpiszkálnak,hogynemvagyokjószülő,rosszattettemagyerekemnek.ebbenahelyzet-
benisfelmerülhetnekafentikérdések.,shaapiszkálódásnemrendítismeg,akkorisújra
kelltermelnemanemzetiidentitásomat.



epontonfontosvégiggondolni,mitjelentanemzetiidentitásújratermelése.azújra-
termelésnemaztjelenti,hogyanemzetiidentitásnakmindigugyanazazállapotaújul
meg.mivelanemzeti identitásállapotaazérett/szilárdmagyar identitástólaköztes
magyaridentitásmegannyiváltozatánkeresztülaszlovákidentitásigterjedőtágkonti-
nuum,azújratermelésjelenthetiazadottidentitásállapotmegerősítését,deugyanúgy
jelentheti az adott identitásállapot változását is, mégpedig pozitív irányba a szilárd
identitásfeléegészenaszilárdidentitásállapotig(ezlenneavalódidisszimiláció),vagy
negatívelmozdulástaszlovákidentitásfelé,egészenavelevalóazonosulásig,amia
magyaridentitásmegváltozását-lecserélését,segybenazasszimilációsfolyamatbete-
tőzésétjelentené.ezafolyamat,amiazegyénszempontjábólnézvemindigújraterme-
lés,mertmindigújrakell teremtenieanemzetiönazonosságát,azasszimiláció felől
nézvelehetdisszimiláció,anemzetiidentitásszintentartásaésbeolvadás.

anemzetiidentitásállapotánakkulcstényezőiésakulcsfontosságúdöntések

f oglalkozzunkmostanemzetiidentitásállapotával,melynekkulcstényezőiakövetkezők:
–aszármazás–nemzetiség:aszülőknemzetisége,asajátnemzetiségésagyer-

mekeknemzetisége;
–azalapiskolatanításinyelve;
–anyelvhasználat;
–atársnemzetisége.

anemzetiidentitáskutatásakorvalamennyitényezővelfoglalkoznikell,mégpedigmind
a négy dimenzión, mert csak együttesen alkotják a nemzeti identitást. k ülön-külön
dimenziónkéntcsakanemzetiidentitássalkapcsolatosérzéseket,véleményeket,dön-
téseketésindoklásokatvizsgáljuk,nemakomplexnemzetiidentitást.

aszármazás,vagyisaszülőknemzetisége,asajátnemzetiségésagyermeknemzeti-
sége a nemzeti identitás állapotának első kulcstényezője. az érzések dimenzióján azt
kutatjuk,hogyérzelmilegmennyirekötődikvalakiaszüleinemzetiségéhez,asajátnem-
zetiségéhez,fontosnakérzi-eazt,hogyörököljeaszüleinemzetiségét,megtartsaaztés
átruházzaasajátgyermekeire.értéketjelent-emindezszámára?Haigen,értékrendsze-
rébenmilyenhelyetfoglalel,milyensúlytkap?avéleményekdimenziójánaztvizsgáljuk,
hogymilyenvélemények fogalmazódnakmeganemzetiségmegtartásaésátörökítése
kapcsán,hogyanreagálazegyénazilyenvéleményekre.adöntésdimenziójaaztfejeziki,
hogyamikorválasztanikell,akkormilyendöntésszületik.azindoklásdimenziójapedig
azttükrözi,hogyazegyénmivelmagyarázza,hogyanindokoljamegezeketadöntéseit.

azalapiskola tanításinyelveanemzeti identitásállapotánakmásodikkulcsténye-
zője.azalapiskolaagyermekkoriszocializációmásodikszakaszábanjátszikkulcssze-
repet,s ígyanemzeti identitásalakulását isbefolyásolja.Hogyvalóbanbetöltiezta
szerepet, arról ma már temérdek adattal rendelkezünk. az érzések dimenzióján az
előzőkulcstényezőhözhasonlóanaztkutatjuk,kötődik-eamagyarszülőamagyarisko-
lához, fontosnakérzi-e,hogyodajárassaagyermekét.avéleményekdimenziójánaz
iskolaválasztással,anyanyelvi,illetveaszlováknyelvűoktatássalkapcsolatosvélemé-
nyekrefókuszálunk.adöntésdimenziójánpedigazt,hogyvégülmagyarvagyszlovák
tanítási nyelvű iskolába íratja-e a szülő a gyermekét. az indoklás dimenzióján pedig
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ezúttal is, akárcsak a nemzeti identitás állapotának többi tényezőjénél, a döntéssel
kapcsolatosideológiákravagyunkkíváncsiak.

Hasonlóképpenkövethetőnyomonanyelvhasználatésatársnemzetisége.azérzé-
sekdimenzióján:hogyanviszonyulunkamagyarnyelvhez?f ontosszámunkraahasz-
nálata?Hogyanérezzük, fontosapartner,majdanivagyakármármegszületettgyer-
mekeinkédesanyja/édesapjanemzetisége?avéleményekdimenzióján:miavélemé-
nyünkanyelvhasználatról?miavéleményünkarról,hogyagyerekünktudjonmagyarul
éshasználjaamagyarnyelvet?miavéleményünkarról,hogyközterületenbeszélhe-
tünk-emagyarul?miavéleményünkarról,haatársunkbármagyar,szlovákulbeszéla
gyerekünkkel?mitgondolunkarról,hogymásnemzetiségűpartnerrelhogyanalakulhat
majdnemzetiségiszempontbólazéletünk?acsaládunkélete?milyennyelvenfogunk
beszélni? egyáltalán van véleményünk ezzel kapcsolatban? a döntés dimenzióján:
azokbanahelyzetekben,amikorezrajtunkmúlik,milyennyelvenbeszélünkésmilyen
nemzetiségűpartnertválasztunk.s az indoklásdimenzióján:hogyan indokoljukmeg
magunknakésmásoknakezirányúdöntéseinket.

azegyesdimenziókilleszkedése,illetveaköztüklevőfeszültségekalapjánállapítható
meganemzeti identitásállapota.valamennyidimenzióanemzeti identitásalkotórésze,
azonban az asszimiláció szemszögéből nézve a döntések dimenziója a legfontosabb.
Lehetnekugyanismagyarságpozitívérzéseink,véleményeink,hanemhozunkmagyarság-
pozitívdöntéseket,bárhogy indokoljuk isőket,azzalasszimilációtgenerálunk.adöntés
dimenziója tartalmazza azokat a kulcsfontosságú döntéseket, amelyek befolyásolják az
asszimilációfolyamatát.ezekakulcsfontosságúdöntések:1.anemzetiség-ésnemzetvá-
lasztás (sajátmagamésgyermekeimszámára),2.azalapiskola-választásagyermekek
számára,3.anyelvválasztáscsaládiésnyilvánoskörnyezetbenés4.apárválasztás.

aszlovákiaimagyarokszociológiaikutatásánakjelenlegiszakaszábanmártöbbszörö-
senbizonyítottezentényezőkhatásaanemzetiidentitásállapotára,sezenkeresztülaz
asszimilációfolyamatára.Tudjuk,hogyatermészetesfogyáscsakrészbentermészetes,
ugyanisazalacsonyabbmagyartermékenységnekcsupánegyikoka,hogyamagyarnők
egyre kevesebb gyermeket szülnek. a másik oka, hogy a magyar nők egyre kevesebb
magyarnemzetiségűgyermeketszülnek,vagyisamagyarnőkáltalszültgyermekekegy
részeaszülőkdöntésealapjánszlováknemzetiségűgyermeknekvannyilvánítva,azaza
nemzetiségátörökítésecsakrészbentörténikmeg(vegyesszülőpáresetébenezvalószí-
nűbb,minthomogénmagyarszülőpáresetében,deazutóbbiaknáliselőfordul).

azasszimilációtgenerálókövetkezőkulcsfontosságúdöntés,azalapiskolaválasz-
tása nemcsak a gyermek nemzeti identitása állapotának alakulására hat ki, hanem
ezenkeresztülanyelvhasználatra(beleértveacsaládinyelvhasználatotis),sőtszámos
adatunkalátámasztja,hogyaházastársáltalvégzettmagyartanításinyelvűalapiskola
részben semlegesítheti a magyar–szlovák vegyes házasságok asszimiláló hatását,
ugyanakkoraszlováktanításinyelvűiskolánakmégahomogénmagyarházasságban
islehetasszimilálóhatása.

ezeket a nemzeti identitás állapota szempontjából kulcsfontosságú döntéseket
többnyirefiatalkorbanhozzuk,illetvegyermekkorunkbanhozzák-hoztákhelyettünkaz
akkormég(azesetektöbbségében)fiatalszüleink.azasszimilációtehátleginkábba
gyermekeket és a fiatalokat érinti. ezt a demográfiai számítások is kimutatják: egy
nemzedékenbelüla10–14évesekésa30–34évesekkorcsoportjábanazugyanannyi
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a szlovákiai magyarok nemzeti identitásának néhány vetülete... 11

idős szlovákokhoz viszonyítva a magyar népességnél 5–7 százalékponttal nagyobb
fogyás mutatható ki, ami csakis az asszimilációs folyamatokkal magyarázható.
(g yurgyík2012,143.p.)

mitmondanakminderrőlazempirikusadatok?

2014-eskutatásieredmények

atanulmánykövetkezőrészébenaszlovákiaimagyaroknemzetiidentitásánaknéhányvetü-
letévelfoglalkozom,mégpedigkorcsoportosmegközelítésben,mivelarraakérdésrekere-
semaválaszt,hogykülönböznek-eegymástólazegyeskorcsoportokanemzetiidentitás-
hozkötődő(némely)érzésekésdöntésekdimenzióján(kulcsfontosságúdöntéseikben).

azadatokaf órumk isebbségkutatóintézet2014tavaszánlefolytatottkutatásából
származnak.ezakutatáskérdőívesmódszerrelkészültdél-szlovákia78településén,
3000-eselemszámúfelnőttmagyarlakosságimintán,kvótásmintavétellel,amelynem,
kor, iskolaivégzettség,kerületiésjárásimegoszlás, illetveváros-falumutatókszerint
reprezentatív.az1.táblázatamintakorcsoportosmegoszlását,illetveamintakorcso-
portosstruktúrájánakalekérdezéssorántörténtmódosulásátjelenítimeg:

1. táblázat. amintasokaságkorcsoportosmegoszlása

mielőttrátérnékafentebbjelzettkérdésmegválaszolására,rövidenismertetemavá-
laszadókéskörnyezetüknéhánymikrotársadalmijellemzőjét,melyekbefolyásolhatják
amagyarsággalkapcsolatosérzéseiketéskulcsfontosságúdöntéseiket.

ami a válaszadók származását illeti, mindhárom korcsoport esetében a magyar
nemzetiségű szülők dominálnak. a legfiatalabb korcsoport, vagyis a 18–34 évesek
93%-aishomogénmagyarszülőpárgyermeke(95%magyaranya,93%magyarapa),
7%vegyesházasságbólszármazik(6%szlovák,1%romaszülő).ugyanezérvényesaz
idősebbekesetébenis,tehátemutatótekintetébennincsemlítésreméltókülönbséga
háromkorcsoportközött.

agyermekkoricsaládinyelvhasználatmondhatnihűentükröziaszármazást:mind-
háromkorcsoportbanamagyarvoltadominánsnyelv.alegfiatalabbkorcsoport92%-
ávalismagyarulbeszéltekotthonaszülei,4%-kalinkábbmagyarul,2%-kalegyformán
magyarulésszlovákul(tehátakorábbikutatásainkhozhasonlóanújramegmutatkozik,
hogyavegyescsaládokbansemhiányzottamagyarnyelvhasználat,sőt,többségükben
ezvoltagyakoribbnyelv).15

Korcsoport Minta Beérkezett Eltérés Minta % Beérkezett % Eltérés % 
18–34 834 834 0 27,9 28,2 0,3 
35–55 1058 1070 12 35,2 36,2 1 
55 fölött 1108 1052 -56 36,9 35,6 -1,3 
Összesen 3000 2956 44 100 100  

 
 

 18–34 éves 35–55 éves 55 év feletti 
Magyar 25,6 26,4 31,6
Szlovákiai magyar 43,7 47,9 40,9
Felvidéki magyar 20,0 14,6 20,6
Szlovák származású magyar 2,4 3,3 1,4
Roma származású magyar 3,6 2,0 1,5
MAGYAR összesen 95,3 94,2 96,0
Magyar származású szlovák 2,2 3,5 2,7
Roma származású szlovák 0,2 0,2 0,1
Roma 1,2 1,4 0,6
Egyéb. Ha összehasonlítjuk a nemzetiséggel, akkor 
ezek valószínűleg szlováknak tartják magukat 

1,1 0,7 0,6

 
18–34 éves 35–55 éves 55 éven felüli  

M IM ÖM M IM ÖM M IM ÖM 
Tágabb család 67 30 97 67 29 96 67 29 96
Munkatársak 46 32 78 40 35 75 44 33 77
Barátok 53 40 93 51 42 93 61 35 96
Szomszédok 58 29 87 56 32 88 57 28 85
Főnökök 50 18 68 46 17 63 48 16 64
Üzleti partnerek, kliensek 24 32 56 19 38 57 23 37 60
Lakhelye legbefolyásosabb emberei 56 30 86 56 29 85 57 26 83
Lakhelye legközkedveltebb emberei 60 30 90 60 31 91 62 26 88
A helyi képviselők 56 32 88 56 31 87 51 32 83

 
 18–34 35–55 55 fölött 
a megkérdezett magyar 95 94 96
gyermeke magyar 85 92 94
unokája magyar - 75 86
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15 mártöbbszörrámutattunk,hogyezcsakaszlovákszülőmagyarnyelvtudásánakköszönhe-
tő,ésazőmagyartudásukhátterébengyakrannyomonkövethetőamagyarszármazás.



milyen a válaszadók deklarált identitása, azaz milyen nemzetiségűnek tartják
magukat?mindháromkorcsoportban95%körülmozogamagukatmagyarnemzetisé-
gűnek vallók aránya (a maradék 3% szlováknak, 2% egyéb nemzetiségűnek tartja
magát).Teháteszempontbólsemtapasztalunkkülönbséget16 afiatalabbakésazidő-
sebbekközött.

azon kívül, hogy megkérdeztük, milyen nemzetiségűek, a válaszadóknak arra is
lehetőségetadtunk,hogyalehetőlegpontosabbanbeazonosíthassákmagukat(2.táb-
lázat).ezekaválaszok isalátámasztják,hogymindháromkorcsoportbanazonosnak
tekinthetőamagyarokrészaránya(bárazegyesszemélyesetnonimumokrészaránya
különbözik,ennekelemzéseazonbannemkapcsolódikszorosanatanulmánytémájá-
hoz,ígymosteltekintünktőle).

2. táblázat. minektartjamagát?17

Forrás:f órumk isebbségkutatóintézetszociológiaiésdemográfiaikutatásokr észlege,2014.

azoktatásnyelveszerintalegfiatalabbakközöttafelépítményi(szakosító)iskolákés
azegyetemkivételévelvalamennyiiskolatípusbanamagyartannyelvűiskolátvégzettek
vannaktöbbségben.91%amagyartannyelvűalapiskolát,56%amagyarszaktaninté-
zetet,68%amagyarszakközépiskolát,94%amagyargimnáziumotvégzettekaránya.
magyar egyetemi végzettsége 40 százalékuknak van. Ha összehasonlítjuk ezeket az
adatokatakétidősebbkorcsoportáltalvégzettiskoláktannyelvével(1.ábra),akkorazt
látjuk,hogyhozzájukképestalegfiatalabbakkorcsoportjábannőttamagyariskolákat
végzettekaránya.ezmindenbizonnyalannak isköszönhető,hogysokmagyar fiatal
(egészenpontosadatokkalnemrendelkezünk)ahatármentimagyartelepülésekrejár
középiskolába,valamintaszlovákiaioktatásipalettántízévemegjelentamagyartan-
nyelvű selyeJánosegyetem.deamagyaralapiskolátvégzettekesetébeniskimutat-
hatóegy5százalékpontosjavulás,hiszenalegfiatalabbak91százalékáhozképesta
középsőkorcsoportnakcsak86százalékavégzettmagyaralapiskolát.az iskola tan-
nyelvét illetően tehát vankülönbségaháromkorcsoport között, deeza legfiatalab-
bakranézvepozitív,amagyaridentitáserősítésétfeltételezőváltozás.

Korcsoport Minta Beérkezett Eltérés Minta % Beérkezett % Eltérés % 
18–34 834 834 0 27,9 28,2 0,3
35–55 1058 1070 12 35,2 36,2 1
55 fölött 1108 1052 -56 36,9 35,6 -1,3
Összesen 3000 2956 44 100 100  

 
 

 18–34 éves 35–55 éves 55 év feletti 
Magyar 25,6 26,4 31,6 
Szlovákiai magyar 43,7 47,9 40,9 
Felvidéki magyar 20,0 14,6 20,6 
Szlovák származású magyar 2,4 3,3 1,4 
Roma származású magyar 3,6 2,0 1,5 
MAGYAR összesen 95,3 94,2 96,0 
Magyar származású szlovák 2,2 3,5 2,7 
Roma származású szlovák 0,2 0,2 0,1 
Roma 1,2 1,4 0,6 
Egyéb. Ha összehasonlítjuk a nemzetiséggel, akkor 
ezek valószínűleg szlováknak tartják magukat 

1,1 0,7 0,6 

 
18–34 éves 35–55 éves 55 éven felüli  

M IM ÖM M IM ÖM M IM ÖM 
Tágabb család 67 30 97 67 29 96 67 29 96
Munkatársak 46 32 78 40 35 75 44 33 77
Barátok 53 40 93 51 42 93 61 35 96
Szomszédok 58 29 87 56 32 88 57 28 85
Főnökök 50 18 68 46 17 63 48 16 64
Üzleti partnerek, kliensek 24 32 56 19 38 57 23 37 60
Lakhelye legbefolyásosabb emberei 56 30 86 56 29 85 57 26 83
Lakhelye legközkedveltebb emberei 60 30 90 60 31 91 62 26 88
A helyi képviselők 56 32 88 56 31 87 51 32 83

 
 18–34 35–55 55 fölött 
a megkérdezett magyar 95 94 96
gyermeke magyar 85 92 94
unokája magyar - 75 86

 

12 l ampl Zsuzsanna
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XV
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
5

/3
, 

S
om

or
ja

16 aháttérbenperszeegypillanatigsemfeledkezhetünkmegarról,hogymagyarnaklennisok-
féleképpenlehet.

17 aholnincsmásképpfeltüntetve,azadatokszázalékbanértendők.



1. ábra. azegyeskorcsoportokáltalvégzettiskoláktanításinyelve

Forrás:f órumk isebbségkutatóintézetszociológiaiésdemográfiaikutatásokr észlege,2014.

milyenatágabbközegnemzetiségiösszetétele?atágabbközegalattatágabbcsaládot,
munkatársakat,barátokat,szomszédokat,munkahelyifőnököketésaleggyakoribbüzlet-
társakat,klienseketértem,továbbáalakhelyenalegbefolyásosabbéslegközkedveltebb
embereket,akikről feltételezhető,hogy formálisés informálisvéleményvezérszereppel
bírnakamagyarsággalkapcsolatoskérdéskörbenis.amintazta3.táblázatszemlélteti,
a tágabb közeg nemzetiségi összetételét tekintve helyzetfüggő, de összesítve magyar
vagyinkábbmagyarjellegű,ésezmindháromkorcsoportraérvényes.

3. táblázat.atágabbközegnemzetiségiösszetételekorcsoportosbontásban

m–magyar,im–inkábbmagyar,Öm–amagyarokarányaösszesen.Forrás:f órumk isebbségkutatóintézet
szociológiaiésdemográfiaikutatásokr észlege,2014.
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Korcsoport Minta Beérkezett Eltérés Minta % Beérkezett % Eltérés % 
18–34 834 834 0 27,9 28,2 0,3
35–55 1058 1070 12 35,2 36,2 1
55 fölött 1108 1052 -56 36,9 35,6 -1,3
Összesen 3000 2956 44 100 100  

 
 

 18–34 éves 35–55 éves 55 év feletti 
Magyar 25,6 26,4 31,6
Szlovákiai magyar 43,7 47,9 40,9
Felvidéki magyar 20,0 14,6 20,6
Szlovák származású magyar 2,4 3,3 1,4
Roma származású magyar 3,6 2,0 1,5
MAGYAR összesen 95,3 94,2 96,0
Magyar származású szlovák 2,2 3,5 2,7
Roma származású szlovák 0,2 0,2 0,1
Roma 1,2 1,4 0,6
Egyéb. Ha összehasonlítjuk a nemzetiséggel, akkor 
ezek valószínűleg szlováknak tartják magukat 

1,1 0,7 0,6

 
18–34 éves 35–55 éves 55 éven felüli  

M IM ÖM M IM ÖM M IM ÖM 
Tágabb család 67 30 97 67 29 96 67 29 96 
Munkatársak 46 32 78 40 35 75 44 33 77 
Barátok 53 40 93 51 42 93 61 35 96 
Szomszédok 58 29 87 56 32 88 57 28 85 
Főnökök 50 18 68 46 17 63 48 16 64 
Üzleti partnerek, kliensek 24 32 56 19 38 57 23 37 60 
Lakhelye legbefolyásosabb emberei 56 30 86 56 29 85 57 26 83 
Lakhelye legközkedveltebb emberei 60 30 90 60 31 91 62 26 88 
A helyi képviselők 56 32 88 56 31 87 51 32 83 

 
 18–34 35–55 55 fölött 
a megkérdezett magyar 95 94 96
gyermeke magyar 85 92 94
unokája magyar - 75 86
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atágabbcsaládtagjainaknemzetiségemindháromkorcsoportnálháromesetbőlket-
tőbenmagyar,egyesetbentöbbnyiremagyar.

amunkatársak75–78százalékamagyarvagyinkábbmagyar.azinkábbszlovákok
arányamindháromkorcsoportnál20%körülmozog,kimondottanszlovákmunkatársa
aválaszadók5–7százalékánakvan, tehát ittsincsenekmeghatározókorcsoportbeli
különbségek.

abarátokismagyarokvagyinkábbmagyarok(93–96%,alegidősebbeknekvana
legtöbbmagyarbarátja).Csakszlovákbarátaimindenkorcsoportnemegészen1szá-
zalékánakvannak.az inkábbszlovákbarátokaránya3–7%közöttmozog,3%a leg-
idősebbeknél,7%aközépsőésalegfiatalabbkorcsoportnál.

aszomszédok56–58százalékamagyar,28–32százalékukinkábbmagyar,azinkább
szlovákésszlovákszomszédok12–14százalékottesznekki,közülükisazinkábbszlo-
vákokvannaktöbbségbenaszlovákokhozképest,mindháromkorcsoportban.

amunkahelyifőnökökközülamagyarokaránya46–50%közöttmozog,alegfiata-
labb korcsoportra jellemző a leginkább a magyar feljebbvaló. a magyar vagy inkább
magyar főnökökegyütt63–68százalékot tesznekki, ezesetben isa legfiatalabbak
javárabillenamérlegnyelve.aközvetlenfőnököksokesetbenképesekbefolyásolniaz
alkalmazottakdöntéseit, ezértnemmellékes,hogyakét idősebbkorcsoportban jel-
lemzőbbaz inkábbszlovák,defőlegaszlovákfőnök:a legfiatalabbak18százaléká-
nak,akétidősebbkorcsoport22százalékánakvanszlovákfőnöke.Tehátafiataloke
térenjobbhelyzetbenvannak.

amagyarüzletipartnerekrészaránya56–60%(leginkábbalegidősebbkorcsoport-
ban).a többiüzletipartnermindháromkorcsoportbantöbbnyire inkábbszlovákvagy
szlovák.

a lakhelyena legbefolyásosabbemberek57%-amagyar,26–30százalékuktöbb-
nyiremagyar(26%alegidősebbkorcsoportnál),nagyjából15%többnyireszlovákvagy
szlovák.alegközkedveltebbemberek90százalékamagyarvagyinkábbmagyar,ahelyi
képviselő-testületbenisamagyarokvagytöbbnyiremagyarokdominálnakmindhárom
korcsoportszerint.

Összegezve elmondható, hogy a válaszadók tágabb családi környezete, valamint
társasközegüknekafentiekbenbemutatottszeleteimindháromkorcsoportesetében
magyarvagyinkábbmagyarjellegűek

mostpedignézzükmeg,hogyezaháromkorcsoport,amelyafentiekbenismerte-
tettmikrotársadalmijellemzőkalapjánnagyhasonlóságotmutat,sőt,bizonyosmuta-
tóktekintetébenalegfiatalabbkorcsoportvankitévelegkevésbéamagyarságotnega-
tívanbefolyásolókörnyezetnek,vajonanemzetiidentitáshozkötődő(némely)érzések
ésdöntésekdimenzióján(kulcsfontosságúdöntéseikben)ishasonló-evagypedigszig-
nifikánsankülönbözikegymástól.

amagyarsághozkapcsolódóérzésekésdöntésekkorcsoportokszerint

akérdőívbenanemzetiidentitáskulcstényezőihezkapcsolódvaazérzésekdimenzió-
ján a következő 13 terület szerepelt: a nemzetiség, magyarul beszélni, magyarnak
maradni,agyerekmagyariskolábajárjon,agyerekmagyarlegyen,amagyarlaktatele-
pülésekenlegyenmagyaralapiskola,amagyarságneolvadjonbe,amagyarlaktatele-
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püléseken legyenek magyar feliratok, a magyar fiatalok magyar társat találjanak, a
következőnemzedékmegőrizzeszüleinemzetiségét,amagyarlaktatelepülésneszlo-
vákosodjon el, a magyarok éljenek a jogaikkal és a kettős állampolgárság. a kettős
állampolgárságnemkulcsfontosságúdöntés,demiveletémaakutatásidőpontjában
isrezonált,besoroltukavizsgáltváltozókközé.

mennyire kötődnek a magyarok ezekhez a területekhez? korcsoportok szerint
mennyirefontos,mennyireértéknekikamagyarnemzetiidentitásrajtukkeresztülköz-
vetítődőújratermelése,megőrzése?

nézzükelőbb,milyenfontosságottulajdonítanakezeknekalegfiatalabbkorcsoport
tagjai,vagyisa18–34évesek.

az2.ábraa„nagyonfontos”válaszokarányátszemlélteti.a18–34évesekszámá-
raazalegfontosabb,hogylegyenekmagyaralapiskolák(66%),hogymagyarokmarad-
junk(59%),samagyarokéljenekajogaikkal(57%).

apreferenciákhátterébenazonbanfelsejlikkétellentmondás.azegyikanemzeti-
ség fontosságának megítélése, ami a legfiatalabbak kevesebb mint fele számára
nagyonfontos(47%).18 ezazértfigyelemreméltó,mertfeltételezhető,hogyazérzelmi
kötődésnélanemzetiségakiindulópont.Haehheznemkötődikvalaki,akkoratöbbi
területheziskevésbékötődik,viszontminélfontosabbvalakinekanemzetiség,annál
valószínűbb,hogynemcsakazérzelmikötődésszintjén,hanemdöntéseiben is foko-
zottabbanfogjaérvényesíteniamagyarságát,mintaz,akinekkevésbévagyegyáltalán
nemfontosanemzetisége.

amásikellentmondásabbanmutatkozikmeg,hogymiközbenaharmadiklegpre-
feráltabbterületaz,hogyamagyarokéljenekajogaikkal,alegfiatalabbkorcsoportalig
felevagyannáliskevesebbentartjáknagyonfontosnakazokataterületeket,amelyek
ugyan létező jogok,deamagyaroknemmindigérvényesítikőket:azt,hogyagyerek
magyaralapiskolábajárjon,valamintazt,hogymagyarulbeszéljünk,mindenmásodik
18–34 éves tartja nagyon fontosnak, a magyar feliratokat pedig 48 százalékuk.
ezeknélmárcsakakettősállampolgárságésamagyartárskevésbéfontos.akettős
állampolgárságotmindennegyedik18–34éves tartottanagyon fontosnak,azt,hogy
magyartársalegyen,23százalékuk.19

mostpedighasonlítsukösszeaháromkorcsoport,a18–34évesek,a35–55éve-
sekésaz55évenfelüliekpreferenciáit(3a.és3b.ábra).
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18 anemzetiségegy17értékbőlösszeállítottértékrendbenakilencvenesévekbenamásodik
legfontosabbvolt,akétezresévekbenahetedikhelyre,2011-eskutatásunkszerintpediga
kilencedikhelyreszorultvissza–mindezfelnőttszlovákiaimagyarlakosságimintán.Történt
mindezakkor,amikorfelgyorsultamagyarokfogyása,amelynek,minttudjuk,elsődlegesoka
azasszimiláció.

19 miközben a kettős állampolgárság nem kulcstényezője a nemzeti identitás állapotának, a
társnemzetiségeviszontigen!



2. ábra. mennyiretartjafontosnak?„nagyonfontos”–18–34évesek

Forrás:f órumk isebbségkutatóintézetszociológiaiésdemográfiaikutatásokr észlege,2014.

a3a.ábránjóllátható,hogyazegyesterületeketaháromkorcsoporteltérőmértékben
preferálja. ez abban nyilvánul meg, hogy az idősebbekhez viszonyítva a fiatalabbak
kevésbétartjákőketnagyonfontosnak.s ezugyanúgymegfigyelhetőalegidősebbek
ésaközépsőkorcsoportviszonylatában,mintaközépsőkorcsoportésalegfiatalabbak
viszonylatában.Háromkivételvan,ezpedigalegfiatalabbakésaközépsőkorcsoport
viszonylatábanmutatkozikmeg,mégpedigatelepüléselszlovákosodását,amagyarfel-
iratokatésakettősállampolgárságot illetően,amelyeketa legfiatalabbakegyformán
fontosnakvagyenyhénfontosabbnakítélnek,mintaközépsőkorcsoport,viszontaleg-
idősebbekszámáramégennélisfontosabbak.vagyisatöbbiterülethezhasonlóaneze-
ketisalegidősebbkorcsoporttartjaalegfontosabbnak.

a3b.ábraugyanezeketapreferenciákatjelenítimegmásgrafikaiszemléltetéssel.
ígyméginkábbszembetűnő,hogyazidősebbkorcsoportokvalamennyiterületetfonto-
sabbnaktartják,mintafiatalabbak.Tehátazemlítettháromterületetkivéveazösszes
többi terület preferenciája a 18–34 évesek korcsoportjában a legalacsonyabb.
ugyanakkorezenazábránazisjólkirajzolódik,hogyazegyesértékekfontosságisor-
rendjenagyrésztmindháromkorcsoportnálazonos.Csaknemazonosakacsúcsok,és
azonosakavölgyek.aháromcsúcsközülkettőmindháromkorcsoportnálazonos–a
magyarlaktatelepülésenlegyenmagyaralapiskola,magyarnakmaradni–,aharmadik
csúcs a legfiatalabbaknál a már említett jogérvényesítés, a másik két korcsoportnál
pedigaszülőknemzetiségénekmegőrzése.f igyeljükmeg,hogyanemzetiségnekakét
idősebbkorcsoportiskisebbfontosságottulajdonít:talánnemvéletlen,hogymagyar-
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ságértékeihezképestkulcsfontosságúdöntéseibenezakétkorosztálysemvoltmindig
konzisztens,hiszenahogyemlítettem,amagyarokszámánakapadásanemújkeletű,
tehátnemírhatócsakiséselsősorbanalegfiatalabbakszámlájára.viszontazadatok-
ból az is kiderül, hogy valóban a legfiatalabbak azok, akikre a leginkább jellemző a
kulcsfontosságúdöntésekhezkapcsolódóterületekpreferenciacsökkenése.

3a. és 3b. ábra.mennyiretartjafontosnak?„nagyonfontos”–korcsoportokszerint

Forrás:f órumk isebbségkutatóintézetszociológiaiésdemográfiaikutatásokr észlege,2014.
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azonbanafiatalabbkorcsoportokbanazidősebbkorcsoportokhozképestnemcsaka
nemzeti identitás érzések dimenziójának fentebb vizsgált területein tapasztalható
gyengébbkötődés,hanemkulcsfontosságúdöntéseikbenis„visszafogottabbak”afia-
talabbakazidősebbkorcsoportoknál.

előszöraztnézzükmeg,hogyanmutatkozikezmegazelsőkulcsfontosságúdön-
tésben,asajátnemzetiségmegtartásábanésannakatovábbörökítésében(4.táblá-
zat). a kérdőívben feltüntetett származáshoz (saját szülők nemzetiségéhez) képest
egyik korcsoportban sem tapasztaljuk, hogy csökkent volna a magyar nemzetiségű
válaszadókaránya.asajátnemzetiségbenbevallásukszerinttehátnemtörténtválto-
zás.deamegkérdezettmagyarnemzetiségéhezviszonyítvacsökkentamagyarnem-
zetiségűgyermekekésunokákaránya,amijelzi,hogyanemzetiségkövetkezőnemze-
dékrevalóátörökítésenemmindigsikerült.s korcsoportokszerintszemlélveazada-
tokat,eznemzedékrőlnemzedékreegyrekevésbésikerül.a35–55évesekésaz55
évenfelüliekkorcsoportjábanszülő-gyermekviszonylatban2-2%aveszteség,a18–34
évesekkorcsoportjábanmár10%.alegidősebbeknélanagyszülőkhözképestazuno-
káknemzedékében10%-oslemorzsolódásmutatkozik(ezszülő-gyermekviszonylatban
8%),aközépsőkorcsoportbananagyszülőkésunokákviszonylatábanmár19%(szülő-
gyermekviszonylatban17%).alegfiatalabbkorcsoportbanmégnincsenekunokák,de
mindháromkorcsoportközüléppitttapasztalhatóalegnagyobbfogyásszülő-gyermek
viszonylatban,seznagyvalószínűséggelvetítielőakövetkezőgenerációbanaleendő
magyarunokákarányánakcsökkenését.vagyisasajátnemzetiségkövetkezőnemze-
dékrevalóátörökítésébenazidősebbekhezképestafiatalabbakmindigsikerteleneb-
bek.Tehátaszülőknemzetiségénekátörökítéseésamagyarnakmaradni,vagyisa13
felsoroltterületbőlamásodikésharmadiklegfontosabbnakítéltértéktekintetébenaz
érzésekésadöntésekdimenziójánnincsteljesösszhang.

4. táblázat.aválaszadó,gyermekeésunokájanemzetisége

Forrás:f órumk isebbségkutatóintézetszociológiaiésdemográfiaikutatásokr észlege,2014.

anemzetiségátörökítéserészlegessikertelenségénekmeghatározótényezőjeegytováb-
bikulcsfontosságúdöntés,apárválasztás.a18–34évesek85százalékánakvanmagyar
partnere,15százalékukélvegyeskapcsolatban.20 Összehasonlítvaaháromkorcsoportot
(4. ábra) épp a legfiatalabbaknál a legmagasabb a vegyes kapcsolatok aránya,21 s el-

Korcsoport Minta Beérkezett Eltérés Minta % Beérkezett % Eltérés % 
18–34 834 834 0 27,9 28,2 0,3
35–55 1058 1070 12 35,2 36,2 1
55 fölött 1108 1052 -56 36,9 35,6 -1,3
Összesen 3000 2956 44 100 100  

 
 

 18–34 éves 35–55 éves 55 év feletti 
Magyar 25,6 26,4 31,6
Szlovákiai magyar 43,7 47,9 40,9
Felvidéki magyar 20,0 14,6 20,6
Szlovák származású magyar 2,4 3,3 1,4
Roma származású magyar 3,6 2,0 1,5
MAGYAR összesen 95,3 94,2 96,0
Magyar származású szlovák 2,2 3,5 2,7
Roma származású szlovák 0,2 0,2 0,1
Roma 1,2 1,4 0,6
Egyéb. Ha összehasonlítjuk a nemzetiséggel, akkor 
ezek valószínűleg szlováknak tartják magukat 

1,1 0,7 0,6

 
18–34 éves 35–55 éves 55 éven felüli  

M IM ÖM M IM ÖM M IM ÖM 
Tágabb család 67 30 97 67 29 96 67 29 96
Munkatársak 46 32 78 40 35 75 44 33 77
Barátok 53 40 93 51 42 93 61 35 96
Szomszédok 58 29 87 56 32 88 57 28 85
Főnökök 50 18 68 46 17 63 48 16 64
Üzleti partnerek, kliensek 24 32 56 19 38 57 23 37 60
Lakhelye legbefolyásosabb emberei 56 30 86 56 29 85 57 26 83
Lakhelye legközkedveltebb emberei 60 30 90 60 31 91 62 26 88
A helyi képviselők 56 32 88 56 31 87 51 32 83

 
 18–34 35–55 55 fölött 
a megkérdezett magyar 95 94 96 
gyermeke magyar 85 92 94 
unokája magyar - 75 86 
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20 Házastársiésélettársikapcsolatokrólvanszó,nemegyüttjárásról.a18–34évesek39szá-
zalékaélpartnerkapcsolatban,ebből26%házasságban,13%élettársikapcsolatban.56%
nőtlen,illetvehajadon.28%-nakvangyermeke,ebből48%-nakegygyermeke,45%-nakkét
gyermeke,6%-nakháromgyermekevan.

21 ittemlékeztetnékrá,hogyamagyartársfontosságaacsökkenőkorralarányosancsökken(a
legfiatalabbaknakcsak23százalékatartottafontosnak,hogymagyartársalegyen).



mondhatjuk,hogyakárcsakamásikkétkorcsoportesetében,a18–34éveseknéliselső-
sorbanmagyar–szlovákvegyesházasságokról/kapcsolatokrólvanszó.

akorábbanbemutatottjellemzőknélnemtapasztaltunkszámottevőkülönbségeket
aháromkorcsoportközött.azegyetlenmikrotársadalmitényező,amelybenkülönböz-
nekegymástól,apárkapcsolatjellege.

avegyespárkapcsolataránybelieltéréseaháromkorcsoportközöttokais,követ-
kezményeisazértékekdimenziójántapasztalteltérőkötődéseiknekésakulcsfontos-
ságú döntések terén tapasztalható különbségeknek. mivel korcsoportonként egyre
kevésbéfontosamagyarpartnerkapcsolat,könnyebbenalakulnakkivegyeskapcsola-
tok,sahomogénmagyarkapcsolatokhozképestezekbenavegyeskapcsolatokbanrit-
kábbamagyarnemzetiségkövetkezőgenerációravalóátörökítése.minélalacsonyabb
ahomogénmagyarkapcsolatokrészaránya,annálkevesebbmagyarnemzetiségűgyer-
mekvanakövetkezőgenerációban.s mígakétidősebbkorcsoportbanmégmagasabb
amagyarnemzetiségűgyermekekarányaahomogénmagyarkapcsolatokarányánál,
vagyisvegyeskapcsolatbólisszületettmagyargyermek,alegfiatalabbkorcsoportban
amagyargyermekekarányamegegyezikamagyarkapcsolatokéval,amibőlarrakövet-
keztethetünk,hogyamúlttóleltérőenmagyargyermekmárcsakhomogénmagyarkap-
csolatbólszületik.vagyisavegyeskapcsolatokraegyrekevésbévagyegyáltalánnem
jellemző,hogyagyermekamagyarpartnernemzetiségétörökölje.

4. ábra.amagyarnemzetiségűházastársak/partnerekésamagyarnemzetiségűgyer-
mekekkorcsoportokszerint

Forrás:f órumk isebbségkutatóintézetszociológiaiésdemográfiaikutatásokr észlege,2014.
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ugyanez a jelenség nyilvánul meg fokozott mértékben a következő kulcsfontosságú
döntés,aziskolaválasztásesetében.

5. ábra.milyenalapiskolábajártaválaszadó,ésmilyenbeagyermekeikorcsoportok
szerint

Forrás:f órumk isebbségkutatóintézetszociológiaiésdemográfiaikutatásokr észlege,2014.

ezekazadatokelsődlegesenarrólszólnak,hogymindháromgenerációbanakövetke-
ző nemzedékhez viszonyítva csökkent a magyar alapiskolába járatott gyermekek
aránya,hiszenaszülőinemzedékbőltöbbenvégeztekmagyaralapiskolát,mintagyer-
mekeiknemzedékéből.

Teháthiábatartjákamagyarokalegfontosabbnakazt,hogylegyenmagyaralapis-
kola,hiábakötődnekérzelmilegamagyariskolákhoz,döntéseikbennemmindigállnak
kimellettük,hiszenegyrészükagyermekétszlovákiskolábaíratja.Hiábaérzikfontos-
nak,hogyélnikellajogainkkal,haagyakorlatbannemeztteszik.márazérzésekés
döntésekdimenziójaközöttmegmutatkozóittfelvázoltfeszültségekisjelzikaszlová-
kiaimagyaridentitásállapotánakbonyolultságát,sakkoravéleményekésindoklások
dimenziójárólmégegyszótsemszóltunk.

Összegzés

valóban igaztehát,hogyafiatalokazasszimilációelsődlegeshordozói?egyszerhal-
lottamegytörténetet.egykutatóellátogatottegyvegyeslakosságúfaluba,aholazidő-
sekelpanaszkodtákneki,hogymárcsakőkmagyarok,mertafiatalokatezmárnem
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érdekli,fütyülnekrá,nekikmárnemfontosmagyarnakmaradni.Harmincévvelkésőbb
ugyanezakutatóugyanabbanafalubankötöttki,ésmeglepetésselvettetudomásul,
hogyazidősebbeksiránkozvamesélik,hogyrajtukkívülnemélnekottmagyarok,afia-
talokmárnemakarnakazoklenni...

k imutattuk,hogyanemzetiidentitásállapotátbefolyásolókulcsfontosságúdönté-
sekközülanemzetiségátörökítésénekésamagyar iskolaválasztásnakahárításaa
nemzedékekközöttiösszehasonlításbanmindigafiatalabbakrajellemzőbb,sahárom
korcsoporttekintetébenalegfiatalabbakraalegjellemzőbb,amiszorosanösszefügga
vegyes párkapcsolatok részarányának korcsoportonkénti növekedésével. mivel azon-
bananemzetiidentitásegészéletünksoránalakulhat,nemkizárt,hogyahozzákötő-
dőérzéseketmakevésbépreferáló,sakulcsfontosságúdöntéseikbenmaasszimiláci-
ótgenerálófiatalokszámáraidővelmindezfontossá-fontosabbáválik,akárcsakatör-
ténetbenszereplő faluban.Csakhogyakulcsfontosságúdöntéseket fiatalkorunkban
hozzuk, többnyire ekkor választunk állandó társat, ekkor születnek a gyermekeink,
akiknek nemzeti identitását a kezdetekben elsősorban szülőként magunk alakítjuk,
beleértveaztis,hogymilyenalapiskolábaíratjukőket.s hiábaváltoznakmegkésőbb
amagyarnaklennikérdésbenvallottérzéseinkésvéleményeink,akövetkezőnemze-
dékidentitásárakihatókulcsfontosságúdöntéseket,amelyeketfiatalonhoztunk,már
nemlehetteljesensemmissétenni.
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ZsuZsanna LampL
some aspeCTs of THe naTionaL idenTiTy of THe Hung ar ian youTH in sLovak ia

ThemainreasonofthedecreaseofthenumberofethnicHungariansins lovakia
isassimilation.accordingtodemographicstudies,assimilationcanbedetected
mainlyintheagegroupbetween10–34years.Thestartingpointofthispaperis
that one of the micro-social key factors of assimilation is the state of national
identity,and,ifitistrueindeedthatitismorecharacteristicforpeopleofyoung
agethattheyhavegreatertendencytoassimilate,thenitmustbemanifestedin
their national identity as well. The author, on the basis of the results of a
sociological research conducted in 2014 on a sample of 3000 respondents,
analyses some aspects of the state of the national identity, namely the
importance of values and the presence of key decisions with respect to the
preservationofHungarianidentity.Comparingtheanswersofagegroups18–34,
35–55year-oldand55-and-up, theauthorshowsthat the importanceof these
valuesdecreasebythedecreasingageand,atthesametime,theprobabilityof
decisionspromotingassimilationgrows.
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mor ausZk i andr ás –LeTenyei LásZLó

Határonátnyúlóhatásméréseszlovákiában
ésmagyarországon:egyempirikuskutatás

tapasztalatai

andr ás mor ausZk i –LásZLó LeTenyei 316.4.063.3(437.6)
ThemeasurementoftheTransboundaryimpactins lovakiaandHungary. 316.4.063.3(439)
Theexperiencesofanempiricals tudy

keywords:Transboundaryimpact,mentalmapping,positiongenerator,languageskills.

1 Co-operationacrossborders–r egionalpolicy–europeanCommission(http://ec.europa.eu/
regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/,
2015.05.07.)

azeurópaiunióa2007–2013-asfejlesztésiidőszakban6milliárdeurótkülönítettela
határonátnyúlóegyüttműködésiprogramoktámogatására,amelyből60programkere-
tében több mint 6000 projekt valósult meg.1 a jelenlegi, 2014–2020 közt tartó fej-
lesztési időszakra elkülönített összeg 10%-kal magasabb ennél, 6,6 milliárd euró. a
projektek sikerességét, hatékonyságát jellemzően olyan mutatókkal mérték, mint a
támogatotttérségbenlevővállalkozásokszámánaknövekedése,amunkalehetőségek
bővülésearégióban,vagyolyanesélyegyenlőségi indikátorokteljesülése,mintanők
arányaaprojektmenedzsmentben.

véleményünkszerintezekazindikátorokannyiraközvetettmódonfogjákmegapro-
jektekhatékonyságát,hogylényegébenalkalmatlanokahatáronátnyúlóhatásméré-
sére. Célunk éppen ezért egy olyan mérőeszköz létrehozása volt, amely közvetlen
módon tudja értékelni a határon átnyúló programok hatékonyságát, sikerességét.
ennekazeszköznekazalapjaiakövetkezőmódszerekvoltak:

–mentálistérképezés:hogyanlátjákahatármenténélőkahatártúloldalát,azotta-
nitelepüléseket,szolgáltatásokatés(gazdasági)lehetőségeket;

– nyelvi készségek mérése: milyen mértékben beszélik a határ mentén élők a
szomszédosországnyelvét,mennyirefunkcionálisakanyelvikészségeik;

–pozíciógenerátor:milyenmértékbenterjednekkiatársadalmikapcsolathálóika
határtúloldalára

1.módszertanimegfontolások

1.1.azadatfelvételhelyszínei

a javasolt mérőeszközt egy pilotkutatás keretei között teszteltük, amely egy időben
négy helyszínen zajlott a magyar–szlovák határ mentén. mindkét országban két-két
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helyszínt választottunk: magyarországon esztergomot és mosonmagyaróvárt,
szlovákiábanpedigazelőbbiekhezközelipárkányt(Štúrovo)éssomorját(Šamorín).a
kutatásidesignközpontjábanazösszehasonlításállt,ennekacélnakaválasztotttele-
pülésektöbbszempontbóliselegettesznek.

esztergoma2011.évinépszámlálásidején28926,mosonmagyaróvárpedig32004
lakossalrendelkezett,akiktúlnyomótöbbségemagyarnemzetiségűnekvallottamagát,
egyikvárosbansemélnekjelentősszámbankisebbségheztartozók.

párkányéssomorjaamagyarországivárosoknálnémilegkisebbek,párkánybana
2011.évinépszámlálásidején10919személyt,somorjánpedig12726személytszá-
moltakmeg.mindkétvárosbanjelentőslélekszámúmagyarkisebbségél:párkányban
6624-en(60,7%),somorjánpedig7309-en(57,4%)vallottákmagukatmagyarnem-
zetiségűnek.

esztergoméspárkányazister-g ranumeg TC,mosonmagyaróváréssomorjapedig
azarrabonaeg TC tagtelepülései, ezen túl párkányésesztergom, illetve somorjaés
mosonmagyaróváristestvértelepülések.párkányésesztergomközöttazegyüttműkö-
déshosszúmúltratekintvissza,akétvárospolgármestere1999-benállapodottmeg
előszöregyregionálisszintűegyüttműködésről,aminekakétországegyidejűcsatlako-
zása az európai unióhoz további lendületet adott.2 az arrabona eg TC 2010-ben jött
létre.3

esztergoméspárkányhatárátkelők,akéttelepülést2001ótaamáriavalériahíd
köti össze, korábban pedig komppal lehetett átkelni a d unán. s omorja és
mosonmagyaróvárközöttazonbannincsközvetlenösszeköttetés.alegközelebbihatár-
átkelőmosonmagyaróvártólközúton18km-re(r ajka–oroszvár),somorjátólpedigkb.
27km-re(bős–Lipót)található.

azösszehasonlítástehátkétdimenzióbanistörténhet:egyrésztakétmagyarorszá-
giésakétszlovákiaimintátegymássalisösszetudjukvetni,amirévénvizsgálhatóa
közvetlen összeköttetés és a hosszabb múltra visszatekintő együttműködés hatása,
másrésztösszehasonlíthatóakétszlovákiaimintaakétmagyarországival,amirámu-
tataszomszédosországbanélőkisebbségiközösségszerepére.

ezenanégyhelyszínenkérdezőbiztosoksegítségével településenként125kérdő-
ívetvettünkfel.akérdezésanégyhelyszínenarugalmaskérdőívezésmódszerévelzaj-
lott (Letenyei2004),ennekmegfelelőenakérdezőbiztosnakmindent jelezniekellett,
amiahelyszínenelhangzott,ígytöbbekközöttaztis,hogyakérdezetteltegeződöttvagy
magázódott,felhasználta-eakérdéshezmegadottstandardkiegészítőértelmezéseket,
aválaszadómondott-evalamitaválaszontúl.eztazadatgyűjtéstkiegészítetteegyon-
linekérdőívesvizsgálat,amelybenamintátmagyarországivállalatokképviselőialkot-
ták.Jelentanulmányapapíralapúlekérdezésválaszainalapul.
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2 ister-g ranumeg TC(http://www.istergranum.hu/tortenet.html,2015.05.12.)
3 arrabonaeg TC(http://www.arrabona.eu/egtc_bemutatas.html,2015.05.12.)



1. ábra. aválaszadókmegoszlásaiskolaivégzettségszerint

2. ábra. aválaszadókmegoszlásaszubjektívjövedelmihelyzetükszerint

amintáktársadalmiösszetételehasonló.aszlovákiaimintákbanmagasabbazoknak
azaránya,akikérettségivel rendelkeznek,azonbanakétszlovákiaimintaegymástól
nem különbözik szignifikánsan. a válaszadók szubjektív jövedelmi helyzete azonban
két magyarországi mintában szignifikánsan különbözik: a mosonmagyaróvári válasz-
adókvalamelyest jobb jövedelmihelyzetrőlszámoltakmeg.aszlovákiaimintáknem
különböznekegymástól,illetveamosonmagyaróvárimintátólsemszignifikánsan.

a szlovákiai mintákban nagy arányban találunk magyar anyanyelvűeket:
párkányban99-en,somorjánpedig116-anmagyaranyanyelvűek,rendre20-anés6-
an pedig szlovák anyanyelvűek, ugyanakkor közülük 18-an, illetve 4-en beszélnek
magyarul.amagyarországimintákbannincsenekszlovákanyanyelvűek,aválaszadók
kevéskivételtőleltekintvemagyaranyanyelvűek.

1.2.mentálistérképezés

a mentális térképezés módszere abból indul ki, hogy a térhasználat átrajzolja tuda-
tunkbanazadotttérténylegesképét,éshatássalvanarra,hogymittekintünkközeli-
nekvagytávolinak,sajátnakvagyidegennek.amentálisvagykognitívtérképezés„pszi-
chológiai folyamatoksorozatábólálló folyamat,amelymegjegyzi,kódolja, raktározza,
előhívja és dekódolja a mindennapi térbeli környezetre (...) vonatkozó információt”.
(downésstea1973)

azáltalunkjavasoltmérőeszköz–kérdőívésonlinekérdezéstszolgálószoftver–a
következőketmérte:

Esztergom
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–Hányszorjártamegkérdezettaszomszédországban;
–Hánytelepüléstismer(településnevekés/vagyhelyükatérképen);
–egyútvonalat,amelyetbejártaszomszédországban;
–ezenazútvonalonlévőcsomópontokat,tájékozódásipontokat,illetve;
–alegjobbanismertkéntválasztotttelepülésenbizonyostájékozódásipontokat.

apapíralapúkérdőívesetébenmindezeketkötetlentérképrajzoltatássalkérdeztükle,
onlinekérdezésnélpedigegymegadottvaktérképenkellettjelölni.akutatáseredmé-
nyeivégsősoronaztteszikmérhetővé,hogyismerik-eaválaszadók,ésmilyenmérték-
benaszomszédországot.

1.3.pozíciógenerátor

a határon átnyúló együttműködés támogatását célzó projektek további társadalmi
hatása lehet a határ két oldalán élők közötti interakciók, és következésképpen az
emberekkapcsolathálózatánaksűrűbbéválása,azállamhatárokatátmetszőkapcsola-
tokmegjelenése.

amegkérdezettekhatáronátnyúlótársadalmikapcsolatainakméréséreazún.pozí-
ciógenerátormódszertválasztottuk(Lin–dumin1986,Lin,f uésHsung2001).ennek
lényege,hogyakérdezettnek jelezniekell, ismer-ekülönböző foglalkozásúszemélye-
ket.akiválasztottpozíciókolyan,ahatármentitérségbenélőemberekszempontjából
releváns foglalkozások, amelyek a társadalmi struktúra vertikális és horizontális
dimenziói mentén is alkalmasak a megkérdezett kapcsolathálózatának diverzitását
vizsgálni(Lin–erickson2008).

a pozíciógenerátorhoz hasonló módon vizsgáltuk a különböző szolgáltatásokhoz
valóviszonytis:akérdezettetarrakértük,hogyafelsoroltszolgáltatástípusokéshelyek
(város,falu)közüljelöljemegazokat,amelyekbőlvankedvence,egyrésztalekérdezés
országában,másrésztaszomszédosországban.

1.4.nyelvikészségek

végül,avizsgálatharmadikelemekéntegyszólistasegítségévelmértükamegkérde-
zetteknyelvikészségeitaszomszédosországhivatalosnyelvéből.alistábanolyansza-
vakszerepeltek,amelyekrelevánsakaszomszédosországbanjáróemberekszámára,
ígyelsősorbanbizonyosszolgáltatások,közintézmények,aközlekedéshezkapcsolódó
kifejezésekésazezeketmegjelenítőképek.ezekugyanisolyankifejezések,amelyek-
kelaközterületekentalálkozhatunk,azadottországgyakorimeglátogatásasoránelsa-
játíthatók,akkoris,haazilletőszemélyegyébkéntnembeszéliaszomszédországnyel-
vét.ezentúlezekafogalmakfontosszerepetjátszhatnakatájékozódásban,legyenszó
térképekhasználatárólvagypedigútbaigazításkéréséről.

aválaszadóknakelőbbalekérdezésországánaknyelvénfelolvasottszavakatkellett
aszomszédországnyelvérelefordítania,majdazokataszavakat,amelyeknemszere-
peltekaktívszókincsében–eltérősorrendben–aszomszédországhivatalosnyelvéről
alekérdezésországánaknyelvérekellettfordítania.végülakérdezettnekfelkellismer-
nie,mitábrázolnakasemazaktív,semapasszívszókincsébennemszerepelőkifeje-
zésekheztársítottképek.
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2.eredmények

2.1.mentálistérkép

aszomszédországgalvalókapcsolat legalapvetőbb formája,amelyetvizsgáltunk,az
volt,hogyjárt-emáraválaszadóazéletesoránazadottországban.amagyarországi
minták,illetveakétszlovákiaimintapáronkéntnemkülönböztekegymástólabbana
tekintetben,milyenaránybanjártakmáraszomszédországban,haazonbanamagyar-
országi mintákat a szlovákiai mintákkal hasonlítjuk össze, látszik, hogy a szlovákiai
mintákban ez az arány sokkal magasabb, párkányban nem találunk olyanokat, akik
nemjártakmégmagyarországon,éssomorjániscsakkettenvannakilyenekamintá-
ban.ezzelszembenamagyarországimintákbanezazarány75%körülvan.arra,hogy
járt-e a megkérdezett szlovákiában, az iskolai végzettség és a jövedelem egyaránt
hatássalvan.aziskolaivégzettségnövekedésévelnőannakavalószínűségeis,hogy
azadottválaszadójártmárszlovákiában.emellettazismegfigyelhető,hogyanagyon
hátrányos jövedelmihelyzetakadálya lehetannak,hogyvalakiellátogassonaszom-
szédországba.

3. ábra. aválaszadókmegoszlásaaszerint,jártak-emáraszomszédországban

azok a megkérdezettek, akik jártak már a szomszéd országban, ezzel kapcsolatban
továbbikérdéseketiskaptak.egyrésztmegkellettnevezniükaztavárost,aholeddiga
legtöbbet jártak, illetvemegnevezhettek továbbiötvárost,ahol ritkábban,deugyan-
csak megfordultak. az elsősorban megnevezett városok jellemzően viszonylag közel
voltakakérdezéshelyéhez,mindenekelőttaszomszédországlegközelebbimegyéiben
találhatók.azadatokbólegyértelműenlátszikesztergoméspárkányszoroskapcsola-
ta. somorján elsősorban g yőrt, másodsorban budapestet nevezték meg, mosonma-
gyaróvár pedig a harmadik, mindössze 5 jelöléssel; mosonmagyaróváron pozsonyt
jelöltéka legtöbben,somorjacsakdunaszerdahellyelholtversenybenamásodik,10
jelöléssel.

Haehhezhozzávesszükatovábbitelepüléseket,aholaválaszadókjártak–össze-
sentovábbi5településtadhattakmeg–jelentősenmegnőamegnevezetttelepülések
száma,ésnagyobbszámbantalálunkalekérdezéshelyétőltávolfekvőtelepüléseket.
azösszesítettlistábantovábbraisnyilvánvalóesztergoméspárkányszoroskapcsola-
ta:apárkányiválaszadókközülcsak4-ennemneveztékmegesztergomot,azeszter-
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gomimintábanpedig85említésselmagasanvezetpárkány,amásodikpozsony(13)
és harmadik komárom (12) előtt. a mosonmagyaróváriak az összesítés alapján is
pozsonyt nevezték meg legtöbbször (72), somorja a második helyen végzett (21),
dunaszerdahelyaharmadik(17).asomorjaiakközülg yőrbenjártakalegtöbben(115),
budapestamásodik(102),mosonmagyaróvárcsakaharmadik(33).ebbenszerepe
lehetannak,hogybárlégvonalbanmindösszekb.17km-refekszikegymástól,közúton
viszonylagnehezenmegközelíthető,ellentétbenpárkánnyalésesztergommal,amelye-
ket2001ótaisméthídkötössze.

ahatárközelébenfekvőtelepülésekmellettjellemzőenahagyományosüdülőöve-
zetek települései kaptak még viszonylag sok említést: a magas-Tátra települései és
pöstyénszlovákiában,illetveabalatonmagyarországon.aszlovákiaiválaszadókezen
túl viszonylag nagy számban említettek magyarországi nagyvárosokat, elsősorban
megyeszékhelyeket(pl.egert,debrecent,szegedet,pécset).

esztergombanalehetséges6-bólátlagosan1,42településtneveztekmeg,moson-
magyaróváron1,85-öt,asomorjaimintában4,85,apárkányimintábanpedig4,91volt
azátlag,amibőllátszik,hogyaszlovákiaiválaszadók–elsősorbanaszlovákiaimagya-
rok–jobbanismerikmagyarországot,mintamagyarországiválaszadókszlovákiát.

amegnevezetttelepülésekszámaesztergombanéspárkánybanaziskolaivégzett-
séggel,mosonmagyaróváronéssomorjánpedigaszubjektívjövedelmihelyzettelmutat
összefüggést.esztergombanadiplomásokátlagosan2 települést,azérettségizettek
1,5-öt, a legfeljebb szakmunkás végzettségűek mindössze 0,9-et neveztek meg.
párkánybanazérettségiahatár.akineknincsérettségije,átlagosankb.4,4települést,
mígazérettségivelvagydiplomávalrendelkezőkkb.5,1–5,2településtneveztekmeg.
mosonmagyaróváron azok, akik nehezen vagy nagyon nehezen jönnek ki a jövedel-
mükből1,33települést,akedvezőbbhelyzetbenlévőkpedig2,1településttudtakmeg-
nevezni.somorjánamegfelelőértékek3,8és5.

azelsőkéntmegnevezetttelepülésselkapcsolatbanarraisrákérdeztünk,hányszor
jártottaválaszadó.erreamagyarországimintábanviszonylagkevesenválaszoltak:54-
en esztergomban és 77-en mosonmagyaróváron. az azonban egyértelműen látszik,
hogyazesztergomiaksokkaltöbbszörjártakazadotttelepülésen:átlagosan31,4-szer,
mígamosonmagyaróváriakcsak9,9alkalommal.aszlovákiaimintákbankiemelkedő-
enmagasértékeketkaptunk:apárkányiakátlagosan581,asomorjaiakpedig70láto-
gatásról számoltakbe.azeloszlások ferdeségemiatt célszerűamediánértékeket is
megvizsgálni,ezekpárkányban324,9,somorján30,esztergomban20,mosonmagyar-
óváronpedig5.ezekaszámok rámutatnakazesztergoméspárkányközötti szoros
kapcsolatra,amibenvéleményünkszerintjelentősszerepevanakétvárosközelségé-
nekésazezeketösszekötőhídnak,dearrais,hogyahatáronáttörténőmozgásban
elsősorbanaszlovákiaimagyarokvesznekrészt.

alátogatásokgyakoriságánakafentimellettegymásikmutatója,hogyazok,akik
jártakmáraszomszédországban,hányszor jártakottazutóbbi12hónapfolyamán.
esztergomban12-envoltak,akikegyszersemjártakszlovákiábanebbenazidőszak-
ban,mosonmagyaróváron39-en,somorján10-en,párkánybanpedigmindössze4-en
nemvoltakaszomszédországbanazutóbbiidőben.

azesztergomiválaszadókazelmúlt12hónapbanátlagosan34,7-szerjártakszom-
szédországban,apárkányiválaszadók30,12-szer,asomorjaiak8,47-szer,amoson-
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magyaróváriakpedigmindössze1,94-szer.amediánértékekalapjánazelsőkétminta
helyetcserél:amediánpárkánybanalegmagasabb,20látogatás,esztergomban13,5,
somorján4,mosonmagyaróváronpedig1,vagyisaválaszadókfelelegfeljebb,amásik
felepediglegalábbennyiszerjártaszomszédországban.mindkétmutatóalapjánfeltű-
nően szorosnak mutatkozik az esztergomiak és párkányiak kapcsolata a szomszéd
országgal, illetve megmutatkozik az is, hogy somorján mosonmagyaróvárhoz képest
magasabbakazértékek,amibenjelentősszerepelehetamagyarkisebbségjelenlétének.

4. ábra. esztergombanésmosonmagyaróváronmegnevezetttelepülések(esztergom–
zöld,mosonmagyaróvár–piros) 
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5. ábra. párkánybanéssomorjábanmegnevezetttelepülések(párkány–zöld,somorja
–piros)

a látogatásokgyakoriságábanamagyarországimintákesetébensemaz iskolai vég-
zettségnek, sem a jövedelemnek nincs kimutatható hatása, azonban elmondható,
hogy mindkét mintában a fiatalabbak többször jártak szlovákiában. párkányban és
somorjánegyarántkimutathatóaziskolaivégzettségkapcsolataalátogatásokgyako-
riságával:apárkányidiplomások49-szer,azérettségizettek25-ször,alegfeljebbszak-
munkás végzettségűek pedig mindössze 19-szer jártak magyarországon az elmúlt
évben.somorjánakülönbségazérettségivelrendelkezőkésnemrendelkezőkközött
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húzódik, a magasabb végzettségűek kb. 10–11-szer, az alacsonyabb végzettségűek
nemegész3-szorjártakmagyarországonazelmúlt12hónapsorán.aszubjektívjöve-
delmi helyzetnek csak somorján van kimutatható hatása. ez is azt mutatja, hogy
somorjánamagyarországiútanyagikérdésis,ellentétbenpárkánnyal,amibenamár
fentemlítettközelségnekéskönnyűmegközelíthetőségnekvankiemeltszerepe.

az úti cél és a szomszéd országbeli utazás gyakorisága mellett arra is rákérdeztünk,
milyencélbóllátogattakaválaszadókmagyarországra,illetveszlovákiába.amegkérde-
zettekegyrésztsajátszavaikkalisválaszolhattak,másrésztmegadotttevékenységekrőlis
megkérdeztükőket,végezték-emáramegadotttevékenységetaszomszédországban.a
kétkérdésreadottválaszokösszhangbanvoltak,ígyetanulmánybanterjedelmiokokból
csakazártkérdésekreadottválaszokatmutatjukbe,anyitottkérdésekreszületettvála-
szokracsakrövidebbenutalunk,azeredményektovábbiárnyalásacéljából.

6. ábra. Hányanvégeztekkülönbözőtevékenységeketaszomszédországban?

a látogatás legjellemzőbbcéljasomorjánésmosonmagyaróváronarekreáció (kirán-
dulás,üdülés,turisztika)volt,desokan–talánazelőbbihezkapcsolódóan–végeztek
a szomszédos országban kisebb-nagyobb bevásárlást, ebédeltek, szórakoztak és
viszonylagmagasvoltazoknakazarányais,akikrokonokatvagybarátokatlátogattak.
elsősorban esztergomban és részben párkányban is a rekreációnál nagyobb volt a
vásárlás jelentősége.esztergombananyitottkérdésrekülönkiemeltékasokáigked-
vezőbbnek számító szlovákiai üzemanyagárakat, illetve a párkányi vásárt, és esz-
tergombantöbbenmegjegyezték,hogyalátogatástazismotiválta,hogypárkányközel
van és könnyen megközelíthető. a munkavállalás, tanulás, orvoslátogatás összessé-
gében a kevésbé jellemző tevékenységek közé tartozik, ám párkányban és eszter-
gombanvalamelyestnagyobbajelentősége,mintamásikkéthelyszínen.

mosonmagyaróváron átlagosan 1,81 tevékenységről, esztergomban 1,39 tevékeny-
ségről számoltak be. a szlovákiai mintákban ezek az értékek is magasabbak voltak:
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párkányban5,70tevékenységre,somorjánpedig5,66-ramondták,hogyvégeztékmár
magyarországon.akülönbségekpáronkéntnemszignifikánsak,avalamelyestmagasabb
mosonmagyaróváriértékbenpedigannakisszerepelehet,hogyazüdüléshez,kirándu-
láshozkapcsolódóantöbbfélemástevékenységet(ebéd,szórakozás)isvégeztek.

7. ábra.aválaszadókmegoszlásaaszerint,élnének-enéhányévigmunkavállaláscél-
jábólaszomszédországban

akérdezetteknyilatkozhattakarról,nyitottaklennének-earra,hogynéhányévig,munka-
vállaláscéljábólaszomszédországbanéljenek.akérdéskétrészbőltevődöttössze:egy-
résztarrakellettválaszolniuk,élnének-eazonatelepülésen,aholeddigaleggyakrabban
jártak,másrésztszabadonismegnevezhettekolyantelepülést,aholélnének.a7.ábra
összesítvemutatja,akétkérdésreválaszolókösszesítvemilyenaránybanvoltaknyitottak
arra,hogyaszomszédországbanéljeneknéhányévig.Látható,hogyaszlovákiaiváro-
sokban–aszlovákiaimagyarokjelenlétébőladódóan–magasabbazokaránya,akikezt
a lehetőséget el tudják képzelni, ugyanakkor a magyarországi minták közül láthatóan
esztergombanmagasabbazoknakazaránya,akikélnénekaszomszédországban.

2.2.Határonátnyúlókapcsolatok

amérőeszközmásodikelemeahatáronátnyúlószemélyközikapcsolatokatmérőpozí-
ciógenerátorvolt.apozíciókösszeállításánálszemelőtttartottuk,hogyazokatársadal-
mistruktúrahorizontálisésvertikálisdimenzióimenténisalkalmasaklegyenekakap-
csolathálózatokdiverzitásánakmérésére.Összességébenamegkérdezettekkapcsolat-
hálózataikevéssényúltakátahatárontúlra.afelsoroltakközülesztergombanátlagosan
1,35pozíciót,mosonmagyaróváron0,67-et, somorján2,8-at,éspárkányban ismind-
össze3-atérnekelaszomszédosországban.akülönbségamintákközöttelsősorban
abbanmutatkozik,hogyesztergombanéspárkányban találunk jelentősebbarányban
olyanokat,akikviszonylagsokpozíciótelérnek.afelsődecilisekhatáraiesztergomban
6 elért pozíció, szemben a mosonmagyaróvári 2 pozícióval, párkányban pedig 9 a
somorjai7pozícióvalszemben,vagyisazegyesvárosokbanalegtöbbkapcsolattalren-
delkező10%legalábbennyifélefoglalkozásúembertérelaszomszédországban.

Természetesen jelentős különbségek vannak az egyes foglalkozások között.
vannak,amelyeketviszonylagsokanismernek,ígypéldáulpedagógust,kisvállalkozót,
orvost, nővért/ápolót. ezzel szemben kevesen mondták, hogy bejárónőt, segédmun-
kást,traktorost,rendőrtismernének.
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8. ábra.Hányanismernekkülönbözőfoglalkozásúembereketaszomszédországban?

9. ábra. Hányan számoltak be kedvenc szolgáltatásokról és helyekről a szomszéd
országban?

akapcsolathálózathozhasonlómódonvizsgáltukaszomszédosországbanvalószol-
gáltatáshasználatot. a kérdés egész pontosan arra vonatkozott, vannak-e különböző
típusúkedvencszolgáltatásaikéstelepüléseikaszomszédországban.esztergomban
átlagosan 1,1 kedvenc helyről, mosonmagyaróváron 0,7-ről, párkányban 2,1-ről,
somorján pedig 2,3-ról számoltak be, vagyis ismét a szlovákiai mintákban kaptunk
magasabbértékeket.akétmagyarországihelyszínszignifikánsankülönbözikegymás-
tól,bárvannakkivételek,a legtöbbtípusúszolgáltatáshozéstelepüléshezazeszter-
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gomiválaszadókjobbankötődnek.párkányéssomorjaazonbanazösszesítésszem-
pontjábólnemkülönbözik,vannakazonbanszolgáltatások,amelyekhezasomorjaiak,
másokhozpedigapárkányiakkötődnekjobban.

2.3.nyelvikészségek

10. ábra. Hánymegkérdezettaktívszókincsébenszerepelnekakülönbözőkifejezések

végül a mérőeszköz harmadik pillérét a nyelvtudást mérő kérdéssor alkotta.
párkánybanéssomorjána26kifejezésbőlátlagosan24,6,illetve24,4szótismertek
aktívan. ennek oka, hogy e két mintában a válaszadók túlnyomó többsége magyar
anyanyelvű vagy idegen nyelvként beszél magyarul. mosonmagyaróváron senki nem
beszél szlovákul, és esztergomban is mindössze 10-en beszélik a szomszéd ország
nyelvét, idegennyelvként.a felsoroltszavakközülesztergombanátlagosan5,1szót,
mosonmagyaróváronpedig4,2szótismertekaktívan.azátlagazonbanérzékenyebba
kiugróértékekre,ígycélszerűamediántismegvizsgálni,amelynekértékeesztergom-
ban4,mosonmagyaróváronpedigmindössze1szó,vagyisakülönbségetnemokoz-
hatjaaszlovákulbeszélőkjelenléteazesztergomimintában.

ugyanakkoreltűnikakétvárosközöttikülönbség,haazidegennyelvűkifejezésfel-
ismerését isszámításbavesszük.ezutóbbibanamosonmagyaróváriválaszadókjob-
ban teljesítettek. esztergomban átlagosan 10 szót tudtak aktívan vagy ismertek fel,
mosonmagyaróváronpedigátlagosan9,2-t,amediánmindkétmintában9.

afelsoroltszavakközöttvoltakismertebbekéskevésbéismertekegyaránt.Összes-
ségébenviszonylagsokanismertékazokataszavakat,amelyekmagyar,illetveszlovák
alakjahasonlítegymásravagyvalamelymásnyelvbenhasználtformára,pl.rendőrség,
posta,szálloda,bankautomata.a legkevésbé ismertek,pl.újságárus,színház,város-
háza,könyvtár,esetébenakétnyelvialakjelentősenkülönbözik.aszavakismertségi
sorrendjeesztergombanésmosonmagyaróváronhasonlóanalakult,néhányszóeseté-
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benazonbanjelentősebbkülönbségekfigyelhetőkmeg.ígypéldáulaközjegyző,vasút-
állomás,kocsmavagyéppatemplomesetében.

11. ábra. Hánymegkérdezettaktívvagypasszívszókincsébenszerepelnekakülönbö-
zőkifejezések

3.akülönbözőmutatókösszefüggései

akutatáshárompillérreépülvevizsgáltaahatáronátnyúló (CbC)projektekhatását.
ennekmegfelelőenaszomszédországgalvalókapcsolatottöbbskálánismérnitudtuk.
amentális térképezésenbelül ilyenmutatókvoltak,hogyhányszor jártazelmúlt12
hónap folyamána szomszédországban,hányszor járt összesenazona településen,
amelyeneddiglegtöbbszörjárt,hánytelepülésttudottmegnevezni,illetvehogylátoga-
tásaisoránhányféletevékenységetvégzett.Továbbimutatókéntpedigadódikaszom-
szédosországbanelértpozíciókszáma,akedvencszolgáltatásokszáma,végülazaktív
szókincs,illetveateljes–aktívéspasszív–szókincs.ezekamérőeszközök–amen-
tálistérképezés,határonátnyúlószemélyeskapcsolatok,nyelvikészségekegyesmuta-
tói–eredményeitermészetesentöbbé-kevésbéösszhangbanvannak,korrelálnakegy-
mással, ugyanakkor mivel ezek a kapcsolat különböző, többé-kevésbé független
dimenzióitmérik,ezakorrelációnemvalósulmegfeltétlenülmindenváltozópárközött.
ameglévőésfőleghiányzókorrelációktovábbiadalékokkalszolgálhatnakaszomszéd
országgalvalókapcsolatszempontjából.4
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esztergombanpéldáulegyértelmű,erőskorrelációvanalátogatásokgyakoriságát
mérőkétváltozóközött,amimosonmagyaróváronnemmutathatóki.ez isarrautal,
hogyesztergombanalátogatásokjellemzőenegyadotttelepülésreösszpontosulnak–
ezaválaszadóktöbbségeszámárapárkány.amosonmagyaróváriakszámáraazonban
nincsilyenkitüntetetttelepülés,alegfrissebbszlovákiaiutazásoknemfeltétlenülarra
atelepülésrevezettek,aholeddigalegtöbbszörjártak.erreengedkövetkeztetni,hogy
mosonmagyaróváronközepesenerősenösszefüggazelsőkéntmegnevezetttelepülé-
sentettlátogatásokszámaamegnevezetttelepülésekszámával.

ugyancsakérdekes,hogyamagyarországimintákbanazelértpozíciók,akedvencszol-
gáltatások,illetveavégzetttevékenységekszámaegyarántamegnevezetttelepülésekszá-
mával függössze legerősebben,a látogatásokgyakoriságávalpedigsokkalgyengébben
korrelál,haegyáltalán,vagyisnemelsősorbanazokrendelkezneksokkapcsolattalésked-
venccel,akiksokszorjártakszlovákiában,hanemakiktöbbtelepülésenjártakmár.

a somorjai mintát leszámítva, és elsősorban a mosonmagyaróvári mintában,
viszonylagerősenösszefüggamegnevezetttelepülésekszámaésavégzetttevékeny-
ségekszáma,vagyisaszomszédországgalvalókapcsolatsokszínűségét,változatos-
ságátmutatóváltozók.asomorjaimátrixbanezenkívül is viszonylagnagyarányban
találunkalacsonyabbkorrelációsegyütthatókat,vagyisittminthafüggetlenebbeklen-
nénekegymástólamagyarországgalvalókapcsolatotmérőkülönbözőváltozók.Jelen-
tősebbkorrelációtcsakazutazásokgyakoriságátmérőváltozókésavégzetttevékeny-
ségekszámátmérőváltozókközöttmérhetünk,amelyekközülalegutóbbihozviszony-
lagerősenkapcsolódikazelértpozíciókszámais.

ezzelszembenpárkánybansokkalgyakoribbakaviszonylagmagasabbkorrelációs
együtthatók.aváltozókközülcsakazelsőkéntmegnevezetttelepülésentettlátogatá-
sokszámátmérőváltozókorrelálviszonylaggyengébbenatöbbivel.

4.Összegzés
Tanulmányunkban egy a szlovák–magyar határ mentén végzett kutatás fő eredményeit
mutattukbe,amelynekafőkérdéseazvolt,hogyahatárkétoldalánélőkmennyireisme-
rikaszomszédországot,annaknyelvét,mennyirehasználjákkiahatárokátjárhatóságát.

abemutatotteredményekbőlisvilágosanlátszott,hogyaszlovákiaimagyarokjelen-
léteahatármenti térségben jelentőshatástgyakorolahatáronátnyúlókapcsolatok
alakulására.aszlovákiaimintákbanmagasabbvoltazokaránya,akikegyáltalánjártak
a szomszéd országban (magyarországon), több olyan települést tudtak megnevezni,
aholjártak,éstöbbkapcsolattalisrendelkeznekaszomszédországban.

ugyanakkoremellettvilágosankirajzolódtakavárosokközöttimásjellegűkülönb-
ségekis.amagyarországimintákközülkisebb-nagyobbmértékbenmindháromszem-
pontból az esztergomi mintában mutatkozott erősebbnek a kapcsolat a szomszéd
országgal, a szlovákiai minták közül pedig a párkányi válaszadóknak van szorosabb
kapcsolataaszomszédországgal.

azesztergomiválaszadókamosonmagyaróváriakhozképestgyakrabbanjártakszlo-
vákiábanazelmúltegyévesidőszakban,nagyobbanyitottságarra,hogynéhányévigszlo-
vákiábanéljenek,többkapcsolattalrendelkeznekahatárontúl,többkedvencszolgálta-
tásrólszámoltakbe,ésaktívszókincsükisrelatívenagyobb,mintamosonmagyaróváriaké.

36 morauszki andrás – l etenyei l ászló
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XV
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
5

/3
, 

S
om

or
ja



a fentieknekmegfelelően,apárkányi válaszadókkapcsolatamagyarországgal in-
tenzívebb:azelmúlt12hónapfolyamánszignifikánsantöbbalkalommaljártakaszom-
szédországban,éskismértékben,detöbbkapcsolattalrendelkeznek.

a kapcsolat erősségét potenciálisan magyarázó változók közül esztergomban és
párkánybanelsősorbanaziskolaivégzettség,somorjánésmosonmagyaróváronpedig
ajövedelemfüggöttösszeakapcsolaterősségétmérőváltozókkal.

amellett,hogypárkánybanésesztergombanintenzívebbakapcsolatahatármásik
oldalával,mintamásikkétkutatásihelyszínen,jellemzőenmáscélbóljárnakaszom-
szédországban:mígsomorjánésmosonmagyaróváronaszomszédországelsősorban
arekreációt,nyaralást,kirándulást,üdüléstjelenti,addigpárkánybanésesztergomban
avásárlást.emellett,bárezekatevékenységekösszességébenegyikhelyszínensem
jellemzőek,párkánybanésesztergombantalálunkmagasabbaránybanolyanokat,akik
aszomszédországbantanultak,munkátvégeztekvagyorvosnálvoltak,vagyisazoka
tevékenységek,amelyekszorosabb,rendszereskapcsolatrautalnak.

ezen túl fontos hangsúlyozni párkány és esztergom szoros kapcsolatát: mindkét
helyszínenmagasanatestvértelepülésvoltalegismertebb,ésezfokozottanigaz,ha
csakaztatelepüléstnézzük,aholakérdezettaleggyakrabbanjárt.ugyanezmosonma-
gyaróváréssomorjakapcsolatárólnemmondhatóel,asomorjaiakelsősorbang yőrt,
másodsorbanbudapestetismerik,éscsakaharmadikhelyentalálhatóatestvérváro-
suk.amosonmagyaróváriakelsősorbanpozsonybanjártak,somorjajelentőslemara-
dássalamásodik.

az eredményeket véleményünk szerint elsősorban azzal magyarázhatjuk, hogy a
párkánytésesztergomot2001ótaösszekötőmáriavalériahídnakköszönhetőenekét
településlakosainaktágterenyílikaszomszédország–vagyisaszomszédtelepülés
–meglátogatására,amikönnyen,akárgyalogismegközelíthető,ígyeznemcsakajobb
helyzetbenlévőkkiváltsága.somorjánésmosonmagyaróváronazonbanmásahelyzet,
ezek a települések, bár légvonalban csak 17 km választja el őket egymástól, mégis
viszonylagmesszevannakahatárátkelőktől,ígyamagyarországiésszlovákiaiutazás-
raelsősorbanamagasabbjövedelműekneknyíliklehetőségük.egyúj,közelebbihatár-
átkelőnyitásaazonbanadottesetbenjelentősenátalakíthatjaasomorjaiakésmoson-
magyaróváriakkapcsolatátaszomszédországgal.
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f üggelék

12. ábra. aszomszédországgalvalókapcsolatotmérőváltozókspearman-félekorre-
lációjaesztergomban
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13. ábra.aszomszédországgalvalókapcsolatotmérőváltozókspearman-félekorre-
lációjamosonmagyaróváron
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14. ábra.aszomszédországgalvalókapcsolatotmérőváltozókspearman-félekorre-
lációjapárkányban
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15. ábra.aszomszédországgalvalókapcsolatotmérőváltozókspearman-félekorre-
lációjasomorján
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42 morauszki andrás – l etenyei l ászló

andr ás mor ausZk i –LásZLó LeTenyei
THe measur emenT of THe Tr ansboundar y impaCT in sLovak ia and Hung ar y.THe eXper ienCes
of an empir iCaL sTudy

everyyear,theeuropeanunionspendsmillionsofeurosforpromotingcross-bor-
dercooperationamongitsmemberstates.Theefficiencyoftheseexpendituresis
measuredbyindicators.Typicalexamplesforsuchindicatorsare:Hasthenumber
ofenterprisesincreasedintheregion?Hasemploymentincreasedalongthebor-
der?Havetherebeencreatedanynewworkplacesintheregion?Hastheproject
promoteddiversityandequalopportunities?arethereatleasttwowomeninthe
projectmanagementstaff?Wearguethattheindicatorsrequiredbytheeuare
suitable for the measurement of the efficiency of funds spent on cross-border
cooperation.inmostofthesocialandeconomicdimensions,theyfailtoassess
directimpactsofcross-bordercooperationprojects.anewmethodologyisrequi-
redforthedeterminationofthedirectsocialimpactoftheeuCbCprograms.The
papersuggestsmeasuringthedirectsocialimpactoftheseprogramsbyindica-
tors based on mental mapping, assessment of language skills and a position
generatormeasureofsocialcapital.Thepilotresearchhasbeencarriedouton
four locations along the Hungarian–slovakian border: in esztergom, Štúrovo,
mosonmagyaróvár and Šamorín. r epresentative samples of 125 persons per
locationhavebeendrawnandinterviewedusingpaper-basedquestionnaires in
allselectedlocations.Thepilotstudyhasprovedthattheproposedmethodology
basedonmultiplemeasuresissuitableformeasuringtherespondents’connec-
tedness to theneighbouringcountry. The resultsshow that the respondents in
Štúrovoandesztergomhaveamuchstrongerrelationshipwiththeneighbouring
countrythantheothertwosamples,andtheyalsohighlighttheimportanceofthe
Hungariancommunityins lovakiaincross-bordermovement.
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Hor buLák ZsoLT

dél-szlovákiagazdaságiésszociálishelyzete
néhánymutatótükrében

ZsoLT Hor buLák 338(437.6)
Theeconomicandsocialsituationofsouths lovakiainthelight 331.56(437.6)
ofsomeindicators 625.7(437.6)

316.022.4(=511.141)(437.6)

keywords: the Hungarian districts in south s lovakia, the place of south s lovakia in the s lovak economy,
unemployment,averagewage,roadnetwork,theabilitytoattractcapitalbythesouthernregion.

1 ebbenatanulmánybanakiadványszlovákváltozatáthasználtuk.

bevezetés

g yakranlehettalálkozniazzalasommásmegállapítással,miszerintdél-szlovákiagaz-
daságihelyzetesiralmas.kevésaberuházás,magasamunkanélküliség,azinfrastruk-
túraelmaradott,atérségbealigérkezikkülfölditőkeésazállamifejlesztésekiselke-
rülikarégiót.elassanközhelynekszámítókijelentésérvényességétazonbantudomá-
nyosmódszerekkelisigazolnilehet.

dél-szlovákiagazdaságávalmártöbbátfogópublikációfoglalkozott.alegfontosab-
bakközöttkellkiemelniaHorváthg yulaszerkesztésében2004-benközreadottDél-
Szlovákia címűkönyvet.amunkateljesképetadarégióról.g azdasági témával több
részisfoglalkozik,ígyaszlovákiamakrorégióic.fejezet(83–198.p.),amunkaerőpiac
c. alfejezet (259–268. p.), a mező- és erdőgazdálkodás c. fejezet (301–322. p.), az
ipariterekésvállalkozásokc.fejezet(326–347.p.)ésag azdaságiszolgáltatásokc.
fejezet(353–380.p.).Hasonlójellegűmunkaaf azekasJózsefésHunčíkpéteráltal
szerkesztettés2004-benkiadottMagyarok Szlovákiában (1989-2004). Összefoglaló
jelentés. A rendszerváltozástól az Európai Unióig,i.kötet.1 ebbenakönyvbengazdasá-
gitémávalegyfejezetfoglalkozik(adélirégióteljesítőképessége,295–344.p.)aköny-
vekközülkiemelendőmégaLelkesg áboráltaljegyzetRégiók és Gazdaság címűkiad-
vány,amelyamagyarokszlovákiábansorozatv.kötetekéntjelentmeg.abarossg ábor
Terv szintén tartalmaz olyan fejezeteket, amelyek dél-szlovákia gazdasági helyzetét
értékelik.megemlíthetőmégkéteÖk ik -kiadvány,mindkettőr étiTamásszerkesztésé-
ben,ésegybenazonoscímmel:Közeledő régió a Kárpát-medencében. Dél-Szlovákia,
Erdély és a Vajdaság gazdasági átalakulása.a2004-benkiadottelsőrésznégyfejeze-
tefoglalkozikdél-szlovákiával:ahatárontúlimagyarokrészvételeagazdaságiátala-
kulásban–szlovákia(ádámJánosimre,267–302.p.),k ülfölditőkebefektetésekésaz

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XV
II. évfolyam

  2
0
1

5
/3

, S
om

orja



ipariparkokdél-szlovákiában(morvayk ároly,303–330.p.),kelet-szlovákiarégiógaz-
daságiátalakulása(r eiterf lóra,semseyilona,dr.Tóthattila,331–362.p.)ésakomá-
romihajógyárról(TubaLajos,363–372.p.)amásodik,2005-benkiadottrészbenkét
tanulmányfoglalkozikdél-szlovákiával:A dél-szlovákiai régió fejlődése a helyi kezde-
ményezések és a határon átnyúló együttműködések tükrében (ádám János imre,
21–58.p.),illetveDél-Szlovákia és az Alsó-Nyitra régió agráriuma és agrártársadalma
a 3. évezred küszöbén (Lelkesg ábor,59–98.p.).atanulmányokközöttfigyelmetérde-
melLelkesg áborA szlovákiai regionális fejlesztéspolitika és annak középtávú dél-szlo-
vákiai határ menti vetülete az uniós támogatások tükrében címmel,ésr enczeságos-
tonírásaA Szlovák gazdaság és Dél-Szlovákia magyarlakta vidékeinek fejlődése az EU-
csatlakozás óta című tanulmánya, úgyszintén az eÖk ik  kiadásában Lelkes g ábor
Elmaradottság és versenyképesség a dél-szlovákiai térben címűírása.

1.dél-szlovákiameghatározása

alegfontosabbkérdés,amelyrelegelsőkéntválaszolnikell,úgyszól,mitnevezünkdél-
s zlovákiának, miként lehet földrajzilag behatárolni a vizsgált területet? d él-
szlovákiának hagyományosan a magyarlakta vidéket szokás nevezni, és ez a térség
szlovákiaegészdélihatáramenténhúzódikvégigholszéles,holbeszűkülősávban.ezt
afelfogástmégazországtöbbséginemzeti iselszoktafogadni,noha„magyarlakta”
vidékhelyetta„vegyeslakosságúterület”kifejezésthasználják,amelyarendszervál-
tozásutánaszlovákiaimagyarság isegyregyakrabbanalkalmaz.mindezekellenére
továbbraisfelmerülakérdés,hogypontosanmelyikazaterület,amelyetdélirégiónak
lehetnevezni?akérdésreakövetkezőválaszokszoktakfelmerülni:

Magyarok által lakott vidék
amagyar(vegyes)vidékaz,aholmagyaroklaknak.akézenfekvőneklátszóválaszazon-
banmégsemannyiraegyszerű.melyiktelepüléstekinthetőmég„magyarnak”ésmelyik
márnem?ebbenazesetbenaztkelltisztázni,hogymilyenszázalékosaránymellettlehet
nemzetiséginektekinteniegytelepülést.50%-osnemzetiségiaránymellett,20%-osarány
mellettvagyesetlegmáslegyenamegoszlás?atöbbségielv,nohanyilvánvalónaklátszik,
mégsemlennehelyes,olyannyira,hogymégszlováknemzetiségitörvényis20%-othatá-
rozmeg,amikortólelismerbizonyosnemzetiségijogokat.ettőlkisebbarányanemzetisé-
gekrészérőlugyanfelmerül,deáltalábansikertelenül.Hátránya,hogymindenegyesfel-
mérés esetén település szintű lebontást igényel. szlovákiában a legkisebb statisztikai
egységajárás,településszintűadatokatlegfeljebbcsakkülön-külön,mindenegyestele-
pülésmegszólításávallehetneszerezni,majdpedigaztkelleneösszegezni.az1991-es
népszámlálásalapjánszlovákiábanösszesen432olyantelepülésvolt,aholamagyarság
aránya50%felettvolt.20%felettiarányt506településenértel.(g yurgyík1994,101.p.)
Látható,hogyezamódszerakkornagyonbonyolultlenne,hatudjuk,hogya2011-esnép-
számlálásokadataialapjánezekaszámokcsökkentek.

1938–1945 között érvényes határok
k övetkező megoldás lehetne a magyar vidéket úgy meghatározni, hogy az tartozzon
bele,amelyazelsőbécsidöntésselkerültvisszamagyarországhoz1938őszén.előnye,
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hogyezegykijelölthatárvonal,valóbantúlnyomóanmagyartöbbségűvidékrőlvanszó,
noha voltak olyan magyar többségű települések, amelyek nem kerültek vissza
magyarországhoz,ésezfordítvaisérvényesvolt.Hátránya,hogyismételtentelepülési
szintűadatokfeldolgozásátigényelné,továbbáhogyanemzetiségiarányokmármeg-
változtak.

Körzeti szintű felbontás
valamivelkönnyebbmegoldástjelenteneakistérségekbőlvalókiindulás,pontosabban
amagyarnaktekintettvárosokéskörzeteikvizsgálata.mintegy30„magyar”városról
vanszó.Hátránya,hogymegintcsaknemstatisztikaiegység, ígyújracsaktelepülés
szintű adatokat kellene vizsgálni, és az sem biztos, hogy rendelkezésre állnának a
kívántadatok.

Regionális vizsgálat
negyedikmegközelítéseipontlehetatermészetestörténelmirégiókbólvalókiindulás.
nyugatról kelet felé haladva a következők tájegységek találhatók szlovákiában:
Csallóköz, mátyusföld, Zoboralja, a ma már nem ismert Törzsökerdő, a Zsitva és a
g aramköztividék,ipolymentevagynógrád,g ömörésbodrogköz.előnyelenne,hogy
afelosztástsokanismerik,avidékekbennevannakaköztudatban.asokszázévesvár-
megyerendszer is részben erre épült, és ideális politikai környezetben közigazgatási
egységekalapjaitképezhetné.Hátránya,hogymiveltájegységek,ezértnincsenekpon-
toshatáraik,vagyisismétcsakakomolyutánajárástigénylőéssenkiáltalsemalkal-
mazotttelepülésiadatoklekérdezésétkellenealkalmazni.

Járási adatok elemzése
alegegyszerűbbnektűnőmegoldásaszlovákközigazgatási,pontosabbanastatisztikai
egységekből valókiindulás. szlovákia legutóbbi1996-banvégrehajtott közigazgatási
felosztásaalkalmávalazországot8kerületre,ezenbelül79járásraosztották.ajárá-
sokténylegesszámaennekellenéremégiscsak72,ugyanispozsonyéskassaönma-
gában öt, illetve négy járásra oszlik. k ésőbb a járások mint közigazgatási egységek
ugyanmegszűntek,demintstatisztikaiegységektovábbraisléteznek.amunkanélkü-
liségirátát,aszociálistámogatásokbanrészesülőkarányátstb.havirendszerességgel
közlik. ennek a módszernek a hátránya, hogy határaik úgy vannak meghúzva, hogy
közülükcsupánkettőben,adunaszerdahelyiéskomáromijárásbanvanamagyarság
abszolúttöbbségben,atöbbijárásbanazarányaigenváltozó,afővárosbanéskassán
pedig napjainkban már elenyésző. másként fogalmazva a déli rész abszolút magyar
többségeazészakirészabszolútszlováktöbbségévelképezegystatisztikaiegységet,
miközben két kivételtől eltekintve az egész járás szlovák többségű. a déli járások a
következők: szenci, dunaszerdahelyi, g alántai, vágsellyei, komáromi, érsekújvári,
nyitrai,Lévai,nagykürtösi,Losonci,r imaszombati,nagyrőcei,r ozsnyói,kassavidéki,
Tőketerebesi,nagymihályi járások, illetvekétváros,pozsonyéskassa.afelsorolt16
járásbanéskétnagyvárosbanaszlovákiaimagyarságösszességébenígymindenkép-
pen jelentős kisebbségben van. a járás tehát sok statisztikai adatot kínál, ahogy
későbbbemutatjuk,gyakorlatilagmindenkiezthasználja,deaszlovákiaimagyarság
vizsgálatáracsakfenntartásokkalalkalmas.
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amiaszakirodalmatilleti,afentebbfelsoroltpublikációkáltalában–akerületimel-
lett–ajárásiszintbőlindulnakki.nemtaláltunkolyanesetet,amikorvalakitelepülési
szintbőlindultvolnaki.azegyetleneltérésaz,hogypozsonytéskassátbeszámítják-e
vagy sem. g yakoribb azonban az a megoldás, hogy a két nagyvárost erősen torzító
hatása miatt kihagyják. Lelkes g ábor (2008a, 2004) 16 járással számol, r enczes
ágoston (2010) úgyszintén. a Dél-Szlovákia című könyv ezt úgy módosítja, hogy
pozsonytnem,dekassátmárbeszámítjaazelemzésbe.aKözeledő régió a Kárpát-
medencében elsőkötetébenádámJánosimre(2004)járásiszintbőlindulki,debemu-
tategyolyantérképet,amelyszlovákiát„történelmirégiók”alapjánosztjafel.akiad-
ványegymásiktanulmánya(morvay2004),folyamatosan11járásadataitelemzi,de
kétalkalommalbeleszámítjapozsonyt is.akiadványharmadik idevágó tanulmánya
(r eiter–semsey–Tóth 2004) járásokkal számol, kassa négy kerületét beleértve. A
Magyarok Szlovákiában (1989–2004) címűkönyvismertetettfejezeteiugyan„termé-
szetesrégiók”alapjánelemzikdél-szlovákiaállapotát,deezekarégióksemmások,
minttöbbé-kevésbétörténelmilegösszetartozószomszédosjárások.alsó-vágmente–
dunamellékerégiónemmás,mintaszenci,g alántai,vágsellyeiésdunaszerdahelyi
járások; alsó-nyitra egyenlő a nyitrai, érsekújvári és komáromi járásokkal, g ömör-
nógrád-k ishontanagykürtösi,Losonci,poltári,nagyrőceiésr ozsnyóijárásokatfoglal-
jamagába,akassa régiókassa városátésakassa vidéki járást. aZempléni régió
viszontamagyarnaktekinthetőTőketerebesiésnagymihályijárásokonkívülfelölelia
voltZemplénvármegyeészakijárásaitis,aHomonnai,mezőlaborci,szinnaiésf első-
vizközi járásokat is. a baross g ábor Terv az adott rész szerezőjétől függően sokféle
megoldástalkalmaz,kerületit, járásit, járásitnagyvárosokkal,demegemlítiazegyéb
közigazgatási felosztások lehetőségét is. f őlegakönyvekbengyakoriakerületi szint
használatais.egyalkalommalazonbanazzalistalálkoztunk,hogyamagyarkörzeteket
isszámbaveszik,igaz,csakrövidáttekintésben.(Lelkes2008b)

Tény,hogyalegelterjedtebbmódszerajárásiszint.f igyelembekellvenni,hogymin-
dentanulmányelsősorbansajátmetodológiájábólindulki,demégilyenegyszerűeset-
benis,mintszlovákia,számosvariációvallehettalálkozni.azigaziproblémátperszeaz
jelenti,ha többévtizedes időszakotkellelemezni.az1996-os reformalkalmával38
járásból72-talakítottakki,amiazösszevetéstnagyonmegnehezíti.annakellenére,
hogyajárásibázisnaktöbbhátrányavan,általábanmindenkieztalkalmazza.

2.adél-szlovákiaijárásokáltalánosjellemzői

atanulmánybanaztmódszertválasztottuk,hogyarégiótkülön-különbemutatjuka16
járással, illetve16 járássalésa2nagyvárossal.Tesszükeztazért,mivelpozsonyés
kassadél-szlovákiaszervesrésze,ésnohaazarányokattekintveimmárnagyonkevés
magyarélbennük,mégisszorosankötődnekamagyarkultúrához,amagyarságszá-
máramaisfontosközpontok,másrészrőlviszontabennükkoncentrálódóiparmiatta
vidékadataitjelentősentorzítják.mindenesetben(járásokkiterjedése,népszámlálási
adatok,gazdaságiadatok)a2011-esesztendőszámadataibólindultunkki.azalapve-
tőadatokakövetkezők:

– szlovákiaterülete49034km2;
– lakosainakszámaa2011-esnépszámlálásalapján5397036fő;

46 Horbulák Zsolt
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XV
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
5

/3
, 

S
om

or
ja



– 2011-benmagyarnak458467fővallottamagát,ami8,5%-osaránynakfelelmeg.
a16járáséskétvárosszlovákiábanbelülazalábbiarányokkalvanjelen:

1. táblázat.a„magyar”vidékarányaszlovákiánbelül,2011-esállapot

Forrás:sajátszerkesztésa2011-esnépszámlálásiadatokés járások2011-eskiterjedésealapján;*akét
városkerületeinek(járásainak)azösszege

adélijárásoktovábbiegyüttesjellemzői:
– adélijárásokéskétvároskiterjedéseegyütt16588,5km2,ezazországterüle-

tének33,83%-a;
– a16járáskiterjedésepozsonyéskassanélkül:15983,7km2,amiazország

területének32,6%-a;
– a16járásbanésakétvárosbanélőkszáma2149424fő,ezszlovákialakos-

ságának32,83%-a;
– csak a 16 járásban élők száma 1 497 763 fő, ez az ország lakosságának

27,75%-a;
– a16járásban,illetvepozsonybanéskassán453240fővallottamagátmagyar-

nak,amiazadottterületlakosságánaka21,09%-áttetteki,viszontaszlovákiai
magyarság98,86%-át;

– csupána16járásban432739magyaremberél,amiazösszlakosság28,89%-
áttesziki,aszlovákiaimagyarságnakpedig94,39%-át.

Hogypontosabbképetkaphassunkadél-szlovákiaijárásokról,érdemesőketösszeha-
sonlítaniszlovákiaösszestöbbijárásával.egyátlagos„magyar”járásazországosátla-
gosjárástólakövetkezőkbentérel:

lakosok száma járás/város kiterjedés 
(km2) összesen ebből magyar 

a magyarság 
aránya (%) 

Pozsony* 367,7 411 228 14 119 3,43 
Szenci járás 359,9 66 265 9 134 13,78  
Dunaszerdahelyi járás 1 074,6 116 492 87 349 74,98 
Galántai járás 641,7 93 594 32 793 35,04 
Komáromi járás 1 100,1 103 995 66 356 63,81 
Érsekújvári járás 1 347,1 144 417 48 483 33,57 
Nyitrai járás 870,7 159 143 9 076 5,70 
Vágsellyei járás 355,9 53 286 16 717 31,37 
Lévai járás 1 551,1 115 367 28 085 24,34 
Nagykürtösi járás 848,2 45 562 10 939 24,01 
Losonci járás 825,6 74 861 17 338 23,16 
Rimaszombati járás 1 471,1 84 889 30 516 35,95 
Nagyrőcei járás 730,3 40 400 7 738 19,15 
Rozsnyói járás 1 173,3 63 351 16 103 25,42 
Kassa* 237,1 240 433 6 382 2,65 
Kassai járás 1 541,3 119 227 11 845 9,93 
Tőketerebesi járás 1 073,5 106 072 28 145 26,53 
Nagymihályi járás 1 019,3 110 842 12 122 10,94 
összesen 16 588,5 2 149 424 453 240 21,09 
átlag (16 járás, 2 város) 921,58 119 412 25 180 25,77 
átlag (16 járás) 998,46 93 610 27 046 28,61 
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– amíg egy átlagos déli járás területe a városokat nem számítva 998,46 km2,
addigegyátlagosjárásé681,06km2,vagyisegy„magyar”járáskiterjedésének
csupánakétharmada,pontosabban68,21%-a;

– ha a városokat is beleszámítjuk, akkor egy átlagos déli régióbeli járás területe
921,58km2-recsökken,dea„magyar”járásokmégebbenazesetbenisnagyob-
bakazországosátlagnál,mégpedig35,32%-kal(ezfentebb46,60%volt);

– haviszontkizárólaga„szlovák–magyar”szembenállástveszünkalapul,aszlo-
vákjárásokátlagoskiterjedésekassaéspozsonynélkülcsupán610,67km2 a
magyarjárásoknak61,78%-a,azazszűkkétharmada.

mindezaztjelenti,hogya„magyar”járásokabszolútszámoktekintetébenakárjobban
isállhatnakszlovákjárásoknál,hiszennagyobbterületentöbbüzem,többtőkelehet,
dearányokattekintveahelyzetükmárlényegesenmás.ezeketazarányokatakövet-
kezőkbenalakosságszempontjábólisbemutatjuk:

– egyátlagos„magyar”járásbanavárosokatnemszámítva93610lakosélaszlo-
vákországosátlag68317lakosávalszemben,ígya„magyar”járásokban37%-
kaltöbbemberlakik;

– haismétcsaka„magyar”ésa„szlovák”járásokatvetjükössze,azarány93619
versus60746lakos,akkoregydélijárás154%-kalnépesebbegyészakinál.

3.adél-szlovákiahelyeszlovákiagazdaságában

azalábbiaknéhányolyangazdaságiadatotkívánunkelemezni,amelyekvéleményünk
szerintképesekérzékeltetniegy-egyrégiógazdaságifejlettségét.Természetesenszá-
mosmásmutatótismeglehetnevizsgálni,olyanokat,amelyetaszlovákstatisztikanyil-
vántart járásiszinten is,mintpéldáulaszámítógépesszövegszerkesztői ismereteket
vagyaziskolaivégzettséget,deittmostezthelyhiánymiattsemtehetjük.aszámbavett
mutatókakövetkezők:munkanélküliségi ráta,úthálózatelemzése,szociális juttatás-
ban részesülők száma, átlagbér, a legnagyobb vállalatok száma. korában hasonló
elemzésekkelakövetkezőpublikációkbanlehetetttalálkozni.

azáltalánosfejlettségetkovácservin(2000)afaktoranalízissegítségévelvizsgálta,
deaztegészszlovákiáraalkalmazta.afoglalkoztatássalkorábbanmármásokis,mi is
foglalkoztunk. Lelkes g ábor (2008b, 93–99. p.) már az összes járás mellett a 16
„magyar”járásszámairaisfigyelt.amunkanélküliségproblémakörétviszontkörbejárta
mégamunkanélküliekutolsógazdaságitevékenységealapján,aregisztráltmunkanél-
küliek nyilvántartási idejének megoszlása alapján, a munkanélküliek utolsó betöltött
munkahelye alapján, a nyilvántartott munkanélküli férfiak életkor szerinti megoszlása
alapján,anyilvántartottmunkanélkülieklegmagasabbiskolaivégzettségealapjánnemek
szerintis.azelsőadatsoronkívülatöbbinélcsakadélijárásokszámaitmutattabe,ám
azeredménytegyikesetbensemhasonlítottaazországosátlaghoz.aszerzőezenkívüla
nuTs4régiósszintenmégközzétetteazegyvállalatraesőlakosokszámát,avállalatok
számánakésszerkezeténekterületimegoszlását,avállalatokésazalkalmazottakszá-
mánakterületimegoszlását,avállalatokszámánakésszerkezeténekalakulását2001és
2005között,azegyéni vállalkozásokszámánakésszerkezeténekalakulását2001és
2005között,azegyénivállalkozásraesőlakosokszámát,azegyénivállalkozásokterüle-
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timegoszlásátésszerkezetét,avállalatiszférakülfölditőkebefektetéseinekalakulását,a
vállalatiszférakülfölditőkebefektetéseialakulásánakterületimegoszlását,azidegenfor-
galmiinfrastruktúraellátottságimutatóinakterületimegoszlását,avállalkozásikörnyeze-
tifeltételekterületimegoszlásátaregionálisvállalkozásikörnyezetiindexértékealapján,
ezutóbbitismétazország79járásánakszintjén.(2008b,187–200.p.)Lelkesa16járás
számaitebbenazesetbensemvetetteösszeazországosszámsorokkal.

a baross g ábor Terv bizonyos részeiben szintén szerepelt a munkanélküliség
(boros–f arkas2014,41–42.,47–49.p.)ésaszociálistámogatásbanrészesülőkfelmé-
rése déli a járásokban pozsonnyal és kassával együtt, illetve külön-külön számolva.
(boros–f arkas 2014, 43–44. p.) a kiadványban, amelyben a hivatkozott részeket mi
készítettük,szinténelemeztükazüzemsűrűséget(boros–f arkas2014,27–29.p.),illet-
vehogyaforgalomalapjánszámbavett200legnagyobbvállalatközülmelynekszékhe-
lyetalálhatóarégióban.(boros–f arkas2014,30–31.p.)ezutóbbitmárszámbavették
máshol is, de csupán természetes régióként néhányat felsoroltak, (f azekas–Hunčík
2004,333.,340.,347.,354.,361.,368.p.)vagypedig,igaz,aprólékosabban,decsaka
pozsonyinuTs2(Lelkes2008b,117.p.)ésnuTs3szinten.(Lelkes2008b,139.,140.,
161.,162.,181.p.)a200legnagyobbcégésazüzemsűrűségkérdésétcsupánnagyon
röviden,deérintettükegymásiktanulmányunkbanis.(Horbulák2014,53–54.p.)amiaz
közútihálózatvizsgálatátilleti,másholmégnemtalálkoztunkvele.

3.1.munkanélküliekarányadél-szlovákiában
avizsgált számokatúgykaptukmeg,hogyamunka, szociálisésCsaládügyiHivatal
általnyilvántartottmunkanélküliségiadatokbólkiválasztottukatémánkhozkapcsolódó
16járásés2nagyvárosadottévdecemberiszámait,majdkiszámítottukazátlagot.a
kiindulásiévazért1997,mertazazelsőesztendő,amikortólazadatokhozzáférhetők.
azeredménytazalábbidiagrammutatja:

1. diagram.amunkanélküliségarányaadélijárásokba1997és2014között

Forrás:www.upsvar.sk
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adiagrameredményeitlátvanyilvánvaló,hogyamunkanélküliségetilletőenadélirégió
mindigjelentősenelmaradtaszlovákátlagtólfüggetlenülattól,hogybeleszámoljuk-ea
pozsonytéskassátvagysem.18évátlagátszámítvaa16járásmunkanélküliségirátá-
ja5,52%-kalmaradtelazországostól,akétnagyvárosbeszámításávalahátrányleg-
feljebb4,25%-racsökken.azösszképettovábbárnyalja,hogygyakortafordulelő,hogy
ajárásokonbelüla„szlovákészak”lényegesenjobbgazdaságihelyzetbenvan,minta
„magyardél”,detekintettelarra,hogyezakülönbségstatisztikailagnemmutathatóki,
amagyarokáltallakottvidékahivatalosszámhozképestisrosszabbhelyzetbenvan.

a16járásés2nagyvárosmunkanélküliségirátájánakországosszintűhosszútávú
összehasonlítása18év(1997–2014)átlagaalapján

– azországosmunkanélküliségiátlag:13,94%;
– 16járás+2nagyvárosmunkanélküliségiátlaga:18,20%;
– 16járásmunkanélküliségiátlaga:19,47%.

3.2.átlagbéradél-szlovákiaivállalatokban
azadatokatvállalatiszintendolgoztukfel.avállalatalattastatisztikaikimutatásönál-
ló, legalább 20 embert foglalkoztató gazdasági egységet ért, melynek tevékenysége
iparijellegű,illetveolyan19éskevesebbembertfoglalkoztatóvállalatot,melynekéves
forgalma2012-benmeghaladtaaz5millióeurót.

2. táblázat. azátlagoshaviátlagbér16dél-szlovákiaijárásban,illetvepozsonybanés
kassán

Forrás:r očenkapriemyslusr 2014,21–22.p.éssajátszámítás.

atáblázatotmégakövetkezőkkellehetkiegészíteni:
– országosátlagbér:977€;
– 16járás+2nagyvárosátlagbére:848,39;
– átlagbéra16járásban:804,13;

 

 

 átlagbér (€) az országos átlag (%) 
Pozsony 1344 137,56 
Szenci járás 1066 109,11 
Dunaszerdahelyi járás 787 80,55 
Galántai járás 933 95,50 
Komáromi járás 740 75,74 
Lévai járás 841 86,08 
Nyitrai járás 857 87,72 
Érsekújvári járás 754 77,18 
Vágsellyei járás 983 100,61 
Losonci járás 805 82,40 
Nagyrőcei járás 783 80,14 
Rimaszombati járás 527 53,94 
Nagykürtösi járás 584 59,77 
Kassa város 1061 108,60 
Kassai járás 978 100,10 
Nagymihályi járás 743 76,05 
Rozsnyói járás 896 91,71 
Tőketerebesi járás 589 60,29 
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– különbségazországosátlaghozképesta16 járásban illetveakétnagyváros-
ban:-128,61,ezazországosátlag86,84%-a;

– különbségazországosátlaghozképesta16járásban:-172,88,ezazországos
átlag82,3%-a.

3.3.ahátrányoshelyzetűekarányadél-szlovákiában
a hátrányos helyzetű egyéneket a szlovák jog anyagi szükségben élőknek nevezi. a
417/2013,azanyagiszükségbenlévőktámogatásárólszólótörvényalapjánazanyagi
szükség(„hmotnánúdza”)olyanhelyzet,amikoraháztartásbanélőkjövedelmenem
haladja meg a létminimumot, és a háztartás tagjai munkával, tulajdonjoggal vagy
egyébvagyoni joggalnemképesekbebiztosítanivagynövelni jövedelmüket.ahátrá-
nyoshelyzetűszemélyekszázalékosarányátanépességenbelülakövetkeződiagram
szemlélteti.a2004ittisazelsőelérhetőadatidőpontja:

2. diagram.ahátrányoshelyzetűekarányadélijárásokban2004és2014között

f orrás:www.upsvar.sk

a2.diagrammutatja,hogy11évesidőszakalattadélirégióbanélőkközöttátlagosan
mindig többenéltek rosszszociálishelyzetben,mintazországban, függetlenülattól,
hogyajóhelyzetbenlévőfővárostéskassátbeleszámítjuk,vagysem.atovábbiará-
nyokakövetkezőképpenalakulnak:

– ahátrányoshelyzetűekországosarányánakátlaga2004és2014között:6,60%;
– 16járás+2nagyvárosátlaga:10,04%,vagyis3,44%-kalhaladjamegazorszá-

gosátlagot;
– 16 járásmunkanélküliségiátlaga:10,89, tehát4,29%-kalmagasabb,mintaz

országosszint.
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3.4.azúthálózatállapotaszlovákia„magyar”járásaiban

3. táblázat. azúthálózatnéhányjellemzőjedél-szlovákiában

Forrás:prehľadúdajovosieticestnýchkomunikáciís r ,5.,12–14.,17.p.

– a 16 járásban található szlovákia autópályáinak a 6,63%-a és gyorsforgalmi
útjainak 29,88%-a, miközben terület az ország kiterjedésének 32,6%-a, és itt
lakikszlovákialakosságánaka27,75%-a;

– a16járásbanéskétnagyvárosbantalálhatószlovákiaautópályáinaka19,35%-a
ésgyorsforgalmiútjainak34,82%-a,miközbenterületazországkiterjedésének
33,83%-a,ésittlakikszlovákialakosságánaka32,83%-a;

– területrelevetítveazútsűrűségtekintetébenadélijárásokjobbanállnak:a16
járásbanazútsűrűségazországos113,52%-a,akétnagyvárostisbeleszámítva
113,46%-a;

– alakosságszámáttekintveadélirégiómegintcsakelőnybenvan:a16járásban
azútsűrűségazországos123,19%-a,akétnagyvárossalegyütt137,23%-a.

3.5.adélirégiótőkevonzóképességeaszlovákiábanszékelő200legnagyobbvállalat
székhelyealapján
végülvizsgáljukmegadélirégiógazdaságierejétabbólaszemszögből,hogymennyi-
reképesalegnagyobbvállalatokatmagáhozvonzani.aTrendgazdaságihetilapáltal
2014novemberébenközreadott listából indultunkki. kassán5-nek,pozsonyban81
cégnek van a központja. noha a kassai 5 központ lényegesen nem befolyásolná az

 

útsűrűség 
 autópálya 

(km) 
gyorsforgalmi 

út (km) (km/km2) eltérés az 
országostól 

(km/1000 
lakos) 

eltérés az 
országostól 

Pozsony 53,424 0,000 0,413 0,047 0,322 -2,984 
Szenci járás 22,423 0,000 0,648 0,282 3,512 0,206 
Dunaszerdahelyi járás 0,000 0,000 0,507 0,141 4,595 1,289 
Galántai járás 0,000 15,411 0,481 0,115 3,201 -0,105 
Komáromi járás 0,000 0,000 0,353 -0,013 3,654 0,348 
Lévai járás 0,000 0,000 0,433 0,067 5,727 2,421 
Nyitrai járás 0,000 40,276 0,499 0,133 2,632 -0,674 
Érsekújvári járás 0,000 0,000 0,377 0,011 3,486 0,180 
Vágsellyei járás 0,000 0,000 0,355 -0,011 2,341 -0,965 
Losonci járás 0,000 0,000 0,411 0,045 4,666 1,360 
Nagyrőcei járás 0,000 7,759 0,323 -0,043 5,845 2,539 
Rimaszombati járás 0,000 10,420 0,348 -0,018 6,193 2,887 
Nagykürtösi járás 0,000 0,000 0,444 0,078 8,524 5,218 
Kassa város 0,000 12,225 0,414 0,048 0,396 -2,910 
Kassai járás 5,395 0,000 0,382 0,016 5,064 1,758 
Nagymihályi járás 0,000 0,000 0,379 0,013 3,509 0,203 
Rozsnyói járás 0,000 0,000 0,275 -0,091 5,227 1,921 
Tőketerebesi járás 0,000 0,000 0,433 0,067 4,411 1,105 
átlag (16+2) 4,513 7,174 0,415 0,049 4,073 0,767 
átlag (16) 1,739 6,715 0,416 0,050 4,537 1,231 
összesen (16+2) 81,242 86,091 7,475 0,887 73,305 13,797 
összesen (16) 27,818 73,866 6,648 0,792 72,587 19,691 
országosan 419,807 247,245 0,366 – 3,306 – 
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eredményt,apozsonyi81márigen.Hogykonzekvensekmaradjunk,ezértakétvárost
nemvettükkülön,ellenbenmostegyikszámaitsemszámítottukbe.

25vállalatnakaszékhelyetalálhatóavizsgáltvidéken,azazéppenazösszesnyol-
cada, 12,5%-a. ez a szám lényegesen elmarad a régió súlyától mind a területet
(32,6%),mindalakosságot(27,75%)tekintve.Haakétévvelkorábbiadatokhozhason-
lítjuk, akkor a helyzet javulónak tekinthető. akkor csak délen 23-nak (11,5%) volt a
székhelye.a javulástazonbanmégsemszabadjelentősnektekinteni.az igaz,hogya
2011-esállapotalapjánisvoltolyantelepülés–nyitra–,amelybenelenyészőszám-
ban élnek magyarok és 1938–45 között se volt magyarország része, de ez a város
azértmégmostisfontosszerepetjátszikafelvidékimagyarságéletében.a2014-eslis-
táraazonbanfelkerültnagymihályésőrmező,melyekcsupánaközigazgatásihatárok
meghúzásamiattkerülteka„magyar”járásokba.

Összefoglalás

amagyarlaktavidékszlovákiaegészdélihatáramenténholszéles,holelvékonyodott
sávbanhúzódik.arégiósokféletájegységreésnyelvjárásratagolódik,amelyekáltalá-
banáthúzódnakahatármásikoldalára.amindenkori(cseh)szlovákközigazgatásegyik
jellemzője, hogy ezeket nem veszi figyelembe. ez azt is jelenti, hogy amíg az ország
lakosságának8,5%-amagyar,a72nuTs4közigazgatásiegységeinek (pozsony5és
kassa 4 járását egynek számítva) csupán 2,78%-a magyar többségű. a déli járások
másban iskülönböznekazátlagosszlovák járásoktól,mégpedighogynagyobbakés
népesebbek.mindeznagyonnehézzéésegybenbizonytalannátesziajárásialapúszá-
mítást,haebbőlkiindulvaszeretnénkszlovákiamagyaroklaktavidékétfeltérképezni.

ami a vizsgált terület munkanélküliségi rátáját illeti, jól látható, hogy amióta a
munka-,szociáliséscsaládügyihivatalhonlapjánaszámokelérhetők,a16délijárás,
függetlenülpozsonyéskassakiemelkedőenjóértékeitől,mindigjelentősenelmarad
azországostól.Tekintettelazonbanarra,hogyméga járásonbelülkörzeti szinten is
különbségekvannak,adélirészeknagyobbmunkanélküliséggelküzdenek–ezlegin-
kábbpárkányvagyipolyságesetébenaleglátványosabb,amagyarokáltaltöbbségben
lakottterületenahelyzetmégennélisrosszabb.

ahátrányoshelyzetűekarányátelemezveafentiekhezteljesenhasonlóeredményt
kapunk.akülönbségcsakannyi,hogyaszámbavettidőszakrövidebb.amíg11évalatt
azországoséviátlag6,60%,addiga16+2-esérték10,04%,a16-ospedig10,89%.

azátlagbéresetébenismételtencsakjelentőselmaradástlátunkfüggetlenülattól,
hogybeszámítjuk-easzlovákfővároskimagaslóanjóbérszínvonalátvagysem.2013-
banalemaradásazországosátlagtól13,16%(16+2),illetve17,69%(16)volt.

azúthálózatadataitösszefoglalvaaztlehetmondani,hogyadélijárásokméreteit
is figyelembevéveazútsűrűség jobbazországösszestöbbi járáshozképest.ennek
többmagyarázatalehet,többekközöttatopográfiai:síkvidékenkönnyebbutatépíte-
ni.eztazonbancsakakkorszabadkijelenteni,haösszehasonlítanánkszlovákiahegyes
ésalföldijárásainakazúthálózatát.azautópályákhosszátszámbavéveazonbanmár
sokszorosazelmaradás,agyorsforgalmiutakhosszapedigmegközelítőlegmegfelela
régiósúlyának.
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a200legnagyobbvállalattelephelyénekavizsgálatáhoztalánannyitlehethozzá-
tenni,hogyazalacsonyszámokegyenesaránybanvannakatöbbimutatóval:kevesebb
nagyvállalat–nagyobbmunkanélküliség,alacsonyabbátlagbér.ebbenazesetbenmég
azúthálózatátlagonfelülisűrűségesemsegít,hiszenegymultinacionáliscégagyors
megközelíthetőségetkeresi,asokmásod-ésharmadosztályúútnembírszámárameg-
felelővonzerővel.

annakellenére,hogya16járássokbankülönbözikegymástólésközülükegy-egy–
apozsonyhozéskassáhozközeliek–akárazországosátlagnálisjobbhelyzetbenvan,
gazdasági szempontból mégis egy régiót alkotnak, amely rosszabb helyzetben van,
mintazországosátlag.mindeznemjelentiazt,hogyadélihatársáv lenneszlovákia
elmaradottabbvidéke,hanemazt,hogyaszlovákátlaghozmérveazelmaradáskimu-
tatható,ésezlegalábbkétévtizedejólmegfigyelhető.
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Prehľad údajov o sieti cestných komunikácií SR 2015.bratislava,s lovenskásprávaciest.
r enczeságoston2010.A Szlovák gazdaság és Dél-Szlovákia magyarlakta vidékeinek fejlődése

az EU-csatlakozás óta. budapest,eÖk ik .
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eÖk ik ,363–372.p.
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Základné údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 2012.obyvateľstvopodľanárod-

nosti.bratislava,Štatistickýúrads lovenskejrepubliky.

ZsoLT Hor buLák
THe eConomiC and soCiaL s iTuaTion of souTH sLovak ia in THe Lig HT of some indiCaTor s

The Hungarian-inhabited region stretches along the entire southern border of
s lovakia,somewhereinawide,elsewhereinathinstrip.Theregionisdividedinto
variousregions,sitesanddialects,theseoftenreachovertheothersideofthe
border. The southern districts differ from the average s lovak districts in many
aspects. if we look at the unemployment rate, for instance, irrespective of the
outstanding results of bratislava and košice, in the 16 southern districts it is
alwayssignificantlyhigherthanthenationalaverage.Thesouthernpartssuffer
muchmorefromunemployment–itisespeciallyevidentinŠtúrovoandŠahy–,
but the situation is even more unfavourable in the regions with Hungarian
majority. despite the fact that the 16 Hungarian-inhabited districts differ from
eachotherinmanyways,andoneortwo–thosesituatedclosetobratislavaand
košice – may be in a better position than the national average, but from the
economicpointofviewtheystillformonecompactregion,whichgenerallyisina
worsesituationthanthenationalaverage.Thisthoughdoesnotmeanthatthe
southernborderregionisthemostremotepartofthecountry,but,incomparison
withthes lovaknationalaverage, lagging isclearlydetectableover the last two
decades.
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bak i aTTiLa

Leszakadva,demégderűsen
(anagykürtösijárásmagyarságánakvalósága:

politikaiaktivitás,gazdaságimegfeneklés,aszlovákiai
magyarpolitikaiszakadásmérlege)

aTTiLa bak i
Laggingbehind,butyetunclouded.Howisrealityseen 304(437.6)
bytheHungariansintheveľkýk rtíšdistrict–thebalance 331.56(437.6)
ofthepoliticalsplitoftheHungariansins lovakia 316.022.4(=511.141)(437.6)

329(=511.141)(437.6)

keywords:laggingregion,unemployment,districtofveľkýk rtíš,smk ,mk p,most-Híd.

akutatásmeghatározása

r övidkezdeményezőtanulmányom,tartalmáttekintve,többrétűkutatástfoglalmagá-
ba.Háromtémakörtboncolgattam:1.anagykürtösijárás(okresveľkýk rtíš)potenciá-
lismagyarválasztóinakpolitikaieseménykövetésiésaktivitásiszokásait;2.térképez-
temanagykürtösijárásnakmintgazdaságilagleszakadó/leszakadttérségnekalema-
radásátkiváltófőbbokaitazottélőmagyarokközvetlenválaszadásaiútján;3.végeze-
tültudakoltamajárásbanélőmagyaroknakaszlovákiaimagyarpolitikaiszakadásról
(magyark özösségpártja1 –most-Híd)mintpolitikaijelenrőlalkotottvéleményét.2

akutatáselvégzésétleginkábbazindokolta,hogyapolitikairendszerváltástkövető
huszonöt évben nem készült reprezentatív felmérés a jelölt térségben élő, magukat
magyarnakvallókközött.amegállapításakárérvényeslehetatágabbrégióban,akerü-
letben délre fekvő járásokra – r imaszombat (r imavská sobota), nagyrőce (r evúca)
stb. – is.3 Tudatosan vagy érdektelenségből, de nem születnek/születtek komolyabb

1 aháromszlovákiaimagyarpárt1998-asegyesülésétkövetőenfelvettmagyarkoalíciópártja
nevet2012szeptemberébenváltoztattákamagyark özösségpártjamegnevezésre.

2 kutatásom harmadik témakörének vizsgálatakor nem tudakoltam sem a kérdőíven, sem
azonkívülamegkérdezettekpolitikaipártszimpátiáját.munkámsoránajárás–régió–tér-
ségszavakategyenrangúkénthasználtam.

3 f urcsamódonaközépsőországrészdélirészeinek,járásainakkutatásavalamioknálfogva
elkerülteatársadalomkutatóklátószögétmindaszlovák,mindamagyarkutatóktáborában.
ezt támasztjákalámásokmegállapításai is. „absentujúvýskumyv regiónoch, vktorých je
skutočnechudoba;idenajmäojužnéokresyvbanskobystrickéhokraja.”[Hiányzikavalóban
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lélegzetvételű feltáró kutatások, ahol a helyi lakosság véleményének bevonásával is
vizsgálják/vizsgálnákajelöltrégiókörülményeit.Hamégislegalábbérintőlegesenírnak
ilyentérségekkapcsán,akkoráltalábanamakromutatókvagyazadott régióvalkap-
csolatban nyilvántartott statisztikai adatok felhasználásával fogalmazódnak újra az
ismertmegállapítások:tartósanmagasmunkanélküliség,fejletleninfrastruktúra,szak-
képzetlenmunkaerőstb.afejlődésbenleszakadóterületeklakosságapedigcsakelvét-
ve,de leginkábbsehogysemszólaltatikmeg. ígyapolitikai rendszerváltásótaeltelt
több mint két évtized mozdulatlansága és az ezen a területen élők véleményének
hanyagoltságaadotttovábbialapotésbátorítástmunkámelkészítéséhez.

Továbbimeghatározószempontvolt,hogynemválasztásiévben, tehátválasztási
holtidőben vizsgálta kutatásom a potenciális szlovákiai magyar választók politikai
magatartásátéshelyzetértékelésétadott térségenbelül.Választási holtidőnektekin-
temaztazidőszakot,amikorminimálisan12egymástkövetőhónapbannemtartanak
országos kiterjedésű és jellegétől független általános választásokat, ebből kifolyólag
nincsközvetlenpolitikaibefolyásoltságakutatotttérséglakosságára(választásikam-
pányrendezvények,szórólapok,politikairendezvényekstb.)

amunkámsoránhasználtfogalmakközülelöljáróbanafejlődésben leszakadó tér-
ség megnevezésthatározommeg.valójábanezzel jelölömavizsgált járásegészét.a
fejlődésbenleszakadótérségmegjelölésalattegybehatárolhatóföldrajzivagyközigaz-
gatási egységet értek, ami a mérhető mutatóin keresztül vizsgálható. ezen mutatók
értékelésével, elemzésével megállapítások vonhatóak le. ilyen mutatónak tekintem
mindenekelőttamunkanélküliségarányátazegymástkövetőhónapokban,években;a
térségbenfekvőtelepüléseklakosságánbelüliproduktívkorúfelnőttlakosságarányát;
a térség infrastrukturális fejlettségét; a térségbe irányuló befektetési mutatókat stb.
írásomkészítésesoránafentebbemlítettmutatókbólamunkanélküliségésanempro-
duktívkorúlakosságadataitépítettemtanulmányomba,azonbanalegfőbbhangsúlyt
ígyisamegkérdezettekhelyzetértékelése-véleményeadta.

ajárás

ajárásterületeegykorrészbennógrádvármegye,részbenHontvármegyerészétképez-
te.Önállóközigazgatásiegységként1968-banalakítottákki.Jelenlegabesztercebányai
közigazgatásikerület(bbsk –banskobystrickýsamosprávnykraj)része.
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szegényrégiókkutatása,elsősorbanabesztercebányaikerületdélijárásaitilletően.]inelena
buksová: ako čelíme chudobe v banskobystrickom kraji. 2006. az elektronikus változat
231–232. oldala. az írás elérhető: http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/1148_
attach_chudoba_fulltext.pdf Letöltve: 2015. május 22. a nagykürtösi járást mint határon
átnyúló térséget kutatta 2013-ban egyetemista fiatalok lelkes csapata az international
visegrad f oundprojekt támogatásával,ahola járásmellettabalassagyarmatikistérséget
vizsgálták.ajárássalkapcsolatoskövetkeztetéseiketegyebekközött,ahogyírják,abbóla32
interjúból merítették, amelyeket a járás 13 településén készítettek. elvégzett munkájukról
készített írásukra l. http://www.agrikulti.hu/download/helyi_forras_alapu_videkfejlesztes.
pdfLetöltve:2015.május23.



a2011-esnépszámlálásiadatokalapjána járásban45562személytszámláltak
meg.ebből29841személyszlováknemzetiségűnek,10939magyarnemzetiségűnek
vallottamagát,amiaszlovákiaiösszmagyarság(458467fő)2,38%-átjelenti.4 ahar-
madiklegnépesebbnemzetiségamaga469főjévelaromavoltajárásban.

ajárást71településalkotja.a2011-esadatokmutatóiszerint48településnekvolt
500főnélkevesebblakosa.ajárás71településébőlazutolsónépszámláláseredmé-
nyeialapján21településen5 haladtamegamagyarnemzetiségűekarányaaz50%-ot,
és34településena10%-ot.ebbena21községbenkoncentrálódottajárásmagyarsá-
gának79,40%-a(összesen8686személy.)

1. táblázat. a járás összlakossága, azon belül a magyar nemzetiségűek száma és
arányaazutolsóháromnépszámlálásösszesítettadataialapján:

atáblázatbafoglaltnépszámlálásiadatoktanúságaszerintajárásmagyarságaapoli-
tikairendszerváltástkövetőmintegyhúszévben3445fővellettkevesebb.ajárásössz-
magyarságaajárásösszlakosságáhozviszonyítvaisveszítettarányából.

azérzékeltetettlemorzsolódás,fogyásokainakvizsgálatanemképezitanulmányom
szorosanalakított tartalmát,azonbanezzelösszefüggésbenannyitmindenképpmeg
kellemlíteni,hogyamagyartöbbségűtelepülésekbizonynemjeleskednekaszületési
statisztikák évenkénti megdöntésében (bár ez az általános megállapítás érvényes
lehetmásdélijárásokmagyarságáravonatkozóanis.)nemrendkívüliakisebbfalvak-
ban,hogytöbbegymástkövetőévbensemrögzítenekszületésiadatot,mígahalálozá-
sirátamesszemagasanvezetiaszámszerűstatisztikaimutatókat.

évtizedekenátajárástleginkábbabarnaszénbányászatárólismertékszerteazország-
ban,esetlegannakhátáraintúl.máramás,korábbanmegvalósuló,iparitevékenység-
gelegyüttabányászatismegszűnt.

a járás jelenének legfőbbgazdaságiágazataamezőgazdaság.ezenkívüla fafel-
dolgozó ipar, élelmiszeripar (ipolynyék/vinica) és (k iskürtösön/malý k rtíš) egy ipari
parkérdemelemlítést.anagykürtösijárástakülönfélefelmérésekésértékelésekmár

Év Összlakosság Magyar nemzetiségűek száma Magyarok aránya (%) 
19916 46 813 14 384 30,72 
20017 46 741 12 823 27,43 
20118 45 562 10 939 24,00 

 
 
 Település Kitöltött kérdőívek száma 
1 Csáb 16
2 Ipolybalog 10
3 Ipolyhidvég 9
4 Ipolynyék 12
5 Ipolyvarbó 16
6 Kőkeszi 10
7 Lukanénye 12
8 Óvár 11

 
 

 Település Összlakosság 
2001-ben 

Összlakosság
2011-ben 

Magyar 
nemzetiségű 

(2001) 

Magyar 
nemzetiségű 

(2011) 

Nem 
dolgozó 

nyugdíjasok 
(2001) 

Nem dolgozó 
nyugdíjasok 

(2011) 

1 Csáb* 1056 1063 760 704 265 241
2 Ipolybalog* 811 846 713 717 237 240
3 Ipolyhidvég 650 633 499 456 159 154
4 Ipolynyék 1961 1870 1723 1577 531 484
5 Ipolyvarbó 439 363 366 304 161 132
6 Kőkeszi 362 354 254 241 103 89
7 Lukanénye* 1394 1391 1085 1111 395 376
8 Óvár 342 302 255 228 122 102
 Összesen 7015 6822 5655 5338 1973 1818

 
 

Év Gazdaságilag aktív lakosság száma Munkanélküliek száma Arány (%) 
2004 22 675 6681 26,42
2005 21 922 6199 25,58
2006 21 670 5129 21,56
2007 21 276 4682 19,49
2008 21 138 4518 19,06
2009 20 108 5498 23,69
2010 19 621 5592 24,74
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4 3965személynemzetiségeismeretlenmaradtajárásban2011-ben.
5 apátújfalu, Csáb, g yürki, inám, ipolybalog, ipolyhidvég, ipolykeszi, ipolykér, ipolynagyfalu,

ipolynyék, ipolyvarbó,kelenye,k óvár,k őkeszi,Lukanénye,nagycsalomja,óvár,s irák,szé-
csénke,szécsénykovácsi,Terbegec.

6 http://sodb.infostat.sk/sodb/sk/1991/format.htmLetöltve:2015.március1.
7 http://sodb.infostat.sk/sodb/sk/2001/format.htmLetöltve:2015.március1.
8 Základnéúdajezosčítaniaobyvateľov,domovabytov2011.obyvateľstvopodľanárodnosti,

2012. a digitálisan feldolgozott eredmények elérhetőek a szlovák statisztikai Hivatal
honlapján,illetveonnanletölthetőekpdfformátumban.Lásd:slovak.statistics.sk



a2000-esévekelejénaszegényésfejletlenjárásokközésorolták,tehátabbanazidő-
szakban sem mutatott jelentős fejlődést, amikor az országos gazdasági növekedés
gyorsulópályáraállt.9 ahelyzetpedigazótasemváltozott,csakromlott.

akérdőív

akérdőívenszereplőkérdésekkeligyekeztempontosképetrajzolniakiválasztotttérség
potenciálismagyarválasztóinakpolitikátnyomonkövetőszokásairól;a régióelmara-
dottságának főbb határozóiról az ott lakók értékelése alapján, valamint a szlovákiai
magyarpolitikaiszakadásértékelésérőlazottlakókkörében.10

kutatásomadatfelvételimódszereakérdőívekszemélyeskitöltésevolt.módszer-
taniszempontbólfontosmegemlíteni,hogyakutatásimintavételvéletlenszerűentör-
ténta2.táblázatbanfeltüntetetttelepüléseken.

afelmérés2015.január20.ésmárcius10.közöttzajlott.amegkérdezettekvélet-
lenszerűkiválasztásával96kérdőív lettkitöltve.a legfiatalabbadatközlő19éves,a
legidősebb77évesvolt.

2. táblázat.akérdőívekkitöltésébenrésztvetttelepülések,illetveakitöltöttkérdőívek
száma:

akérdőív6kérdésttartalmazott.k érdésösszetételébenvegyes,vagyisnyitottészárt
kérdéseket egyaránt magába foglalt. nyitott kérdéssel a válaszadók a járás elmara-

Év Összlakosság Magyar nemzetiségűek száma Magyarok aránya (%) 
19916 46 813 14 384 30,72
20017 46 741 12 823 27,43
20118 45 562 10 939 24,00

 
 
 Település Kitöltött kérdőívek száma 
1 Csáb 16 
2 Ipolybalog 10 
3 Ipolyhidvég 9 
4 Ipolynyék 12 
5 Ipolyvarbó 16 
6 Kőkeszi 10 
7 Lukanénye 12 
8 Óvár 11 
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Összlakosság
2011-ben 

Magyar 
nemzetiségű 

(2001) 

Magyar 
nemzetiségű 

(2011) 

Nem 
dolgozó 

nyugdíjasok 
(2001) 

Nem dolgozó 
nyugdíjasok 

(2011) 

1 Csáb* 1056 1063 760 704 265 241
2 Ipolybalog* 811 846 713 717 237 240
3 Ipolyhidvég 650 633 499 456 159 154
4 Ipolynyék 1961 1870 1723 1577 531 484
5 Ipolyvarbó 439 363 366 304 161 132
6 Kőkeszi 362 354 254 241 103 89
7 Lukanénye* 1394 1391 1085 1111 395 376
8 Óvár 342 302 255 228 122 102
 Összesen 7015 6822 5655 5338 1973 1818

 
 

Év Gazdaságilag aktív lakosság száma Munkanélküliek száma Arány (%) 
2004 22 675 6681 26,42
2005 21 922 6199 25,58
2006 21 670 5129 21,56
2007 21 276 4682 19,49
2008 21 138 4518 19,06
2009 20 108 5498 23,69
2010 19 621 5592 24,74
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9 Lásd például anton michálek: meranie chudoby v regiónoch (okresosch sr ). elérhető:
http://www.sav.sk/journals/uploads/02161025michalek.pdf Letöltve 2015. március 2.
szlovákia legszegényebbrégióinakelhelyezkedésérőlszólva így íraszerző:„medziokresys
vysokouúrovňouchudobymožnozaradiťištyriokresyjužnejčastistrednéhos lovenskaato
r evúcu,r imavskúsobotu,veľkýk rtíšak rupinu.”[anagyszegénységűjárásokközésorol-
hatók özép-szlovákiadélirészéneknégyjárásais:ar őcei,ar imaszombati,anagykürtösi
és a korponai járás.] az elektronikus változat 23–24. oldala. nyomtatott változata anton
michálek:meraniechudobyvregiónoch(okresochs lovenska).Sociológia,36.évf.(2004)1.
sz.7–30.p.

10 mindenadatgyűjtősegítőmnekköszönetteltartozom!g yors,kitartó,ésazidőkorlátrameg-
fogalmazottkérésemetszemelőtttartvasegítettékmunkámat.aktívközreműködésüknélkül
mindösszeelgondolásmaradtvolnamindenkutatásielképzelésem.



dottságánakáltalukfontosnaktartottfőbbokait,továbbáa2009-benbekövetkezettés
azótaistartómagyarpolitikaiszakadástvéleményezhették,értékelhették.

kutatásom eredményei mindenekelőtt a vizsgált időszak állapotait rögzítették,
ugyanakkorabegyűjtöttválaszokértékeléseszélesebbértelembenvettkövetkezteté-
seklevonásátszinténnyújthatja.

nemek,iskolázottságésfoglalkozásszerintimegoszlás

azösszeskérdőívetkitöltőkközül44személyvoltnőés52férfi(45,84%–54,16%.)
korcsoportokrabontvaamegkérdezettek13,6%-a18–29évközötti,18,7%-a30–39
évközötti,32,3%-a40–49évközötti,28,1%-a50–59évközöttiés7,3%-a60évfölöt-
tikorcsoporthoztartozott.

Családiállapotukmeghatározástekintetébenaválaszadók68,75%-avoltnősvagy
férjezett,22,92%-anőtlenvagyhajadon,5,20%-aelváltés3,13%-aözvegy.afeltünte-
tettiskolázottságszerintamegkérdezettek21,87%-afelsőfokúvégzettséggel,53,13%-a
érettségivel,19,80%-aszakiskolaivégzettséggelés5,20%-aáltalánosiskolaivégzett-
séggel rendelkezett. a kérdőívet kitöltők 70,83%-ának volt munkahelye a felmérés
készítésénekidején,29,12%-ajelöltemagátmunkanélkülinek.

3. táblázat. akérdőívekkitöltésébenrésztvevőtelepülésekegyesdemográfiaiésnem-
zetiségimutatóianépszámlálásokfényében:

(a*-gal jelölt településeknél rövidmegjegyzéstérdemel,hogyakorábbiegyévtizedbenkiterjedtszociális
lakásépítésiprogram/programokszínhelyei voltak,ahovámás településekről is történtbeköltözés.ennek
tekintetbevételévelmárinkábbstagnálástlehetmegállapítaniazadotttelepülésössznépességimutatóján.)

1.politikaieseménykövetésésaktivitásanagykürtösijárásmagyarságakörében

Többszempontúkutatásomelsőfejezetébenanagykürtösijárásmagyarválasztóinak
azországpolitikaieseményeineknyomonkövetésiszokásait,valamintaválasztásokon
valórészvételét–választóihajlandóságátfirtattam.

iskolaivégzettségtőléskorcsoporttólfüggetlenülamegkérdezettek44,79%-anyilat-
kozta,hogylegalábbnéhafigyelemmelkísériaszlovákiaiközéletéspolitikaudvaránzajló

Év Összlakosság Magyar nemzetiségűek száma Magyarok aránya (%) 
19916 46 813 14 384 30,72
20017 46 741 12 823 27,43
20118 45 562 10 939 24,00

 
 
 Település Kitöltött kérdőívek száma 
1 Csáb 16
2 Ipolybalog 10
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4 Ipolynyék 12
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8 Óvár 11
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1 Csáb* 1056 1063 760 704 265 241 
2 Ipolybalog* 811 846 713 717 237 240 
3 Ipolyhidvég 650 633 499 456 159 154 
4 Ipolynyék 1961 1870 1723 1577 531 484 
5 Ipolyvarbó 439 363 366 304 161 132 
6 Kőkeszi 362 354 254 241 103 89 
7 Lukanénye* 1394 1391 1085 1111 395 376 
8 Óvár 342 302 255 228 122 102 
 Összesen 7015 6822 5655 5338 1973 1818 

 
 

Év Gazdaságilag aktív lakosság száma Munkanélküliek száma Arány (%) 
2004 22 675 6681 26,42
2005 21 922 6199 25,58
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eseményeket.Többmintegyharmaduk,35,41%-ukrendszeresenfigyeliamindennapok
politikaiéletébenvégbemenőváltozásokat,történéseket.akérdőívetkitöltők15,63%-a
sajátszokásaialapjánnemigazánérdeklődőnektüntettefelszokásait,ésaválaszadók
4,17%-ajelöltemagátapolitikátésközéletetegyáltalánfigyelemmelnemkísérőnek.

ajárásmagyarságánakpolitikaiaktivitása–választóihajlandóságavizsgálatánála
válaszadókmagukértékelhettékválasztóihajlandóságukmértékét.eszerintaválasz-
adóknak 72,92%-a tüntette magát a választásokon rendszeresen részt vevőnek, és
22,91%-aállította,hogyaválasztásokjellegétőlfügg,résztvesz-erajtukvagynem,s
mindössze4,17%-ukközölte,hogysemmiféleválasztásnaknemrésztvevője.

amintafentiadatokismutatják,ajárásmagyarsága„szívesen”járulazurnákhoz
választásokalkalmával.

a szlovákiai magyarságnak mint egésznek jelene és jövője szempontjából feltett
kérdésekre,miszerint(i.)mennyiretartjákhatékonynakaszlovákiaimagyarságparla-
mentiképviseletét,valamintarraakérdésre,hogy(ii.)hosszútávonbiztosítottnaklát-
ják-easzlovákiaimagyarságparlamentiérdekképviseletét,akérdőívekkitöltőiakövet-
kezőképpenfoglaltakállást:

Hatékonyság–aválaszadók48,96%-aszerintkielégítőaszlovákiaimagyarságpar-
lamentiképviselete,deugyanekkoraarányban–48,96%-ban–vannakazok,akiknem
tartották/nem tartják hatékonynak a képviseletet, és mindössze 2,08%-ban voltak
azok,akikhatékonynakminősítettékaszlovákiaimagyarságparlamentiképviseletét.

érdekképviselet biztosítottsága – a válaszadók 75%-a nyilatkozott úgy, miszerint
hosszútávonnemlátjabiztosítottnakaszlovákiaimagyarságparlamentiérdekképvi-
seletét,ésamegkérdezettek25%-aválaszoltigennelazérdekképviselethosszútávú
biztosítottságáravonatkozóan.

2.azelmaradottságokaialulnézetből

másodikvizsgálatitémakéntajáráselmaradottságánakokairólkérdeztemaközigaz-
gatásiegységmagyarközvéleményét.efejezetetérősítetteannakanyilvánvalóságnak
atagadhatatlansága,melyszerint:politikaiakaratnélkülnincsgazdaságifellendülés
setágabbanértelmezettrégiókban,sebármiféleszűkebbföldrajzivagyközigazgatási
egység(ek)ben.

szlovákia legtöbblemaradottrégiójánazeurópaiunióhoztörténőformáliscsatla-
kozás óta sem sikerült gazdaságilag számottevően javítani. ezen térségek tartósan
magasmunkanélküliségimutatói(is)önmagukértbeszélnek.azeurópaibizottságnak
az ország 2014-es évéről szóló jelentésében pedig sokadszor hangsúlyosan jelenik
megatartósanmunkanélküliekmagasarányára, illetveafiatalgenerációkkörében
uralkodóriasztómunkanélküliségtényéreutalófigyelmeztetések.11

afentebbközölttényálláskülönösenérzékenyenérintiazországdélirégióit,benne
avizsgáltnagykürtösijárássalegyütt.
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11 adokumentumszövegérelásd:http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_slo-
vakia_en.pdfLetöltve2015.május21.



szlovákiadéli járásainakgazdaságikondíciójárólsemamúltban,sema jelenben
nemszóltakésszólnakahíradásokpozitívmegvilágításban.ugyanakkoradéliország-
részenelterülőtérségek-járásoksemazonoselmaradottságimutatókkalrendelkeznek.
erészekkülönféleadottságaikésmásismérvekalapjántovábbosztályozhatóak.egyes
tudósításokatöbbségébenadélisávbanlakómagyarokrólegészegyszerűen,minta
„szegény magyar rémről” állapították meg, hogy sem a kormány, sem a szlovákiai
magyarokérdekeinekképviseletétzászlajáratűzőpolitikaipártnemtudottmitkezde-
nifelzárkóztatásukkal.12

afentiekkelösszefüggésbenaszlovákiaimagyarságpolitikaiképviseletétvallópártok
papíronutoljára2012koraőszénegyközösenaláírtdokumentumban13 nyilatkoztakadéli
régiókfelzárkóztatásánakfontosságáról.adokumentumelőkészítőjeamagátapolitiká-
tól függetlennekbemutatóésa„szlovákiaimagyarszervezetekegyeztető” fórumaként
megjelenítőszlovákiaimagyarokkerekasztalavolt.ebbenarövidalapfektetésbennyo-
matékosították az ország déli járásainak az fejlettebb régiókhoz történő gazdasági és
egyébterületűfelcsatlakoztatásáról,annakszükségességérőlkialakítottegyetértésüket.

mindeneddigierőfeszítésvagydokumentumaláírásaellenéreanagykürtösijárás
legjellemzőbbéslegtöbbethangoztatottstatisztikaimutatójaatartósanmagasmun-
kanélküliségarányamaradt.ajárásbanamunkanélküliséga2014.szeptemberiada-
tokszerintis22,79%volt.14 azeddigi2015-össtatisztikákugyanmutatnaknémicsök-
kenést, azonban még 2015 áprilisában is 4496 álláskeresőt tartottak nyilván, ami
20,47%-osmunkanélküliségimutatónakfelelmeg.15

amunkanélküliségszámszerűadataita4.táblázatszemléltetia2004és2010év
elejeközöttiidőszakraösszesítve.

4. táblázat. amunkanélküliségarányánakalakulásaanagykürtösijárásonbelül2004
és2010januárjaközött:

Forrás:Úpsvar veľkýk rtíš

Év Összlakosság Magyar nemzetiségűek száma Magyarok aránya (%) 
19916 46 813 14 384 30,72
20017 46 741 12 823 27,43
20118 45 562 10 939 24,00

 
 
 Település Kitöltött kérdőívek száma 
1 Csáb 16
2 Ipolybalog 10
3 Ipolyhidvég 9
4 Ipolynyék 12
5 Ipolyvarbó 16
6 Kőkeszi 10
7 Lukanénye 12
8 Óvár 11

 
 

 Település Összlakosság 
2001-ben 

Összlakosság
2011-ben 

Magyar 
nemzetiségű 

(2001) 

Magyar 
nemzetiségű 

(2011) 

Nem 
dolgozó 

nyugdíjasok 
(2001) 

Nem dolgozó 
nyugdíjasok 

(2011) 

1 Csáb* 1056 1063 760 704 265 241
2 Ipolybalog* 811 846 713 717 237 240
3 Ipolyhidvég 650 633 499 456 159 154
4 Ipolynyék 1961 1870 1723 1577 531 484
5 Ipolyvarbó 439 363 366 304 161 132
6 Kőkeszi 362 354 254 241 103 89
7 Lukanénye* 1394 1391 1085 1111 395 376
8 Óvár 342 302 255 228 122 102
 Összesen 7015 6822 5655 5338 1973 1818

 
 

Év Gazdaságilag aktív lakosság száma Munkanélküliek száma Arány (%) 
2004 22 675 6681 26,42 
2005 21 922 6199 25,58 
2006 21 670 5129 21,56 
2007 21 276 4682 19,49 
2008 21 138 4518 19,06 
2009 20 108 5498 23,69 
2010 19 621 5592 24,74 
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12 www.etrend.sk/ekonomika/chudobny-madarsky-strasiak.htmlLetöltve:2015.április12.az
írás2009-benjelentmeg.

13 a szlovákiai magyarok megmaradásának és fejlődésének alapfeltételei címet viselő doku-
mentumotpozsonyban2012.szeptember25-ikeltezésselírtákalá.aröviddokumentum„a
fejlődés eszközei” fejezetének a „r egionális fejlesztés” című bekezdésében tartalmaz egy
röpkeáltalánoshangvételűfrázistazországdélirégióinak–járásainak–felzárkóztatásának
fontosságáról.

14 http://www.nup.sk/poradie-okresov-podla-nezamestnanosti/2014-09Letöltve:2015.április12.
15 http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2015.html?page_

id=467299Letöltve:2015.május21.



akérdőívetkitöltőkkétkérdésbenválaszolvanyilatkozhattakjárásukgazdaságiviszo-
nyaivalkapcsolatosvagyazzalösszefüggésbehozhatónézőpontjukról,véleményükről.

azelső,zártkérdésbenvéleményezhették,hogybefolyásolja-eegyadottrégió,egy
járás lemaradottságát a térség parlamenti képviseletének hiánya. nyitott kérdésre
adottválaszulpedig rövidenösszefoglalhattákmindazokatazáltalukelsődlegeshiá-
nyoknak,összefüggéseknektulajdonítottösszetevőket,amelyekajáráselmaradottsá-
gátkiváltják,illetvetartósanfenntartják.

aválaszadóktöbbsége,62,50%-avélteúgy,hogyajáráselmaradottságáértrészben
felelősaparlamentiképviselethiánya.ugyanerrőlakérdésrőlamegkérdezettek34,38%-a
válaszolta,miszerintteljesmértékbenbefolyásoljaajárásfejlődésétalegmagasabbszin-
tű képviselet járási hiánya, és a válaszadóknak csupán egy töredéke, 3,12%-a jelölte,
hogynembefolyásoljaalemaradottságotaparlamentiképviselethiánya.

akérdőívelsőnyitottkérdésébenannakkitöltőicímszavakbanvagyrövidenkifejtve
írhattáklevéleményüket,hogymibenlátjákjárásukmásrégiókhoz,fejlettebbjárások-
hozviszonyítottel-/lemaradottságát.

akitöltöttválaszadásokbanháromolyan,szinteegybehangzómetszéspontotjelöl-
tekmeg,amelyekmenténkülön-különvagyfelsorolásul,detalálkoztak.emetszéspon-
tok:1.a munkanélküliség,2.a kellő számú munkahely hiánya ésaz3.infrastruktúra
nem kielégítő állapota voltak,aholazutóbbielégtelenségarosszközutakésagyors-
forgalmiút16 hiányamellettfelöleliavasútiközlekedésnemlététis.ésbárhatármenti
járásrólvanszó,amagyarországitúloldal(nógrádmegye)semtartozikafejlettebbipari
régiókközé.ígyamunkaerő-piaciviszonyokkifejezettenkedvezőtlenülalakultakésala-
kulnakajárásban.avázoltakontúlaválaszadókazelmaradottságtovábbiszövődmé-
nyekénttüntettékfelafiatalokelvándorlását,illetveabefektetőikedvhiányát.

Többkérdőívválaszábanfelbukkantapolitikaiprioritásnakminttényezőnekagyen-
gesége,valamintelőfordultolyanválaszis,aholajáráselmaradottvalóságátegyene-
senamagyarkisebbségpolitikaivezetőirészérőlmeglévőközönynektudtabe.

a leszakadórégiókelemzésével foglalkozók tollábólnapvilágot látottolyanössze-
hasonlítóvizsgálatis,aholazelemzőkatartósmunkanélküliségésazelemioktatás
közötti összefüggéseket vizsgálva állapították meg, hogy azokban a régiókban/járá-
sokban,aholmagasa tartósanmunkanélküliekaránya,általábanazelemioktatás
színvonalakimutathatóanalacsonyabba fejlettebbvidékekelemioktatásáhozviszo-
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16 agyorsforgalmiút,amiarégiónáthaladór 7-esútvalamikorimegépítésétjelöli,jelenthetné
mindajárásnak,mindaszélesebbrégiónak,tehátaszomszédosjárásoknakisafejlődés,
felzárkózászálogát.ugyanakkorazemlítettgyorsforgalmiútépítésérőlszólóhíradásoknem
kedvezőekatárgyaltrégióranézve.aVasárnap címűmagazin2015.február24-énmegjele-
nőszámánakegyikírásábanfoglalkozottazemlítettútépítésével,amibennemalegkecseg-
tetőbb híradást adta az r 7 közeljövőbeni teljes megépítésével kapcsolatban:„Úgy tűnik
tehát,hogyvégrefényderenga»csallóközialagút«végén.vajhamáselhanyagoltrégiókrólis
elmondhatnánk ugyanezt! mert vajon melyik befektető tülekedne g ömörbe, nógrádba, az
ipolyvagyazalsó-g arammentére,aholaközlekedésifeltételeka19.századiaknakfelelnek
meg?”Vasárnap, 48.évf.9.sz.8.p.,2015.február24.ahetilapk övesdik árolycikkétvégre
megépülazr 7-esgyorsforgalmiút?címmelközölte.



nyítva.ahivatkozottfelmérésebbeacsoportbatartozónaksoroltaanagykürtösijárást
is,amitávlatilagmegintcsaknemkecsegtetőjövőképetfestarégiónemzetiségtőlfüg-
getlenlakosságaelé.17

3.aszlovákiaimagyarpolitikaiszakadásmérlegeanagykürtösijárásban

a kérdőív utolsó kérdésére adott válaszok a szlovákiai magyar politikai szakadásról
kialakultnézeteket,értékeléseketfoglaljaössze.akérdőívetkitöltőklegtöbbje,24szá-
zaléka(25darabkérdőíven)eztakérdésthagytamegválaszolatlanul.

azországfüggetlenségétkövetőnéhányévesidőszakután,1998-banaszlovákiai
magyarközösségaddigpolitikailagtöbbpólusúvalósága,válaszulazakkorikormány-
erőkegyretarthatatlanabbimpulzusaira,mesterségesfolyamatbantranszformálódott
egypolitikaipárttá.Úgytűnt,azegyesítésgöröngyeitől lassanszabadulva,ütemesen
kristályosodófejlődésmentén,illetvemindenbelső,házonbelülinézeteltérésellenére,
kialakítottákazáhítottvalódipolitikaiegységet.ezalátszat2009-igmaradtéletben.
ekkor történtaz,amireaddigavalóságban talánkevesengondoltak:azegymagyar
pártból kiváló parlamenti képviselők néhány fős csoportja, akik korábban elhagyott
pártjuklegfelsővezetésébenmunkálkodtak,távozvaújpolitikaipártotalakítottmost-
Hídnéven.

amost-Hídpolitikaipárt2009.júniusimegalakulásaótaélesvitákkereszttüzében
állt.akezdeti,olykornyíltésnyershangvételűforrongásokcsendesedtekugyan,azon-
banbizonyosmértékig,szinteállandójelleggelajelenbenistartanak,illetveválasztá-
siküzdelmekközeledtévelhelyenkéntfelerősödnek.azegypártbólvalókiválásaszlo-
vákiaimagyarközösség legtávolibbközösségeiben isholakarva,holakaratlanul,de
vitákatgerjesztett.avitákleginkábbaszlovákiaimagyarságberkeinbelüliekmaradtak,
azonbanazsemhagyhatófigyelmenkívül,hogyamagyarországi(2010-tőlkormányzó)
jobboldalipolitikaipártoksemtekintettékhosszúideigpartnernekazújpártotaszlo-
vákiaimagyarokautentikusérdekképviseletében,ésezafajtaelhatárolódás,fenntar-
tásrészbennapjainkigtart.amost-Hídlegfőbbpolitikaisúlyátmindazonáltala2010-
esés2012-esparlamentiválasztásokonelértpozitívsikereadja.18

amost-Hídpárt létrejöttétőleltelt időszakravonatkozóanannyimindenképpmeg-
állapítható,hogyaszakadás/kiválás tényemindmáig foglalkoztatja,ésnemkismér-
tékbenmegosztja,aszlovákiaimagyarközvéleményt.

azújpárttalszembenaszlovákiaimagyarsághitelespolitikaiérdekképviseletéta
magyark özösségpártjatekintisajátjának,ésennekalapszabályában19 kétségetkizá-
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17 http://www.sberbank.sk/servlet/sberbankmT=/apps/sberbank/Web/main.nsf/vw_byid/
blog&opendocument=y&Lang =sk &menu=analyzy&T6=blankmaster&ur L=/apps/sberba
nk/Web/webnews.nsf/vw_byid /id _6af 74Ca2521a27e4C1257d 57004164b8 Letöltve
2015. március 5. vagy: http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/monitor-deviatakov-ukazal-
chudoba-zhorsuje-vysledky.htmlLetöltve:2015.március20.

18 2010-ben8,12%-ot,2012-ben6,89%-otelérvejutottakaszlovákparlamentbe.
19 Lásd:http://www.mkp.sk/mkp_alapszabaly_2012_kurt.pdf



róanhangotisad.a2012szeptemberébenmegnevezésétmódosítópolitikaipárthát-
ránya,hogysema2010-es,sema2012-esparlamentiválasztásokalkalmávalnem
érteelaszlováktörvényhozásbajutásiküszöbötszázalékoshatárát.azótamintparla-
mentenkívülipártfejtkitevékenységet,illetveképviselőtjuttatottaeurópaiuniópar-
lamentjébe,valamintazországonbelülazalacsonyabbközigazgatásiésönkormány-
zatiegységekbenválasztástnyertképviselőirévénjelenikmeg.

aszlovákiaimagyarságazújpártlétrehozásávalújabbtörésvonalmenténkerültkét
oldalra.

mindennézeteltérésésvitaellenéreegyikpárt figyelmétsemkerülhetiela tény,
hogykétévtizedalattaszlovákiaimagyarokösszlakosságonbelülilétszámajelentősen
csökkent.míg1991-ben567296személyvallottamagátmagyarnak,addighúszévvel
később, 2011-ben a népszámlálás statisztikai mutatói már csak 458 467 személyt
mutattakaszlovákiaimagyarságkörében.

a 2009-ben felszínre került tényleges törés a nagykürtösi járás magyarságát,
ahogyaztazazótalezajlottválasztásieredményekismutatják,úgyszinténkéttábor-
raszakította.

akérdőívesfelmérésbenmegkérdezettek73,61%-aegyhangúlagelítélteapolitikai
szakítást.aválaszadásokbólkitűnikazis,hogyleginkábbazegységbenazerőelvének
megbontását látják a kialakult helyzetben. a különféle elmarasztaló vélemények és
megállapításoksorábanolvashatóakpéldául:„nemjutunkelőbbre”;„önérdekűversen-
gés folyik a képviselői helyekért”; kisebb bejutási esély mindkét oldalon; megfelelő
vezetőhiánya,akiösszefognáazittenimagyarságot;„amígpártjainkversengenekegy-
más közt, mi szétszóródunk, legyengülünk, elveszünk”, a legjobb út afelé, hogy ne
legyenamagyarságnakparlamentiképviselete.

mindezekamegállapításokaztisjelzik,hogyanagykürtösijárásmagyarságának
többségefigyelemmelkísériazérdekeinekképviseletéthangoztatópolitikaiszubjektu-
moktevékenységét.

Összegzés

a nagykürtösi járás magyarságának van véleménye – így lehetne a legrövidebben
összefoglalni munkám üzenetét. a járás magyar népességének többsége, bevallása
szerint, gyakorolja választójogát, kifejezve ezzel, hogy felelősséget érez mind a szű-
kebb,mindatágabbközösségügyeiiránt.ehhezszorosankapcsolódik,hogyaszlová-
kiaimagyarságparlamentiképviseletétbárfontosnaktartja,hatékonyságávalkapcso-
latbanazonbanvannak fenntartásai.ugyanakkorahosszú távúmagyarképviseletet
semvélikfeltétlenbiztosítottnak.

akérdőívekösszesítettadataivilágosanmutatták,hogyajárásel-/lemaradottsá-
gáértfelelőstényezők,túlzásnélkülállítva,jólkörülírhatóakatérségbenélőkközlé-
sei,meglátásaialapján.illusztráljákaztis,hogyarégióbanélőkaktívfigyelemmelvan-
nakszűkebb-tágabblakóhelyükállandósulólemaradásának„eseményei”(pl.azüres
politikaifrázisokismétlése,atétlenképviseletciklusai,ajárásfejlődéséheznélkülöz-
hetetlenpolitikaiakarathiányastb.)iránt.egybenjelzikaztis,hogytevőlegespolitikai
akaratkésedelmemiattagazdaságifejlődésbenleszakadórégiókbangondolnisem
lehetkiterjedt,nagyobbvolumenűfejlesztések,befektetésektervezésére,amiazott
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élőkhosszútávú,jövőtbefolyásolólehetőségeirekihatássallennének.ezzelszemben
ajelenanemtúlnépeskistelepüléseklakosságának,derészbenanagyobbközsé-
geknek is a gyorsuló elöregedését és lassú elnéptelenedését idézik elő a fiatalok
elköltözésemellett.

akutatásutolsótémáját,aszlovákiaimagyarpolitikahasadásátanagykürtösijárás
magyarságánakabszolúttöbbségehelyteleníti,éshosszútávonkárosnaktekintiaszlo-
vákiaimagyarságegészénekjövőjére.

adalék:azelvégzettterepmunkasoránfigyeltemfelarra,hogyavizsgálttérségbenélők
aleszakadásmélyülésévelegyenesaránybanegyfajtatudatmódosuláson esnekát.ez
befolyásolja/befolyásolhatjaasaját,illetveatágabbrégiójukjövőjérőlalkotottprognó-
zisuk, jövőképük egészét. a tudatmódosulás a szűkebb lakóhelyük, majd terebélye-
sedveatágabbkörnyezetükelmaradottságárólszólvaállandósulómomentumokatfog-
lalmagába.munkámsoránelátásiésjövőképimódosulásnakháromfokozatátkülön-
böztettemmegazilyentérségbenélőkközött:

1.pozitívjövőképállapota–aholazelvándorlás,afiataloknagyszámúbelsővagy
külsőmigrációjanemmutatkomolyabbkilengéseket,illetveatávollétetegyszerűena
munkahellyelazonosítják;

2.stagnálójövőképállapota–aholafentipontbanjelzettmutatókkilengéströgzí-
tenek,ésazilyenrégióbanélőkjövőképénekaddigitúlnyomórésztpozitívhangvételét
márjelentősmértékbennélkülözik;avéleményalkotásokakilátástalanabbjövővázo-
lása felé mozdulnak el, és túlnyomórészt a politikai akarat hiányával azonosítják a
lemaradottságvelejáróit;

3.akilátástalanságmintállandósulóállapot–melybenafiatalabbnemzedékekés
máskorcsoportokelvándorlásáttermészetesnektartják,ésaholazelöregedésésfoko-
zatoselnéptelenedésazállandósulójelen.

Háromrétű rövid kutatásom lebonyolítása és eredményeinek feldolgozása közben
témakörönkéntújabbésújabbkérdések,szempontokmerültekfeléskerültekjegyze-
teimlapjaira.akérdőívekkitöltőinekaktívkíváncsisága,valamintajárásukrólalkotott,
legtöbb esetben világosan fogalmazott, karakteres véleménye pozitív visszajelzést
adottarról,hogyazötletnembizonyulthiábavalónak.

f enti írásom vitaindítónak vagy további, eddig el nem kezdett, végzett kutatások
lebonyolításáratetthívószónakisfelfogható.

aTTiLa bak i

Lag g ing beHind,buT yeT unCLouded.HoW is r eaLiTy seen by THe Hung ar ians in THe veľ k ý

k r TíŠ disTr iCT –THe baLanCe of THe poLiTiCaL spLiT of THe Hung ar ians in sLovak ia

my brief study summarizes the results of a survey conducted in a form of
questionnaireamongHungarianslivingintheveľkýk rtíšdistrict.onthebasisof
various indicators, i have shifted the region among the lagging regions of
s lovakia.Thequestionnairehadbeenfilled in randomlybypotentialHungarian
votersbasedintheabovementionedadministrativeunit.iexaminedthreemajor
topics:1.politicaleventtrackingandactivityhabitsofpotentialHungarianvoters
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living in the veľký k rtíš district (okres); 2. mapping of main reasons of the
economical laggingoftheregionbasedonthedirectanswersoftheHungarian
respondentslivinginthedistrict;3.opinionoftheHungarianslivinginthedistrict
onthepresentpoliticalsituation,withspecialregardtothepoliticalsplitofthe
Hungariansins lovakia.
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LisZk a JóZsef

CsodálatosszentHáromság…
akisalföldiszakráliskisemlékekfeliratai

aszentháromság-emlékektükrében

JóZsef LisZk a 904(437.6)
amazingHolyTrinity…inscriptionsonsmallsacralrelicsfrom 246(437.6)
theLittleHungarianplain(k isaföld)inthelightoftheHolyTrinityrelics 247.3(437.6)

keywords: small sacral relics, inscriptions, bilingualism, Little Hungarian plain, k isalföld, south-West
s lovakia.

mivelaszakráliskisemlékekönmagukban,szimbolikájukkalsajátlényegükkifejezői,vol-
taképpennemisigénylik,hogyállíttatóikfelirattal lássákelőket.sokesetbenezígyis
van:útmentifeszületek,ritkábbanszentekszobraiis,mindentovábbiinformációközve-
títésenélkülhirdetik,amilényegükbőlfakad,azadottszenttiszteleténekkifejezésétvagy
általábanakeresztényiáhítatmegnyilvánulását,illetveazadottterületoltalmukaláhelye-
zésénekaszándékát.ennekellenéregyakoribbakazolyanobjektumok,amelyektovábbi
magyarázó,kiegészítőfeliratokhordozói,mintavallásosságnémahirdetői.

azalábbitanulmány(amelyegyterjedelmesebbmunkarészénektekintendő)lénye-
gében folklorisztikai szempontból vizsgál egy jelenségcsoportot, történetesen a
szentháromság-szobrok feliratait. Hangsúlyozni kell, hogy az etnológia, folklorisztika
aspektusábólnézveaz ilyenvizsgálattermészetesencsakrészeredményekethozhat.
ahhoz,hogyeszakráliskisemlékekteljesüzenetét olvasnitudjuk,szükségvantovábbi
forrásokésjelenségek(levéltáriésrecensanyag,aszobrokszimbólumrendszere,attri-
bútumaistb.)bevonására.mindezekellenéreúgygondolom,hogymárezek,afeliratok
bemutatásából és (részben) elemzéséből leszűrhető részeredmények is hasznosak
lehetnek, arra vonatkozóan például, hogy ezek mennyiben vannak összhangban az
adottobjektumszimbolikusüzenetével,illetvemilyentovábbiinformációkolvashatóak
kibelőlük.

nohaafelirattan(epigráfia)különtudomány,etnológiai,folklorisztikaiszempontból
a kutatók elsősorban a feliratos népművészeti tárgyakat vizsgálták, a sírfeliratokat
leszámítva,aszakráliskisemlékekenfelbukkanószövegeketéppencsakmegemlítve
vagyszóbasemhozva (k .Csilléry1979;k .Csilléry2001;danglová1995;szendrey

1 Štátnyarchív(Ša)vn itre–pobočkan itra,fond(f.)okresnýúrad(oÚ)Zlatémoravce,škatu-
ľačíslo(šk.č.)27,1763/38prez.
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1931).atárgyalkotónépművészetenbelülgyakranafeliratdekorációsszerepérekon-
centráltak (danglová2001a;danglová2001b). f őleg–denemkizárólag!–anémet
nyelvterületen a házak feliratainak szenteltek fokozottabb figyelmet (Horváth 2009;
Widera1990).példaértékűr obertr üeggmunkája,akiasvájcig raubündenkantonegy
folyóvölgyének különféle objektumain, amiket ő felirathordozónak, Inschriftträgernek
nevez(tehátházakon,munkaeszközökön,templomokbanésharangokon,képekenés
emlékműveken,utóbbialattlényegébenahalálhelyjeleketkellértenistb.)találhatófel-
iratait(mindösszesen1657-et!1)gyűjtötteösszeéselemzi.anyagátelőszörtematikailag
rendezi,aszerinttehát,hogyazadottfeliratmilyenobjektumontalálható,2 majdtartal-
milag,továbbáazeredetszempontjából,akifejezésimód(terjedelem,kötöttvagykötet-
lenforma,németvagymásnyelv,irodalminyelvvagydialektus,helyesírás,elválasztás
stb.),akülalak(betűformák,azelhelyezéslokalizálása,afeliratfelületénekanyagastb.)
figyelembevételével.aztisvizsgálja,hogyakülönféleobjektumokonfelbukkanófelira-
tokmikorjelentekmeg,mikoréltékfénykorukatstb.munkájáhozkülönfélemutatókis
csatlakoznak.ilyenekpéldáulafeliratokkezdősora,anevek,azévszámok,afelirathor-
dozókszerinti,aforrások(tehátpéldáulabibliaihelyek)szerintimutatók,valaminthely-
névregiszter. arra itt most nincs szükség, hogy részletesebben és tárgyszerűbben is
továbbtárgyaljameztavaskos,csaknemfélezeroldalaskötetet,mindenesetrejelzem,
hogy a saját (jelentősen szerényebb!) anyagom elemzése során néhány módszertani
fogás,szempontinneneredeztethető(r üegg1970).

nohakeszegvilmosakolozsváribabeș–bolyaiTudományegyetem magyarnéprajz
ésantropológiai Tanszékén1997óta írásantropológia címenvezetkurzust (Tötszegi
2012, 141. p.), a témának, a populáris írásbeliségnek vaskos egyetemi jegyzetet is
szentelt (keszeg 2008), a jelen problematikával tudomásom szerint konkrétan még
nem foglalkoztak. nem a feliratok kérdésére koncentrálva, de a különféle emlékhe-
lyekkel,-művekkelés-táblákkal,általábananemzeti,regionálisvagylokálisemlékezet
kérdéseivelfoglalkozómunkákbanisszépszámmaltalálunkakapcsolódófeliratokra
vonatkozóadatokat(pl.Jakab2012;Juhász2010stb.)

Csaklátszólagtartozikatárgyhoz,deéppenazelhatárolás,aproblémakörkijelölé-
semiattmegkellemlíteniaszenthelyeken(búcsújáróhelyeken,templomok,kápolnák
falánstb.)gyakori,zömébenprofán,ún.hic fuit-feliratok,3 falfirkákproblémakörét(Jánó
1997;f rauhammer2010).ajelenségamostvizsgálandóobjektumokon,tehátaszak-
ráliskisemlékeken,egészenkonkrétanaszentháromság-szobrokonatárgyalt terüle-
ten(detudomásomszerintmásuttsem)nemfordulelő.4
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1 ebbenaszámbannincsenekbenneakizárólagévszámmalellátottobjektumok,illetvekizá-
rólagafelújítástényétrögzítő,vagyakészítőnevét,műhelyétjelzőfeliratok.

2 megjegyzendő,hogyaszerzőáltalvizsgálttérségtúlnyomórésztprotestánslakosságú,teháta
jelenmunkábanmostközvetlenülvizsgálatalávontobjektumtípusoknálanemfordulnakelő.

3 amegnevezésalatinfeliratokkezdőformulájábólszármazik:hic fuit =itt járt…
4 itt konkrétan a szentháromság-szobrokon való előfordulás hiányára utalok, hiszen más

objektumokon(főlegtemplomok,kápolnákfalán,képesfáktörzsénstb.)nagyonisjelenvan-
nak. a kérdést egy konkrét példán magamnak is módomban állt már bemutatni (Liszka
2000,47–48.p.).



nohacsakmarginálisankapcsolódnakaszakráliskisemlékekcsoportjához,meg
kell ittmégemlíteniasírfeliratokkérdését.bizonyosaspektusaiirántafolklorisztikai
szakirodalomugyanismeglehetősenélénkérdeklődésttanúsított.magyarvonatkozás-
banilyenazún.nevető fejfák kérdése(vö.erdész1988;r osner1937),amihezhason-
lóanémetnyelvterületenismegvan,azún.tréfásútmentihaláljel-(Marterl)feliratok
formájában(vö.d ickenberger1995).ezekafeliratokviszontelsősorbanaszóbeliség-
benlétezőfolklórműfajnakminősülnek,ésúgytűnik,valódiobjektumokonritkábban,s
inkábbcsakmásodlagosan jelennekmeg(vö.Liszka2011,93–98.p. további iroda-
lommal).5 a sírfeliratok összegyűjtése kezdetben sokszor praktikus célból történt,
hiszenazeffélekiadványokkalegyszersmindmintátistudtakasírkőkészítőkazügyfe-
leiknekkínálni(vö.r osner1920).L.Juhászilonaar udnatemetőjénekéstemetkezé-
sikultúrájánakabemutatásátfelvállalómonográfiájábanazemlítetttelepüléstemető-
jénekazadott időpontban teljes sírfeliratanyagát közli, amikitűnő lehetőségetnyújt
további tartalmiés formaielemzésekre (L. Juhász2002).azóta továbbihasonló,ha
nemisateljessírfeliratanyagotközlőmunkákisszülettek.

avizsgáltterületen6 mindösszesen93olyan,önállószobornak,képoszlopnakminő-
sülő, szabadban álló szakrális kisemléket sikerült számba venni, amely a szenthá-
romságvalamilyenábrázolásiformájátmutatja,illetvetartalmazza.7 ebből19jelenleg
(többesetbennyilvánvaló,hogymárafelállítássoránsem)hordoz,hordozottsemmi-
lyenfeliratot,74-enolvashatóbizonyos,hosszabbvagyrövidebbszöveg,mégpedig50
esetbenmagyar,7esetbenszlovák,12esetbenlatinnyelvűt,4alkalommalpedigkét,
magyar–szlovák,illetvemagyar–latinnyelvűt.egyesetbennemeldönthetőazamúgyis
szűkszavú felirat nyelvi hovatartozása.8 még a számoknál maradva, a dokumentáci-
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5 alighanemhasonló jelenséggelállunkszembennéhányállítólagoskocsmaifeliratvonatko-
zásában.ezekisinkábbaszóbeliségbenélőnarratívák,amelyekegyállítólagoskocsmaifel-
irathozkapcsolódótörténetetmesélnekel(vö.Liszka2014a)

6 ezak isalföldszlovákiairésze,aminagyjábólamaidélnyugat-szlovákiasíkvidékijellegűtér-
ségénekfelelmeg.ajelenkutatásszámáradélrőlföldrajzilagadunatermészetesvonala,a
mai szlovák–magyarállamhatár zárja (itt apozsonyihídfőállás falvai kivételt képeznekés
bevontam őket kutatási területembe, noha a duna jobb partján helyezkednek el), amihez
nyugatrólésészakrólívesenkapcsolódikak isalföldperemvidéke.utóbbiföldrajzilagtermé-
szetesenmeglehetősenelmosódotthatárvonalatképez,ezértazebbenasávban,ak isalföld
peremén fellelhető szabadtéri szakrális kisemlékeken előforduló szentháromság-ábrázolá-
sok előfordulási helyein át meghúzható vonalat tartom a jelenlegi kutatási terület északi
(munka)határának. ez nyugaton pozsonypüspökinél kezdődik, majd északról s zenc,
nagymácséd, nyitraszőlős, Léva érintésével keleten pereszlénynél végződik, ahonnan dél
felé haladva ismét természetföldrajzilag pontosabban megjelölhető vonal, az ipoly folyása
(amiegyszersmindaszlovák–magyarállamhatár)jelziakutatásiterületkeletiszélét.

7 ezaszámatémábanolvashatólegutóbbiközleményemótavalamelyestnövekedett(Liszka
2014b).Jelendolgozatnaknemfeladataaszentháromság-ábrázolásokikonográfiaivizsgá-
lata.eztaziméntemlítettpublikációrészbenmárelvégezte.

8 amaegyértelműenszlováklakosságúsalgószentháromság-szobránaktalapzatánolvasha-
tó a miCHaLCsik  / eLiZabeT / 1861 tartalmú felirat. a vezetéknév magyar ortográfiával
készült,akeresztnévszlovák,aneveksorrendjeinkábberősebbmagyarhatásttükröz.



ónkbanszereplőösszesobjektumnakmindössze(kerekítve)20,4százalékanemhor-
doz semmiféle, írásban rögzített kiegészítő információt. markánsan nagyobbik része
(79,6)viszontigen,tehátérdemesezeketközelebbrőlismegvizsgálni.

ahogyanépikörnyezetbenhasznált,illetveszerepetkapómásobjektumokeseté-
benis,aszakráliskisemlékekenisvalamikora17.századfolyamánbukkannakfölaz
első, egyszerű feliratok.9 ezeket tartalmi (és részben formai) ismérveik alapján két
olyancsoportbasorolhatjuk,amelyekbizonyosidőrendiségetiskifejeznek.Elsődleges
feliratoknak azokat nevezem, amelyek a felállítás során kerültek az objektumra.
ezekenbelülmegkülönböztetektörzsfeliratokat,amelyekoptimálisesetbenarróltudó-
sítanak,hogyki,mikor,milyencélbólállíttattaaszobrot(ezeknekazadatoknakvala-
melyiketermészetesenhiányozhatis, illetvekiegészülhetmégvalamilyen,abibliából
vagy egyházi énekeskönyvből vett idézettel, egyéb indoklással). Kiegészítő feliratnak
nevezemviszontazolyanszövegtípusokat,amelyekrendesenugyanszinténafelállít-
tatásidejénkerültekazobjektumra,áminkábbpótlólagosinformációkkalszolgálnak.
ilyenlehetatöbbalakosszobrokvagytöbbképetistartalmazóképoszlopokesetében
azegyesábrázoltszemélyeknevénekafeltüntetése,továbbáaszoborkészítőjéneka
neve,műhelyénekahelye,deakár–történetesen,haaszoboregyszersmindháborús
emlékkéntisszolgált–afalubólszármazó,aháborúbanelhunytaknévsora.További,
jól elkülöníthető réteget képviselnek a másodlagos feliratok, amelyek rendesen
később, utólag – az előbbitől többnyire jól elkülöníthető helyre – kerülnek az objek-
tumra,ésáltalábanegy-egyfelújítást,azaztszorgalmazó,finanszírozószemélynevét
örökítikmeg.előfordul,hogyegy-egyobjektumonakár több,egymástóleltérő időbeli
rétegbenszületettmásodlagosfeliratistalálható.

Úgy tűnik, hogy a legrövidebb és legterjedelmesebb felirataink is latin nyelvűek.
mivel számuk viszonylag csekély, és tartalmilag sem igazán kapcsolódnak a térség
magyarvagyszlováknyelvűszövegeihez,inkábbegyediségük,semmintközösvonása-
ikállapíthatómeg.aközösannyibennük,hogyazelsődlegesfeliratokáltalábantartal-
mazzákazállíttatásévszámát,ritkábbanazállíttató(k)nevét,smégritkábbanazállít-
tatás okát. a másodlagos feliratok a helyreállítások tényét és évszámát rögzítik.
Tekintettelarra,hogysegedelmükkelmégisnéhányáltalános jelenség ismegmagya-
rázható,nemérdektelensorravenniőket.kezdjükalegtömörebbinformációkatnyúj-
tókkal!amelleki,amelyelsődlegesésmásodlagos információt isnyújt,akövetkező-
képpennézki:
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9 avizsgálttérségbenalegkorábbi,bizonyosfokigfelirattal,azállíttatásévszámával(1689)is
ellátott szakrális kisemlék mai tudásunk szerint az egyházgellei mária-oszlop. a kisalföldi
szakráliskisemlékekrevonatkozóadatokmindaf órumk isebbségkutatóintézetkomáromi
etnológiaik özpontjábantalálhatószakrálisk isemlékarchívumbólszármaznak,ígyezekrea
továbbiakbankülönnemhivatkozom.amennyibenettőleltérőforráshozfolyamodom,annak
adataittermészetesenmegadom.



1. kép. amellekiszentháromság-szoborfelirata

(LiszkaJózseffelv.,2015)

azelsősorrövidítéseazannodominit(azÚresztendeje)takarja,mígamásodlagosfel-
iratafelújítástényérőlésidejérőlértesít.érdemesmegfigyelni,hogyafeliratok(hiszen
ittegyértelműenmás-másidőbenkészültfeliratrólvanszó),szóvalafeliratokkészítői
isfigyelembevettékeztazalá-ésfölérendelőviszonyt,séppenezértamásodlagosfel-
irat,nohaugyanabbaaszövegmezőbe,dekisebbbetűméretekkelésmásbetűtípussal
kerültfelvésésre.

adunaszerdahelyiszentháromság-szoborvalamivelkésőbbi,shalehet,mégtömö-
rebben,lényegébenugyanennekakétadatnakafeltüntetéséreszorítkozik:
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2. kép.adunaszerdahelyiszentháromság-szoborfelirata

(LiszkaJózseffelv.,2010)

ebbőlazelsőévszám(elsődlegesfelirat)azállíttatásidőpontja(e=erexit=felállítta-
tott),amásik(másodlagosfelirat)egytatarozásdátuma(r =renovata=renováltatott).
Úgytűnik,hogyebbenazesetbenakétinformációegyidőben(mégpedigaz1929-es
felújítássorán)kerültaszobortalapzatára(vagyamásodlagosfeliratfelvésésesorán
kínosan ügyelt a faragó az elsődleges felirat betűstílusának követésére), tartalmilag
viszontegyértelműenkétfeliratrólbeszélhetünk.

a következő latin nyelvű szöveg, amelyet bemutatni szeretnék, a garamdamásdi
szentháromság-szobortalapzatánolvasható,szinténegyszövegmezőben(mészkőtáb-
lán)elsődlegesésmásodlagosinformációkatistartalmaz:

er eXiTa.1910
TóTHJónás

eTuXor
poLCsák k aTaLin

r esTaur aTa
a.2000

ismétfigyelemreméltóakabetűméretek.akétfelirat(tehátafelállítástjelzőelsődle-
ges,ésafelújításrólhírtadómásodlagos)szemmelláthatóanegyidőbenkészült.afel-
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iratokonkét,egymástólmarkánsanelkülönülőbetűméretfigyelhetőmeg.amaiszem-
lélőszámáratalánfontosabbnaktűnnekazokazinformációk,amelyekaszoborfelállí-
tásának, illetve renoválásának az idejéről tájékoztatnak, s ezek mégis jóval kisebb
betűméretbenkerültekazobjektum talapzatára,minta számunkramellékesebbnek
tűnő tény, hogy ki állíttatta a szobrot. Történetesen Tóth Jónás és felesége, polcsák
katalin. mivel hasonló jelenséggel mind a magyar, mind a szlovák nyelvű feliratokat
szemlélvemégtalálkoznifogunk,érdemeskorábbanésmásholkifejtettálláspontomat
akérdésselkapcsolatbanröviden itt isösszefoglalni.azönreprezentációegysajátos
formájávalvanittdolgunk.amennyibenazegyesszakráliskisemlékekfeliratait,illetve
az állíttatás konkrét okait és körülményeit körültekintően megvizsgáljuk, megállapít-
hatjuk,hogyezeknek,avallásiáhítatontúlmenően,nohaalegtöbbesetbenaz„isten
dicsőségére állíttatta” formulával kezdődnek, személyes, illetve családi dimenziói is
lehetnek.mindenkibenmegvanugyanisazatermészetesigény,hogyvalamimaradan-
dóbbatalkosson,hogyneveazeljövendőgenerációkszámáraisfennmaradjon.általá-
banezazigényazutódokáltal(akika„nevettovábbviszik”)valósulmeg.azútmenti
keresztek,képoszlopok,szobrok,mezeioltárok,kápolnákállíttatói,építtetőisokeset-
benviszontgyermektelenházaspárokvoltak.ezaténypedigmegengediaztafeltéte-
lezést,hogyacsalád–sajátutódhiányában–acsaládinévfennmaradásátebbena
formábankívántabiztosítani.számospéldávallehetnebizonyítaniafentiállítást,most
viszontlegyenelégegy.ak ürthözközeliCiglédbúcsújáróhelykegykápolnájaelőttáll
egy kálvária-feszület, amelyet egy gyermektelen házaspár állíttatott. Talapzatán a
következőfeliratolvasható:

Úgyszeretteistenavilágot,
hogyegyszülöttf iátadtaérte.

istennagyobbdicsőségére
állíttatta

vég Handr ás
ésnejeszül.

ár endásg iZeLLa
azÚrnak1939ikesztendejében

Többmintelgondolkoztató,hogyafeliratonazállíttatóknevekiemelten,csupanagy-
betűvel, verzállal, nagyobb betűméretben van a kőbe vésve. Tehát, miközben Isten
nagyobb dicsőségéről beszélnek,amagukemlékét,nevétkívánják(hatudatalattis)
az állíttatók kiemelni, s ezáltal az utókor számára is fenntartani. Hogy nem légből
kapott, íróasztalnál kitalált teória ez, bizonyítja egyik köbölkúti adatközlőm spontán
megjegyzése,akiacsaládiszentháromság-kápolnávalkapcsolatbanjelentetteki,hogy
az igencsak rosszállapotban lévőépítmény tatarozásátazegyik távolabbicsaládtag
igazánmagáravállalhatná:„pénzelennerá,gyerekeinincsenek,legalábbfennmarad-
navalamiutána”–jegyeztemeg.

HasonlóakattámasztaláCsókásf erenckéziratosanyagais,amitCsákyk árolyidéz.
ebbőlmegtudjuk,hogyabényiszentháromság-szobrotállítóházaspár,g ábormátéés
Jankusilona,miutánegyetlenfiuk1889-benmeghalt,egészvagyonukatazegyházra
hagyták(Csáky2010,21–22.p.)skétévireráatemplomkertbenfelállíttattákazemlí-
tettszobrot.ittviszontafeliratnemtükrözivisszaeztatényt,lényegébenegybetűmé-
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retűazegészszöveg,nohamegjegyzendő,hogyebbenaformábanmindenbizonnyala
2007-esfelújítássoránkerültatalapzatra.

mindeztermészetesennemazt jelentiautomatikusan,hogyakiindulópontulszol-
gáló garamdamásdi szentháromság-szobrot is gyermektelen házaspár állíttatta,
hanemcsakazt,hogyezakár így is történhetett (ennekpontoskiderítésére további
lokáliskutatásokralenneszükség).

másokaislehetettazönreprezentációravalótörekvésnek.agömöriJabloncánegy
feszületfelirattáblájaakövetkezőképpennézki:

3. kép.egyjabloncaifeszületfelirata

(L.Juhászilonafelv.,2000)

magaazöntöttvasobjektumatemplomhozvezetőútmellettáll,tehátatelepülésegy
frekventáltpontján.állíttatásánakokaikülönféleképpenértelmezhetőek:egyrésztmin-
den bizonnyal valóban isten dicsőségére, hálából emelték. az állíttató szerencsésen
átkeltazóceánonésépségbenelérteálmaiföldjét,aholmunkátistalált,smindezért
hálával tartozikamindenhatónak.másrésztnyilvánszülőfalujában isszeretettvolna
jelethagynimagaután,samintaztanyagilagmegengedhettemagának,eztafeszüle-
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tetemeltette.akörnyékrőlegyébkénta19–20.századfordulójánjelentősméreteket
öltöttazamerikábatörténőkivándorlás,amineknyomáttöbbszakráliskisemlékisőrzi.
Hasonló példát a kisalföldi szentháromság-szobrok köréből is be tudok mutatni. a
vágaiszobortalapzatánolvashatóakövetkezőszöveg:

4. kép. avágaiszentháromság-szoborfelirata

(LiszkaJózseffelv.,2010)

ittisnyilvánvalóanarrólvanszó,hogyatelepülésrőlelszármazottaklegalábbegyszent
szobortalapzatánolvashatófeliratformájábannyomotszerettekvolnahagyniszülőfa-
lujukban  (a kérdéskörhöz bővebben, további konkrét példákkal lásd: Liszka 2005;
Liszka2012;Liszka2013).
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k ülönkellszólniazadott településekpapjainakönreprezentációravalóhajlandó-
ságáról.aszentháromság-szobrokfeliratainaktanulmányozásasoránmeglepőengyak-
rankerülbeleazéppenhivatalbanlévőlelkipásztorneveis:

[különtáblán]speciárLajos/lelkipásztorsága38.évében(f elsőszeli)

emeltették/karácsonyJános/ésnejeszül./mészároskarolin/hegysúrilakosok/
maszarikviktor/plébánoskodásaidejében/1925-ben(Hegysúr)

ateljesszentháromság/tiszteletéreállíttatta/ZaLabaf er enCtemplomatya/ésnejeLenek a
JuLianna/TovábbáLenek apeTr oneLLa/ZaLaba ig naCözvegye/ZLaTnyansZk y János
plébános/sz.sz.tanácsosidejében/az1912dik évben(muzsla)

meg ÚJíTTaToTT/r eg eLyJóZsef /és neJe/pamer ver on ik a /áLTaL1886-ban/k ud-
Lik János /pLébánosaLaTT(pozsonypüspöki)

f eLk ésZÜLT/er ősimr eg aZda/áLTaL /Hor eTZk yaLaJos/pLebánosaLaTT
(Tallós)

k iemelten kell bemutatni a nagycétényi szobor feliratát, hiszen az önreprezentáció
szempontjábólezkülönösenfigyelemreméltó.amellett,hogyazállíttatók,majdafel-
újíttatónevekiemeltenszerepelrajta,azt ismegtudjukbelőle,hogymelyikplébános
szenteltefel,majdazönreprezentációstolongásbanakőfaragóémellett,avégéremég
atemplomatyaneveisodakerült:

sZenTHár omság
egyisTennek imádásár a
nagy-CZéTényiHivek nek

LeLk iÖr Ömér eáLLíTTaTTa

sZusZTor f er enC
k uCser abor báLa

HáLádaTosbuZg óság a
meg áLdoTTaf őTisZTeLendő

BALÁZSY GERGELY
HeLybeLiesper es

éspLébános
1875dik éviJuLiusHó4én

uJíTaTTa

sZusZTor isTván
1892.máJusHó19én

Lentatalapzatonbalra Lentatalapzatonjobbra:

r avasZandr ás mÜLLer anTaL
TempLomaTya sÜTTÖn 10
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10 afeliratelolvasásábannyújtottsegítségéértCsuthyandrásnaktartozomköszönettel.



azönreprezentációnakezekafentebbbemutatottformáitermészetesennemszá-
mítanakújjelenségnek,hiszenlegalábbazókortólmegfigyelhető,hogypéldáulameg-
rendelő különféle mitológiai alakok ábrázoltatása során saját arcvonásait „lopatta
bele”aművésszelakészülőalkotásba.Hasonlóan,mintakürt–ciglédibúcsújáróhely
mamárszűzmária-,korábbanszentháromság-kápolnájábantalálhatókétfogadalmi
képesetében.akápolnát1907-benépíttetteújrapristyákantalés felesége,balogh
Terézia.akápolnábanmaisláthatószentantalésLisieux-i(k is)szentTerézegy-egy
olajfestménye. a szentek arcmása állítólag a két donátor, pristyák antal és vargha
Teréziavonásaithordozzákmagukon(danczi1999,41–42.p.).másrésztafestőkbele-
festettékazarcképüketkülönfélebibliaijelenetekszereplőiközé,aképet,szobrotfel-
ajánlók odafestették magukat valahová a kép sarkába stb. ez azonban általában
inkábbszerényen,affélesarokbanmeghúzódójelenlétvolt.aszakráliskisemlékeken
megjelenőönreprezentációsokesetbenjóvalmarkánsabb,egyértelműbb.

Térjünkazonbanvisszaakisalföldiszentháromság-szobrokfeliratainakabemuta-
tására,azonbelültovábbraisalatinnyelvűeknélmaradva.Továbbihatfelirat,szintén
viszonylagrövidszöveggel,általábanarróltudósít,hogyaszentháromságtiszteletére
felajánlott objektumot ki és mikor állíttatta (egy esetben, az ipolyszalkai esetében a
latin nyelvű törzsszöveghez egy magyar nyelvű kiegészítő szöveg is társul: k ésZÜLT
esZTer g omba/pauLLeonHar d).anagysallóiéssomorjaiobjektumokonazállítta-
tás évszáma a szövegből kiolvasható kronogrammából állapítható meg. utóbbira
(amelymagyarulígyhangzik:„aszűznek/sanctamaria/patrónusának/emeltette/
a kegyes lakosság”) viszont valamivel több figyelmet kell szentelni. az ábrázolás az
atyaistent, jobbjánaf iúistennelfelhőtrónusonülveábrázolja,amintazelőttük-közöt-
tük térdeplő szűz máriát éppen megkoszorúzzák. f ölöttük a szentlélek kiterjesztett
szárnyúgalambformájábanlebeg.

az ábrázolástípussal egy korábbi munkámban már részletesebben foglalkoztam
(Liszka 2014b, 17–20. p.), így most elégséges lesz egy rövid összefoglalás. a
szentháromságkiegészülveszűzmáriamegkoronázásávalmeglehetősengyakori,ám
lényegébenkétféleképpenértelmezhető ikonográfiaimegoldás(szemléletmódkérdé-
se:haaszentháromságotállítjukaközéppontba,akkorakoronázásiaktusakiegészí-
tőjellegű,dehaszűzmáriaaspektusábólnézzük,akkoraszentháromságaz őt meg-
koronázó,ésamolyanmellékcsoportként isfelfogható).azállíttatók,afeliratoktanú-
ságaszerintáltalában11 elsősorbanszentháromságkéntértelmezikeztazikonográfiai
típust (érsekújvár, g úta, ipolyszalka, komárom, Léva), s lényegében a somorjai az
egyetlen(legalábbisavizsgálttérségben),ahol–nyilvánatelepüléseredetinevéből,
Sancta Maria,kiindulva–szűzmáriavanfókuszban,éseztafeliratisegyértelműsíti.
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11 máraholafeliratbóleldönthetőpersze.mellekesetébenazobjektumtömörszövege(ahogy
aztafentiekbenmárláttuk)nemtájékoztatazállíttatókkonkrétszándékáról.agútaifelirat
pedig,ahogyaztakésőbbiekbenméglátnifogjuk,aszentháromságmellettszűzmáriátis
megszólítja.



5. kép.aszentháromságáltalmegkoronázottszűzmáriaszobrasomorján

(L.Juhászilonafelv.,2010)
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6. kép.avágkirályfaiszentháromság-szobor

(LiszkaJózseffelv.,2011)

az 1740-ben állíttatott érsekújvári szobor hármas gerezdű talapzatának mindhárom
oldalánegy-egydíszeskeretű,atalapzatanyagából(teháthomokkőből)készült, latin
szövegűtáblalátható.meglepőmódon,jelenlegahomlokzatioldalon,atalapzatszent
r ozáliabarlangjafölöttimezejébentalálhatótáblanemazelsődlegesfeliratottartal-
mazza,hanemegymásodlagosat,mégpedigegy1876-os felújítás tényét rögzítőt.az
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elsődleges felirat a szobor talapzatának bal oldalán található. megadja az állíttatás
évszámát,srövidenatényt,hogyaszentháromságtiszteletérefogadalombólállíttatott
aszobor.atalapzattovábbiharmadikoldalánegy1857-es12 renoválástényétrögzítő
következőmásodlagosfeliratolvasható.

avizsgálttérséglegkorábbiszentháromság-szobraakomáromi,amelyet1715-ben
állíttattakavárosrómaikatolikushívői,ahogyazameglehetősenbőbeszédűlatinnyel-
vűfeliratokbólkiderül,rögtönkétokbólis.aszoborcsoporttalapzatánakdélioldalán
(szembőlnézvetehátbalra)azalábbilatinnyelvűfelirat13 olvasható:

atalapzatszembenlévőoldalánpedigazalábbiak:

ANNO MDCCIII. 
SEDITIOSOS TIMEBAMUS INIMICOS 

IN HOC AMICUS 
QUAD MALA MINITANTES 

BONA FACERE NOS DOCUERUNT 
NE NOCEANT ARMA HOMINUM 

OPE DEI NOS ARMAVIMUS 
SANCTISSIMAE TRINITATI 

HANC STATUAM VOTO RECEPIMUS 
UT PROTECTIONEM AB EA RECIPEREMUS 

ACCEPTAVIT ELICIONEM 
ET INFESTIS ARMIS 

HUNC LOCUM NON DEDIT 
SVVCCCCVVSANDDVVMM. 

1703. esztendőben 
féltünk a lázongó ellenségtől, 
amely azonban jó barátunk 

volt annyiban, hogy rosszal fenyegetvén, 
jót cselekedni tanított bennünket. 

Hogy az emberek fegyverei ne ártsanak, 
az Isten segítségével fegyvereztük fel magunkat és 

megfogadtuk, 
hogy e szobrot állítjuk  

a legszentebb isteni háromságnak, 
hogy tőle védelmet nyerjünk. 
Kegyesen vette fogadásunkat 
és az ellenséges fegyvereknek 

nem hagyta e várost 
lerombolni. 

 

NOS ADHUC DEBITORES 
CREDITOR DEUS PESTILENTE MORBO 

AD SANA CONSILIA REVOCAVIT 
RURSUM NOS AFFLICTA STATUUM TRIAS 

PRO AVERTANDA MORTALITATAE 
AD IMORTALEM TRINITATEM CONFVG. 

INTERCESSORES NOBIS POTENTIORES 
ELEGIMUS 

AC NE QUEM EX DILATIONE CONTRA 
HAMUS BEATUM 

VOTI REOS NOS CONFIRMAVIMUS 
QUOD DEBITUM HODIE DEO PERSOL 

VIMUS 
QUEM SEMPER EXPERTI SUMUS 

PROMPTUM AD 
S RREN . 

bennünket, akkor még 
adósait, veszedelmes nyavalya  

által térített jó útra a hitelező úr Isten. 
Mi, a lesújtott három rend,  

a halandóság eltávoztatása végett 
a halhatatlan háromsághoz menekültünk, 

hatalmas közbenjárókat 
választottunk a magunk számára, 

és hogy a halasztás 
miatt újabb bűn súlya ne terheljen bennünket, 

elismertük, hogy fogadásunk teljesítésével  
adósak vagyunk.  

E tartozásunkat a mai napon róttuk le  
az Isten iránt,  

akit mindenkor hajlandónak tapasztaltunk  
a segítségnyújtásra. 

 

ÉRSEK ÚJVÁR SÜTTÖN 

Süttő Érsekujvár

 

ESZTERGOMBA 
PAUL LEONHARD

Nyitrán 
 

Piešťany
 

SEDITIOSOS TIMEBAMUS INIMICOS 
IN HOC AMICUS 

QUAD MALA MINITANTES 
BONA FACERE NOS DOCUERUNT 
NE NOCEANT ARMA HOMINUM 

OPE DEI NOS ARMAVIMUS 
SANCTISSIMAE TRINITATI 

HANC STATUAM VOTO RECEPIMUS 
UT PROTECTIONEM AB EA RECIPEREMUS 

ACCEPTAVIT ELICIONEM 
ET INFESTIS ARMIS 

HUNC LOCUM NON DEDIT 
S SAN . 

féltünk a lázongó ellenségtől, 
amely azonban jó barátunk 

volt annyiban, hogy rosszal fenyegetvén, 
jót cselekedni tanított bennünket. 

Hogy az emberek fegyverei ne ártsanak, 
az Isten segítségével fegyvereztük fel magunkat és 

megfogadtuk, 
hogy e szobrot állítjuk  

a legszentebb isteni háromságnak, 
hogy tőle védelmet nyerjünk. 
Kegyesen vette fogadásunkat 
és az ellenséges fegyvereknek 

nem hagyta e várost 
lerombolni. 

 
VERUM ANNO MDCCXI 

NOS ADHUC DEBITORES 
CREDITOR DEUS PESTILENTE MORBO 

AD SANA CONSILIA REVOCAVIT 
RURSUM NOS AFFLICTA STATUUM TRIAS 

PRO AVERTANDA MORTALITATAE 
AD IMORTALEM TRINITATEM CONFVG. 

INTERCESSORES NOBIS POTENTIORES 
ELEGIMUS 

AC NE QUEM EX DILATIONE CONTRA 
HAMUS BEATUM 

VOTI REOS NOS CONFIRMAVIMUS 
QUOD DEBITUM HODIE DEO PERSOL 

VIMUS 
QUEM SEMPER EXPERTI SUMUS 

PROMPTUM AD 
SVVCCCCVVRRENDDVVMM. 

Az 1711. évben pedig 
bennünket, akkor még 

adósait, veszedelmes nyavalya  
által térített jó útra a hitelező úr Isten. 

Mi, a lesújtott három rend,  
a halandóság eltávoztatása végett 

a halhatatlan háromsághoz menekültünk, 
hatalmas közbenjárókat 

választottunk a magunk számára, 
és hogy a halasztás 

miatt újabb bűn súlya ne terheljen bennünket, 
elismertük, hogy fogadásunk teljesítésével  

adósak vagyunk.  
E tartozásunkat a mai napon róttuk le  

az Isten iránt,  
akit mindenkor hajlandónak tapasztaltunk  

a segítségnyújtásra. 

 

ÉRSEK ÚJVÁR SÜTTÖN 

Süttő Érsekujvár

 

ESZTERGOMBA 
PAUL LEONHARD

Nyitrán 
 

Piešťany
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12 aszoborfelirataiazegyesrenoválásoksoránváltoztak,aminekrészletesbemutatására itt
nincs tér.akapcsolódószakirodalommindenesetre tanulságosantükröziezta folyamatos
alakulást,illetveazebbőlfakadófélreértéseketis(Chládeková1997,14–16.p.;sps–ii:408.
p.;Thain1932,25–30.p.).

13 afordításokmagyaryszulpicz(magyary1882;magyary1884,28–32.p.)ésmáczamihály
(mácza1992,24.p.)közleményeinekfelhasználásávalkészültek.amagyarszövegtördelé-
secsaknagyjábóltudjavisszaadniazeredetilatinszövegét.



a fentikétszöveg,kiegészítveahomlokzati részen,aborromeiszentantaldombor-
művefelettiszűkszavúszövegesinformációval(a.17d 15jun,1514)minősíthetőtehát
azobjektumelsődlegesfeliratának.ehhezkapcsolódikegymásodlagosfeliratis,még-
pediga talapzat felsőszegélyén (majdnem)körbefutó,a fölöttükelhelyezettszentek
szobraihozkapcsolódó,kronogrammákatismagukbanfoglalólatinnyelvűmondatok.
balról(adélioldaltól)haladvamutatombeőket,aszövegrészekelőttfeltüntetveakap-
csolódó szent nevét. páduai szent antal: Qvid g er is  anTon i v iTam f aC pr aeLia
LeTHo(miértviszed,antal,karjaidonazéleturát?k üzdjahalállal!);szentsebestyén:
pesTem TeLaf vg anTLavdaTor apo LLosebasTvs(apestistésafegyvereketelűzi
az istent dicsérő apollói sebestyén); középen szent r ozália, alatta borromei szent
k árolyról:d ispos iTeCar o LvssTiTiTaTQver osaLiapesTem (k árolyésr ozáliarend-
szerint megszüntették a pestist); szent r ókus: HiC pr opr iis  demeT nosTr aTia
vvLner a pLag is  (ez saját szenvedéseivel gyógyítja a mi sebeinket); Xavéri szent
f erenc: isTeTibi r eTr aHiTdemenTeaC Cor por evir vs (ezmindlelkedből,mind
testedbőleltávolítjaazéletölőmérget)15.aszobrottöbbalkalommalisfelújították(vö.
mácza1992,25.p.),viszontezekközülcsakegyről(azelsőről)tanúskodikkiegészítő
feliratasüttőimészkőbőlkészültlábazathátoldalán:r enovaTaesT/ann i1803.

áttekintve a térség szentháromság-szobrainak latin nyelvű feliratait, megállapítható,
hogy ezeket a legtöbb esetben csak mérsékelten befolyásolta a hagyomány, viszont
jelentősebbteretkaptakbennükazegyénikezdeményezések,ötletek.ezzelszemben
aszlovákiaik isalföldterületéntalálhatóhasonlóobjektumokmagyarésszlovákfelira-
tainakelemzése (talánaviszonylagnagyobbszámnak isköszönhetően)már inkább
lehetővéteszibizonyostendenciákmegállapítását.

aznyilvánvaló,hogyazobjektumokatkészítőkőfaragókiskínálhattakelevevalami-
lyenszövegkliséket,illetvemagukamegrendelőkismegfogalmaztáksokszorsaját(oly-
koregyértelműenahelyilelkipásztoráltaltollbamondott)szövegeiket,deezek(aszinte
törvényszerűenvisszatérőállandósultformuláknakisköszönhetően)ahagyományáltal
erősenkötöttneklátszódnak,mégalegegyszerűbbnyelvimegoldásokesetébenis:

Tsináltatta…(nemeskosút)
Csináltotta…(Hidakürt)
Csináltatták…(Jóka)
Építette…(ógyalla)
… által építtetett (balony)
Felkészült … által (Tallós)

általában a szakrális kisemlékek feliratainak obligát (majdnem) kezdőformulájának
számítazIsten (nagyobb)dicsőségére állíttatta…szófordulat,illetveannakvalamilyen

Csodálatos szent Háromság… 83
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XV

II. évfolyam
  2

0
1

5
/3

, S
om

orja

14 magyaryszulpicztudósításábóltudjuk,hogyakészszobrot1715szentháromságvasárnap-
jánszenteltékföl (magyary1882).viszontafeliratonszereplő1715. június15.szombatra
esett.

15 afordításmagyaryszulpiczközleményénekfelhasználásávalkészült(magyary1884,33.p.).



variánsa(ennektágabb,azönreprezentációravonatkozóösszefüggéseirefentebbmár
kitértem).aszentháromság-szobrokesetébenmindamagyar,mindaszlovákfelirato-
konisgyakrantalálkozunkvele:

Isten dicsőségére emeltette… (naszvad,vajasvata)
Isten dicsőségére állíttatta… (f elsőaha,pereszlény)
Istennek nagyobb dicsőségére emeltette… (udvard,vága)
Emeltette Isten dicsőségére… (ebed,f elsővámos,Zsigárd)
Na slávu Božiu… (Zsitvafödémes)
Na česť a chválu božu… (Hull)
Ku cti a sláve Božej… (Cseke)

ezekben az esetekben általában hiányzik a szentháromságra való konkrét utalás,
miközbenarraisvannakpéldáink,amikorazistenhelyettaszentháromságnagyobb
dicsőségéttartottaszemelőttazalapítványozó:

Szentháromság tiszteletére állíttatta… (bart,deáki)
Sz:Háromság dicsőségére álítatták… (vásárút)
Dicsőség szent Háromságnak Állították…(k ismácséd)
Na slávu najsv. Trojice… (komját,Újgyalla)
Ke cti a chvále Sv. Trojice… (g ány)16

Lényegébenennekaformulánakegyaltípusakéntkezelhetőateljes Szentháromságra
valóutalásoksora:

Dicsértessék a telyes szent Háromság… (f él)
Teljes Szent Háromság Könyörülj rajtunk! (k irályrév)
Teljes sz. Háromság tiszteletére készéttetett… (pénteksúr)
A teljes Szentháromság tiszteletére állíttatta… (muzsla,nádszeg,vághosszúfalu)
Állíttatta a teljes Szentháromság tiszteletére… (f arnad)
A teljes Szent Háromság dicsőségére… (Taksonyfalva)
Teljes szt. Háromság atya, fiú és szentlélek dicsőségére… (k ismagyar)
A teljes szent Háromság egy Isten dicsőségére… (Hegysúr)
A teljes Szentháromság egy Isten az Atya Fiú és Szentlélek tiszteletére emelték… (bény)

az ilyen és az ezekhez nagyon hasonló kezdőformulák után általában az állíttató(k)
nevekövetkezik,amiutalhatmagánszemélyekre(sokesetben,ahogyarrólfentebbmár
szóvolt, ezekkiemelten!), illetveközösségekre (pl. egy-egy faluközösség,amerikába
kivándoroltakközössége,rózsafüzér-társulatstb.),majdazállíttatásévszáma.o lykor
azállíttatásokaismegemlítődik:
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16 megjegyzendő,hogyatérségegyiklatinnyelvűfelirataiseztaformulátalkalmazza:In hono-
rem Santissima Trinitati… (baka)



Örök hálájaképen…(Taksonyfalva)
A kereszténység megsegítésének emlékére…(Hegysúr)
Ezen imádandó szent Titok tiszteletére állíttatták… (vágkirályfa)
A jubileumi szent év emlékére… (Csallóközcsütörtök)
Hálából 1826ban a pestisjárvány végén…(Tardoskedd)

a gútai szobor talapzatának homlokzati részén olvasható felirat (sZenT Hár omság
egy isTen  / ir g aLmaZ minék Ünk . / sZenTség es sZŰZ már ia / k ÖnyÖr Ög J
ér eTTÜnk )kiegészítőinformációatalapzathátsóoldalánkaptakelhelyezést:

emLék
meLyeTk ÖZÖsbuZg óság g aL

emeLTeTTÜnk mig uTTam:
vár osaHívei,midőn avesZe-

deLmesCHoLer anyavaLya
k ÖZÜLÜnk sok ak aTHir TeLen

ésk ínosHaLáLLaLr ag adoTTeL.
1831esZ:sZ:Jak abHava31

avágsellyeiszoborviszontegyvillámcsapástólvalósértetlenmegmenekülésnekállít
emléket:

Öröklöhálából
emeltettékavágsellyeir.kath.hivek

1886ikévjúliushó4délután
alytániaalatttemplomba

lecsapottvillámveszélyétöl
sértetlenmegmenekülésük

emlékére
1895

olykoraszentháromság-szoboregyszersmindahelyivilágháborúsemlékműfunkcióját
isbetölti.Térségünkbenilyenanyitracsehi(vö.Juhász2010a,193.p.)éscsiffáriobjek-
tum.utóbbifeliratainakazelemzéséreakésőbbiekbenmégvisszatérek.

bibliaiidézet,frázisokviszonylaggyakoriakaszakráliskisemlékekfeliratszövegeiben.
avizsgálttérségszentháromság-feliratanyagábanviszontcsakegy ilyen,konkrétanbe-
azonosíthatószöveggeltalálkoztam,mégpediganagymácsédiszobortalapzatán:

Hármanvannakkikbizonyságotazégbentesz-
nekazatyaazigesasz.lélekseháromegy

sz.Jánoslev.5.r .

magaabibliaihelyak ároli-féle fordításszerintpontosan ígyhangzik:„merthárman
vannak,akikbizonyságottesznekamennyben,azatya,azígeésaszentLélek:ésez
aháromegy”(János1.lev.v,7).amúgyeztapasszust,mivel„egyetlenegygörögszö-
vegbensincsmeg,sőtmégszentJeromos-félefordításrégebbipéldányaibólishiány-
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zik”, s csak későbbi latin nyelvű beszúrás, az aktuális római katolikus bibliafordítás
csakajegyzetekbenközli:„amennyben:azatya,azigeésaszentlélek;ésezahárom
egy.éshármanvannak,akikbizonyságottesznekaföldön.”(biblia1982,1401.p.)ily
módonanagymácsédifeliratrészletkvázibibliaihelynek,többé-kevésbéinkábbapok-
rifszövegnektekinthető.

abősiszentháromság-szobortalapzatamagyarnyelvűfeliratánakkezdősoraiJózsa
attila megállapítása alapján alighanem (vö. Józsa 2008, 9. p.) egy latin nyelvű előz-
ményrevezethetőekvissza:

Hiszlek,vallakéstiszta
szivvelimádlakohteljes

szentháromságoszthatatlan
egyistenség!

Józsaattila,korábbanbősiplébános, levélbelimegkeresésemrepontosítottaa lehet-
séges forrást: „abreviariumr omanumpapizsolozsmáskönyvszentháromságvasár-
napjánakegyikszövege lehetettaz inspiráló...mégpedigazünnepvecsernyéjéneka
magnificat-antifonéjénakrészlete:sanctam et individuam Trinitatem toto corde et ore
confitemur, laudamus, atque benedicimus. in Breviarium Romanum. pars aestiva.
r egensburg:pustet1908,179.p.ezekaszövegekévszázadokonkeresztülstabilak
voltak”.17 f olklorisztikaiterminológiávalélvetehát:évszázadokonkeresztülvariálódtak.
stampayJánosének-és imakönyvének42.kiadásábanakérdésesszövegnek való-
színűleg egy további variánsával (vagy azzal rendkívül rokon megfogalmazással) van
dolgunk:Szentháromságnak életem, halálom, s testemmel együtt lelkemet ajánlom.
Tégedet imádlak, mindörökkön áldlak: Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy
Fölség. (s tampay1943,147.p.)18

aperediszentháromság-szobortalapzatánakfeliratarészbenugyancsakegyéne-
kes-ésimakönyvbőlvettidézet:

Csodálatos szent Háromság bámul rajtad az okosság
A lelked mivel nagy, mert háromban csak egy vagy.

sZenTHár omság TiTok Tár ÜdvÖZíTsdk iHiTTeLvár
nemessomogyig ábor per edig aZda
HáLádaTosemLék eZeTér eCs ináLTaTTa

1857
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17 Józsaattila2015.február25-érekeltezett,g alántárólhozzámintézettleveléből,amitezúton
köszönök!

18 azoszthatatlanistenség,háromegyegységformulamásima-ésénekeskönyvekbenisfel-
bukkan (pl. miatyánk 1951, 311. p.), miközben stampay János népszerű ima- és énekes-
könyvénekszámomrahozzáférhetőtovábbikiadásábannemsikerültnyomáraakadnom.



afeliratelsőháromsorakovácsmárkJánosénekeskönyvébőlszármazik:„Csudálatos
szentHáromság!bámulrajtadazokosság.a’tetitkodmivelnagy,merthárombancsak
egyvagy.sz.Háromság!titoktár!Üdvözítsd,kihittelvár.”(kovácsé.n.[1842],161.p.).
anépénekegyébkéntakésőbbiima-ésénekeskönyvekbenismegtalálható(pl.molnár
1919,664–665.p.).

7. kép. acsiffáriszentháromság-szobor

(LiszkaJózseffelv.,2015)
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r észletesenérdemesbemutatniacsiffáriszentháromság-szoborrendkívülgazdagés
sokrétegű feliratanyagát, amely az alábbi eloszlásban található a lábazaton, illetve
talapzaton;aszövegeketszámoztam,előszörahomlokzatioldalon(i),majdahátolda-
lon(ii)olvashatószövegekkövetkeznek,felülrőllefelehaladva,külön-különarabszá-
mokkaljelölve:

i.1.elöl,alábazatlegfelsőrészén:

emLék ÜL
Csif f ár k ÖZség Lak ósai

avilágháborúban1914–1918elesetthősfiainak
ésörvendezőhálábólfelszabadulásunkért.

szt.istvánévében1938.Xi.10.
isTennek d iCsőség

ember nek bék esség .

i.2.Lejjebb,egykövetkezőfelületen:

szentHáromságszobor
imr ek ár oLyésneJe
áldozatkészségétőrzi.

Javítattagyur Csek r oZáLia
2010-esévben

i.3.méglejjebbatalapzathomlokzatisíkján:

„Legyenkönnyűaföld,mijelzisírhantodat,
szivedfelettfakasszonmajdatavaszvirágokat.”

i.4.atalapzatlegalján,jobbra:

f eLLner m.
ér sek ÚJvár 

ii.1.Hátul,fent:
nyugosznakőkahősfiakdúlócsatákután

Nemzetünk imája lebeg, távoli sírja felett.
Véretek ereje forrassza eggyé Szt. István országát.
Ti meghaltatok, mi dolgozni fogunk hazánk nagyságáért.

bóssiJános
bednár ik andr ás
g inZéLiJános
doLn ik JóZsef
HavaLak ár oLy
imr egyuLa

imr ef er enCZ
imr eisTván 
k iss JóZsef 
menyHár Tandr ás
peTr ásJenő
sZauTner isTván 
sZár aZJóZsef 
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ii.2.Lejjebb,hátulatalapzathomlokzatisíkján(feltűnő,hogyezafeliratnincsrestau-
rálva,scsaknagyonnehezenolvasható,ígyanevekszázszázalékospontosságanem
garantálható19):

amásodikvilágháborúáldozatainaknévsora

azobjektumonolvashatógazdagfeliratanyagbólaztudhatómeg,hogyaszobrot1938-
banállították.stilárisjegyekalapjánviszontaplasztikarégebbinek,nagyjábóla19.szá-
zadközepe,másodikfelekörnyékéretehető.datálásomatszlovákiaműemlékjegyzéké-
nek megfelelő szócikke is megerősíti (sps–i: 281. p.). megfelelő mélységű lokális és
levéltárikutatásokhiányábanegyelőre,arendelkezésreállófeliratokalapjáncsakfelté-
telezhetjük,hogya szobrot1938-ban felújították, lehet,hogy teljesenúj talapzatra is
helyezték.azelsődleges felirat (i.2.),amibőlmegtudjuk,hogyeredetilegkiállíttattaa
szobrot(hogymikor,azazonbanhomálybanmaradt),tartalmazviszontegyteljesenúj,a
2010-esfelújításróltudósítómásodlagosinformációtis.További,fontoskiegészítőada-
tok (i.1.) arról tudósítanak, hogy egyrészt első világháborús emlékműnek is szánták,
másrésztatelepülés1938-as,magyarországhoztörténtvisszacsatolásánakisemléket
szerettekvolnaveleállítani,sharmadrésztaszentistván-évreisemlékeztetni.mégmin-
digahomlokzatioldalonmaradva,akövetkezőszöveg(i.3.)temetőkben,sírfeliratoknál
használatosformulákbólépítkezik,20 majdezalatt(i.4.)akőfaragóneveéstelephelye
olvasható.Hátulazelsőfeliratblokk(ii.1.)minthakorábbilenneaz1938-asfelújításnál,
hiszen annak a mondatnak immár nem sok értelme van (miután örvendezve hálát
mondtakmárafelszabadulásért),hogyVéretek ereje forrassza eggyé Szt. István orszá-
gát.nemzárhatókitehát,hogyezafeliratvalamikorazelsővilágháborúutánkerülta
szobortalapzatára.Jelenlegszépenrestaurálvavan.nemúgy,mintazalattalévő,nyil-
vánvalóanújabbnévsor (ii.2.),amelyamásodikvilágháborúáldozatainaka jegyzéke,
mégpediganevekalapján,vélhetőenteljesjegyzéke,hiszenavészkorszakbanelpusztí-
tottzsidócsaládok(g rosszcsalád,svarczcsalád)ishelyetkaptakrajta.

balogvilmos
bogyóimre
bóssif erenc
bóssivilmos
CsókaJános
f arkask álmán
f ehérg usztáv
f eld?albert

g ecziJános
g ecziJózsef
g remánJózsef
g rosszcsalád
Hamarandrás
HutkaiJános
Jelinekistván
kecskésistván

keszegJános
k ?iss?László
markóistván
matuskavilmos
mihalikJózsef
némethJános
svarczcsalád
sztanoistván
vaskovicsJenő
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19 megpróbáltamutánajárni,ámaszoborfelirataivalkapcsolatbanmindösszeegyértékelhető
adatrabukkantam,deahátsó,amásodikvilágháborúáldozatairavonatkozóemléktábláról
ezsemvesztudomást:http://magyarhosok.hu/tesztr/main.php?menu=6&id=6442&s=4#2
(letöltés:2015.5.17.)

20 s íremlékekjellegzetesfordulataaLegyen neki könnyű a föld! (vö.r osner1920,166.p.).a
Szived felett fakasszon majd a tavasz virágokat formulára egy 2005-ben íródott nekrológ
zárósorábanbukkantam.http://erdeszetilapok.oszk.hu/00308/pdf/138.pdf(letöltés:2015.
5.17.),aminyilvánnemazeredetiforrás.



azeddigiekbenalapvetőenazelsődlegesfeliratoktörzsszövegeirőlbeszéltem.nagyon
gyakrankülönfélekiegészítőinformációkistársulnakviszontezekhez.anéprajzi,kul-
túrtörténeti kutatás számára a leghasznosabbak közé a kőfaragókra vagy az azok
műhelyeire,telephelyérevonatkozóutalások.Táblázatbafoglalvanemlesztánhaszon-
talan,haösszesítemazta (statisztikailagsajnosnemtúlnagyszámú)adatcsoportot,
amelyazegyesobjektumokkészítőireutalnak:

végezetülszólnikellakétnyelvűségkérdéseirőlis.márelőreleszögezhető,hogyaszak-
rális kisemlékek feliratai általában is, és konkrétan a szentháromság-ábrázolásokra
lebontvaisegynyelvűek.esetünkbenazegyetlenkoraikivételkuralonfigyelhetőmeg,
aholaz1922-benfelállítottszentháromság-szoborra(legalábbis,amiafőüzenetetille-
ti)kétnyelvű,szlovákésmagyarfeliratkerült:

8. kép.akuraliszentháromság-szoborkétnyelvűfelirata

(LiszkaJózseffelv.,2012)

SEDITIOSOS TIMEBAMUS INIMICOS 
IN HOC AMICUS 

QUAD MALA MINITANTES 
BONA FACERE NOS DOCUERUNT 
NE NOCEANT ARMA HOMINUM 

OPE DEI NOS ARMAVIMUS 
SANCTISSIMAE TRINITATI 

HANC STATUAM VOTO RECEPIMUS 
UT PROTECTIONEM AB EA RECIPEREMUS 

ACCEPTAVIT ELICIONEM 
ET INFESTIS ARMIS 

HUNC LOCUM NON DEDIT 
S SAN . 

féltünk a lázongó ellenségtől, 
amely azonban jó barátunk 

volt annyiban, hogy rosszal fenyegetvén, 
jót cselekedni tanított bennünket. 

Hogy az emberek fegyverei ne ártsanak, 
az Isten segítségével fegyvereztük fel magunkat és 

megfogadtuk, 
hogy e szobrot állítjuk  

a legszentebb isteni háromságnak, 
hogy tőle védelmet nyerjünk. 
Kegyesen vette fogadásunkat 
és az ellenséges fegyvereknek 

nem hagyta e várost 
lerombolni. 

 

NOS ADHUC DEBITORES 
CREDITOR DEUS PESTILENTE MORBO 

AD SANA CONSILIA REVOCAVIT 
RURSUM NOS AFFLICTA STATUUM TRIAS 

PRO AVERTANDA MORTALITATAE 
AD IMORTALEM TRINITATEM CONFVG. 

INTERCESSORES NOBIS POTENTIORES 
ELEGIMUS 

AC NE QUEM EX DILATIONE CONTRA 
HAMUS BEATUM 

VOTI REOS NOS CONFIRMAVIMUS 
QUOD DEBITUM HODIE DEO PERSOL 

VIMUS 
QUEM SEMPER EXPERTI SUMUS 

PROMPTUM AD 
S RREN . 

bennünket, akkor még 
adósait, veszedelmes nyavalya  

által térített jó útra a hitelező úr Isten. 
Mi, a lesújtott három rend,  

a halandóság eltávoztatása végett 
a halhatatlan háromsághoz menekültünk, 

hatalmas közbenjárókat 
választottunk a magunk számára, 

és hogy a halasztás 
miatt újabb bűn súlya ne terheljen bennünket, 

elismertük, hogy fogadásunk teljesítésével  
adósak vagyunk.  

E tartozásunkat a mai napon róttuk le  
az Isten iránt,  

akit mindenkor hajlandónak tapasztaltunk  
a segítségnyújtásra. 

 
CCssiiffffáárr FELLNER M. 
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abaloldalinégyszögmezőbenakövetkezőfeliratmárcsakszlováknyelvű:

načesťa chválubožiu
ZanechalapostaviťiLonak Lenko

previedlipotomcisTef anak Lenko
v r.1922

kuralanépszámlálásiadatoktükrében,nohamagyarfalvakkalkörülvéve,deszlovák
településnekszámít.21 annaktulajdonítottaakörnyezőfalvakmagyarnépe is,hiszen
sokesetben(pl.f arnadról)ideküldtékgyerekeiketnagyjábólaszentháromság-szobor
állíttatásánakidejébeniscseregyerekkénttót szóra (Liszka1997,80.p.).

akétnyelvű feliratok,hanem issűrűn,de inkábbakiegészítőszövegekkörében
bukkannak föl.amiazt is jelenti,hogy inkábbújabb jelenségrőlbeszélhetünk. ilyent
sikerült vágsellyén és Csallóközcsütörtökön rögzíteni. az utóbbi település
szentháromság-szobránegyelsődlegesfeliratontúlmenően(A jubileumi szent év emlé-
kére / Emeltette csütörtök / Mezőváros gazdaközössége / 1900),kettő,másodlagos
információkattartalmazószövegetistartalmaz.mindkettőegy-egyfelújítástényétközli:

f elújíttattaaközség
önkormányzata2000-ben

a kétlépcsős, téglából épített alap előtt, középen rézsútosan elhelyezett fehér már-
ványtáblánpedigakövetkező,kétnyelvűfeliratolvasható:

f elújítvaaCsallóközcsütörtöki
polgármesteriHivatalésaszentJakabpT

közreműködésében.
2012

obnovenévspolupráciobecnéhoúradu
ŠtvrtoknaostroveaoZsvätéhoJakuba.

másesetekben(érsekújvár,g aramdamásd,illésháza)afelújíttatóklatinnyelvűkiegé-
szítőfelirattal(amimelleslegalkalmazkodikazadottobjektumoktörzsfeliratánaknyel-
véhez)kerülikmegakétnyelvűségkérdését.

Összegzésülelmondható,hogynohaaszentháromság-szobrokfelirataiönmagukbannem
adnakkielégítőválasztegycsomóetnológiai,folklorisztikaiszempontúkérdésre:mivoltaz
állíttatásoka,milyen társadalmi réteghez tartoztakazállíttatók,hogyanviszonyultakaz
állíttatók,illetveazadottfaluközösséglakosságaazadottszoborhoz,milyenkultuszkap-
csolódotthozzájukstb.,elemzésükkelmégisközelebbkerülünkakultuszmegértéséhez.
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21 vályiandrás(1796–99,2:468.p.)ésf ényeselekistót falunakmondja.utóbbiarrólisbeszá-
mol,hogyazesztergomihercegprímás1612-bantelepítetteújra,vélhetőenatörökdúlások
miattelnéptelenedett településta többi közöttnagytapolcsányból, k inorányból (Chynorany)
származó római katolikus szlovák jobbágyokkal (f ényes 1851, ii: 281. p.) az 1910-es nép-
számláláseredményeialapjána803lelketszámlálótelepüléslakosságból698szlovák,105
pedigmagyaranyanyelvűnekvallottamagát(népszámlálás1901,108–109.p.).



nohatovábbiforrásokbevonásávalaképárnyalható,annyiáltalánosságbanegyér-
telműenmegállapítható,hogyaszobrokállíttatásasorán,okként(nohainkábbbenem
vallottvagynemtudatosítottokként)azönreprezentációravalótörekvésmeghatározó
szereppelbírt.ezentúlmenőenaz iskiderül,hogysokesetbenfogadalmiszobrokkal
van dolgunk, de az is előfordul, hogy amolyan funkcióhalmozásként, egy-egy szent-
háromság-szobor egyszersmind az adott közösség világháborús emlékműveként (a
településről származó háborús halottak névsorával) került felállításra.22 az állíttatók
általábanvagyegy-egytelepülésrómaikatolikuslakossága(annakegyrésze,például
rózsafüzér-társulat),illetvemódosabbgazdacsaládokvoltak.

a közvetlen szöveges kommunikáció adta lehetőségeken túlmenően az egyes
objektumok üzeneteinek olvasását egy sor további, nonverbális információ is segíti.
ilyenekafeliratokelrendezésének,betűméreteinekés-formájánakszemiotikaiüzene-
tei(azönreprezentációkérdéseinektaglalásasoránszóltamerről),akísérőszobrokjel-
lege,elhelyezkedése,azegyesszimbólumok,attribútumokszerepestb.azontúlmenő-
en,hogyafeliratszólvagynemszólarról,hogyazadottszentháromság-szobrotegy
pusztító pestistől való megszabadulásként fogadalomból állították, a szöveges infor-
mációtólfüggetlenülakísérőszoborkéntmegjelenőpestisszentek(szent Antal, szent
Rókus, szent Sebestyén, borromeiszent Károly,szent Rozália,Xavériszent Ferenc)
jelenléteegyértelműenutalhatazállíttatás(legalábbisegyik)fontosindokára.máskor
viszontéppenafeliratsegíteligazodniegyadottszoborértelmezésében(lásdasomor-
jaiobjektumesetét).afeliratoktovábbinyelvtörténeti,szociolingvisztikai,deakárdia-
lektológiaivizsgálatokraisalkalmasaklehetnek.ezviszontmármindedolgozatszer-
zőjénekszakmaikompetenciáján,mindadolgozatkijelöltkereteintúlmutat.

irodalom

biblia19824.Biblia. Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás.negyedikkiadás.budapest,szent
istvánTársulat.

buganová,k laudia–Šangala,marián2002.Kríže Košíc a okolia.bratislava,Lúč.
Csákyk ároly2010.Szakrális emlékeink nyomában III. dunaszerdahely,Liliumaurum.
k .Csilléryk lára1979.f elirat.inortutayg yula(főszerk.):Magyar néprajzi lexikon 2. budapest,

akadémiaik iadó,131.p.
k . Csilléry k lára 2001. f elirat a népművészetben. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 25,

137–152.p.
dancziLajos1999.Cigléd kegyhely.H.n.,k.n.
danglová,o ľga1995.nápis.inbotík,Ján–slavkovský,peter(szerk.):Encyklopédia ľudovej kul-

túry Slovenska 1. bratislava,vedavydavateľstvos lovenskejakadémievied,392.p.
danglová,o ľga2001a.nápisakoornamentaetnografickáinformácia.inEtnológia a kultúrne

dedičstvo. Zborník k jubileu Sone Kovačevičovej.danglová,o ľga–stoličná,r astislava
szerk.bratislava:Ústavetnológiesav,174–181.p.

danglová,o ľga2001b.Dekor – symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku v európskych kon-
textoch.bratislava,vedavydavateľstvos lovenskejakadémievied.

d ickenberger,udo1995.HundertJahremarterl.einbeitragzurfingiertenvolkskultur.Jahrbuch
für Volkskunde 18,223–240.p.
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22 egyébszakráliskisemlékekisbírhatnakhasonlófunkcióval.ezeket,amostvizsgáltterületre
vonatkoztatvais,L.Juhászilonatekintetteátegytanulmányában(Juhász2010b).



erdészsándor1988.utószó.ink issházyJózsef:Nevetős Fejfák.miskolc,1932[h.n.utánnyomás]
f ényeselek1851.Magyarország geographiai szótára i–iv.pesten.nyomatottkozmavazulnál.
f rauhammerk risztina2010.„Haatestemmárazenyészeté,azírásomottmarad”.avotívgraf-

fitirőlapálosszentkútipéldakapcsán.Ethnographia 121,255–270.p.
f ülöpbélaé.n.Búcsúztatók, sírfeliratok. Hadban elesettek felett és búcsúzások háborús időben.

írtaéskiadjaf ülöpbélatahitótfaluireformátuskántortanító.H.n.
Horváthsándor2009.f eliratok,datálásokavasinépikultúrábani.építményekfeliratai,datálá-

sai.Vasi Szemle 58,204–216.p.
Chládeková,valéria1997.Érsekújvár. A főtér.komárom,komáromi(komárno)nyomdaésk iadó

k ft./Honismeretik iskönyvtár,97./
JakabalbertZsolt2012.Emlékállítás és emlékezési gyakorlata. A kulturális emlékezet repre-

zentációi Kolozsváron.kolozsvár,k rizaJánosnéprajziTársaság–nemzetik isebbség-
kutatóintézet.

Jánó mihály 1997. „HiC f uiT...” profán feliratok megszentelt falakon. in s . Laczkovits emőke
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megyei múzeumi igazgatóság Laczkó dezső múzeuma–kossuth Lajos Tudomány-
egyetemnéprajziTanszéke,523–524.p.

Józsaattila2008.A bősi Szentháromság-szobor. Trojičný stĺp v Gabčíkove.bős–g abčíkovo,bősi
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L. Juhász ilona 2010b. szakrális kisemlékek mint a háború jelei. in dévavári beszédes
valéria–sillingLéda(szerk.):Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvaneszten-
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Társaság,267–306.p.

keszegvilmos2008.Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. kolozsvár,k JnT–bbTe
magyarnéprajzésantropológiaTanszék/néprajziegyetemijegyzetek,3./

kovácsmarké.n.[1842]A’ keresztény katolikai isteni tiszteletnek minden ágaira ki-terjedő énekes
könyv, négy részre fel-osztva. A’ szükségesebb imádságokkal is el-látva.áldozzakovács
marksz.benedekrendű.pesten,esztergamibeimelJósefsajátja’sáruja1.köt.

LiszkaJózsef1997.„németszónvoltamHidason…”acseregyerekrendszerak isalföldszlovákiai
részén.Irodalmi Szemle 40/10,75–84.p.

LiszkaJózsef2000.szakráliskisemlékekésszerepükegyfaluközösségéletében.k ürtpéldája.
inuő.Állíttatott keresztínyi buzgóságbul. Tanulmányok a szlovákiai Kisalföld szakrális
kisemlékeiről.dunaszerdahely,Liliumaurum,33–63.p.

LiszkaJózsef2005.állíttatottkeresztínyibuzgóságbul?adalékokaszakráliskisemlékekállítta-
tási okainak ismeretéhez. in Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára.
budapest,eLTebTk f olkloreTanszék,269–276.p./f olcloristica,9./

LiszkaJózsef2011.Bevezetés a folklorisztikába. Szöveges folklór.dunaszerdahely,Liliumaurum.
Liszka József 2012. Zur ehre g ottes… oder? errichtungsanlässe sakraler k leindenkmäler. in

bärbel kerkhoff-Hader (Hg.): Andacht und Erinnerung. Gegenstand – Symbol –
Handlung.bamberg,Lehrstuhlfüreuropäischeethnologie,123–133.p./bamberger
beiträgezureuropäischenethnologie,8./

LiszkaJózsef2013.osobnáakolektívnasebaprezentácianapríklademalýchsakrálnychobjek-
tovnajuhus lovenska.insoukopová,blanka–nosková,Helena–bednařík,petr(eds.):
Pamět – národ – menšiny – marginalizace – identity I. praha,f akultahumanitních
studiíuniverzitykarlovyvpraze2013,123–134.p./urbánnístudie,6./
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Liszka József 2014a. aki a nőt, a bort, a dalt szereti… adalékok a határtalan folklórhoz. in
kothencz kelemen (szerk.): Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő
Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. baja, Tür istván múzeum, 721–728. p.
/bajaidolgozatok,18./

LiszkaJózsef2014b.aszentháromságikonográfiájaaszlovákiaik isalföldszakráliskisemléke-
in.Acta Ethnologica Danubiana 16,11–28.p.

máczamihály1992.Komárom. Történelmi séták a városban.pozsony/bratislava,madách.
magyary szulpicz 1882. néhány történelmi emlék komáromban. Komáromi Lapok 3/27, lap-

számozásnélkül.
magyaryszulpicz1884.Adatok a komáromi Szent-András-templom történethez.k lny.akomá-

romisz.benedek-rendikath.kisgymnasium1883/4éviértesítőjéből.komárom.
miatyánk19512.Miatyánk. Imádságos és énekeskönyv keresztény katolikus hívek számára. ii.

kiadás.Trnava,spoloksv.vojtecha.
molnárJózsef191914.Orgona hangok. Legteljesebb és legnagyobb énekeskönyv 950 énekkel a

római kath. hivek használatára.Tizennegyedik javítottésbővítettkiadás.vimperk–
budapest–new-york:s teinbrenerker.Jánoskatolikuskönyvkereskedése.

népszámlálás1910.A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. Első rész. A
népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint. budapest,
magyark irályik özpontis tatisztikaiHivatal1912/magyarstatisztikaik özlemények.
Újsorozat,42./
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r osnerármin1937.Nevető fejfák. Humoros sírversek gyüjteménye.budapest,kőésműkők iadása.
r üegg,r obert1970.Haussprüche und Volkskultur. Die thematischen Inschriften der Prättigauer

Häuser und Geräte, Kirchen und Glocken, Bilder und Denkmäler. basel–bonn,
schweizerischeg esellschaftfürvolkskunde–r udolfHabeltverlagg mbH.

sps1967–69.Súpis pamiatok na Slovensku I–III. bratislava,obzor.
stampay János 1943. Katolikus egyházi énekek, imák és temetési szertartások. 42. kiadás.

komárom,unionyomda.
szendreyZsigmond1931.anépifeliratosköltészetről.Népünk és Nyelvünk 3/1–3,43–52.p.
ThainJános1932.Érsekújvár műemlékei.érsekújvár,k.n.
TötszegiTekla2012.atárgyfeliratokelemzéséneklehetőségeianéprajzikutatásban–atoroc-

kóibútorokpéldája.Erdélyi Múzeum 74/4,141–149.p.
vályiandrás1796–99.Magyar országnak leírása.1–3.budán,a’k irályiuniversitásnakbetűivel.
Widera, Joachim 1990. Möglichkeiten und Grenzen volkskundlicher Interpretationen von

Hausinschriften. f rankfurt am main–bern–new york–paris, peter Lang /artes
populares.s tudiaethnographicaetfolkloristica,19./

JóZsef LisZk a
amaZing HoLy Tr in iTy… insCr ipTions on smaLL saCr aL r eLiCs f r om THe LiTTLe Hung ar ian
pLain (k isaf ÖLd)in THe Lig HT of THe HoLy Tr in iTy r eLiCs

Thestudyanalysestheinscriptionsofatypegroupofsmallsacralrelicsshowing
HolyTrinity,typicalfortheregionoftheLittleHungarianplane(k isalföld),currently
south-Wests lovakia.Thephenomenonhasbeenexaminedfromtheformalpoint
ofviewandcontent,withtheresultthatthe74inscriptionswritteninHungarian,
s lovak and Latin on the Holy Trinity sculptures in the region in both aspects
harmonizewithothertextsofsmallsacralrelicsinthegivenenvironment.
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k er ényi éva

f ürdőéleta19.századig ömörben,6.
Lévárt,amagyarg astein

éva k er ényi 615.838(437.6)(091)
spalifeing ömörinthe19thcentury6.Lévárt,theHungariang astein 711.455:615.838(437.6)(091)
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1 Rozsnyói Híradó,1879.augusztus17.
2 Gömör-Kishont,1886.szeptember19.

aTurócfolyópartján,Harkács(mag ömörfalva)községhatárábanfekvő,Tornaljaköze-
lébentölgyerdőkkelborítvatalálhatóLévártközség,tengerszintfelettimagassága177
méter.ahelységállítólagalevare(latinul:emelkedni),vagyalavare(latinul:mosdani)
szótól,azazatermészetifekvésétől,ill.kitűnőforrásvizétőlszármaztatjanevét.1 „asze-
szélyeskisTurócznakvölgyében,Harkácstól–anagyhírűdraskóczycsaládősibirto-
kától–aligegynegyedórányira,nyír-éstölgyerdőktőlkörülkoszorúzottvölgyecskében
fekszik g ömörmegye egyik legszebb, de kevésbé látogatott szép fürdője – a lévárti
fürdő”2 –írtaegyismeretlen19.századiújságíróavármegyeihetilapban,sesokatsej-
tetőőszintemondattalelárultaannakún.„parasztfürdő”jellegét.

asajó-völgygyógyforrásai

„észak, kelet és nyugat felől félkörben sziklás hegyek nyujtanak védelmet az északi
szélellen.dél felőlsemmisemzárjaelakilátást. ittépültek felszétszórtana fürdő
házai:acsinoslakó-ésfürdőházak,megavendéglő.atelepetárnyasparkveszikörül.
g yönyörűvidék!afürdőteleprenézőszikláshegyethatalmastölgyerdőlombkoszorúja
övezi,erdőésparkközöttavölgybenhangoslármávallefelésietőTúrócfolyónakavize
voncsillogóárkot–indítjaromantikárahangolvafürdőkalauzátLévártgyógyfürdője.–
afürdő levegőjeenyhe, tiszta,széltőlésportólmentes.aparkútjaibeleolvadnakaz
erdő útjaiba. az erdőben kellemes sétákat lehet tenni, mert sétaútjai kitűnő karban
vannak.abalzsamoslevegő,melyazerdőbőlszakadfelénk,asokszabadmozgásra
hívósétahelykedvezőhatástidézelőazüdülőben,lábadozóban.”(plachy1913,3–4.
p.)azalábbisorokalighanemképzeletbelisétárainvitáljákolvasóját,hívogatóancsá-
bítanakazismeretlengömörifürdőfelé.

amészsziklákáltal védett völgyben több forrás is fakadt,melyeknekvizeegykis
tavat képezett, majd innen a Turócba folyt. e tó hőmérséklete nyáron kb. 20–25
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Celsius-fokot ért el, és télen sem fagyott be, gomolygó füst alakban vízgőz szállt fel
belőle.(Hunfalvy1867,65.p.)aforrástnagyobbmélységbőlfeltörőhévizektáplálták.
Lévárt forrásvizeahidegásványosvizekkategóriájánbelül isa földessavanyúvizek
csoportjábatartozott.azebbeazosztálybatartozóvizekneknemhőmérsékletükben,
hanem kémiai összetételükben rejlik gyógyító hatásuk. savanyú vizeknek nevezzük
azonforrásokat,melyekösszetevőibenaszénsavasvegyületekvannaktúlsúlyban,és
ezeknélmégszabadszénsavgáz jelenléte iskimutatható–Lévártesetébenaföldes
sóktúlsúlyamutatkozottmegaszénsavasvegyületekben.(boleman1896,71.p.)épp
ezértlangyosvizétleginkábbfürdésrehasználták.

Lévártásványosvizétmegyeiorvostudorainkközültöbbenisvegyelemzésalávetet-
ték,amintaztakorábbiakbanmárközöltük.elsőkéntfeltételezhetőenpillmannistván
Relatio de Examine Aquarum Mineralium in Comittus Gömör c.,a 18.századvégén
megjelent munkájában,3 majd marikovszky g yörgy többször is emlegetett hiánypótló
balneológiaikötetében.(marikovszky1814,9–78.p.)k issantalrozsnyóiorvos–bár
vegyelemzéstnemvégzett–alévártihőforrástadúsmésztartalmúbarlangvizekhez,
mint a királyi vagy az aggtelki tóhoz hasonlította.4 1866-ban Hamaliar k ároly rima-
szombatigyógyszerészvetteújbólminőségivegybontásaláaforrásvizet,melyszerint
sokmeszet,kevésmagnéziumot,nyomokbanpedigvasat,szénsavatéssósavattartal-
mazott. (Hunfalvy 1867, 188–189. p.) Lévártnak tudniillik két forrása volt: a szent
antal-hőforrás,amelyreumásbántalmakellenvoltkiválóhatású,illetveasziklaforrás,
melyetakörnyéknépeszemgyógyítóvízkénthasznált.5 avizsgálatunktárgyátképező
időszakban szorosabb elemzés alá egyedül a szent antal-forrás került 1911-ben dr.
f abinyir ezsőudvaritanácsos,akolozsváriTudományegyetemkísérletikémiatanszé-
kénektanára,ill.akolozsváriállamivegyészkísérletiállomásfőnökeáltal.„egylitervíz-
ben0,5810grammoldottszilárdalkatrészt,pontosabban0,3613gkalcium-bikarbo-
nátot,0,1106gmagnézium-bikarbonátot,0,0284galumínium-szulfátotés0,0213g
alumíniumszilikátot mutatott ki 0,1577 g szabad széndioxid mellett. elemezéséhez
ugyanakkoraztishozzáfűzte,hogyalévártiszentantal-forrásvize„kevésbórsavatés
lithiumsót, valamint timsót tartalmazó földes bicarbonatos radióactiv víz”. (plachy
1913, 5. p.) a víz radioaktivitásának hírét igazolja többek közt egy fennmaradt, ma
magántulajdonban lévő„Lévártgyógyfürdő” fejléccelellátott levélplachyTamáskéz-
írásával. „Tegnapelőtt jöttemkolozsvárrólazanalizmuseredményével,minden forrá-
somradioaktív”–állaz1912.február9-énkeltezettsismeretlenügyvédnekcímzett
iratforrásban.dr.Hankóvilmosavegyelemezésekalapjánalévártiszentantal-forrás
vizétagasteinihévizekhezhasonlította,amitazazonoskémiaiösszetétel,aradioakti-
vitásésahőmérsékletigazolt.(plachy1913,6.p.)inneneredafürdőösszehasonlító
jelzőjeis:Lévárt,amagyarg astein.
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3 Jelentés Gömör megye ásványos vizeiről...
4 Tátra Vidék,9.sz.1884.május1.
5 Gömör-Kishont,1912.június2.Fó
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f ürdőszületik

aforrástborovszkymonográfiájaszerintCsernyuspálfedeztefel,őmagavolta19.szá-
zad elején (Hunfalvy 1867, 65. p.) létesített Lévárt-fürdő alapítója is. báró kemény
g áborhozhasonlóanhalálautánőtissajáttulajdonúfürdőjénekkertjébentemettékel,
sírja az általunk vizsgált tárgyidőszakban végig fennállt.6 1877-ben a fürdő a
Thuránszkycsalád tulajdonába tartozott,akik jelentősátalakításokathajtottakvégre
helyiségeiben.7 azátalakításokraalighanemszükségisvolt,azalábbiújsághírbőlkiin-
dulvaugyanisaszobákállapotameglehetősen instabilláválhatottazévekalatt: „az
egyikvendégszobának,melybenözv.bodonábrahámnéasszonyvoltelszállásolva,a
mennyezeteleszakadtépenakkor,midőnebédhezterítettacselédsazúrnőunokáival
aszobábanidőzött.aszobaleánysúlyosanmegsebesült,anagyobbgyermeketazasz-
talmentettemeg,melyalattépenakkorjátszott,minthogyezalezuhanórésztfeltar-
tóztatta.Hogya többieképbőrrelmenekültekmeg,annakköszönhető,hogya falak
mellettnemszakadtleamennyezet.”8

az1880-asévekbenHevesseyboldizsár,9 aszázadfordulónHevessybertalanné,10 az
elsővilágháborúelőttiévekbenpedigplachyTamásneveváltismerttéLévárt-fürdőtulaj-
donosaként.aplachycsaládnevétmár1880-banisjegyzikaforrások,éspedigazaláb-
bikontextusban:„alévártifürdőtHevessybódogésplachyf erenczvettékmeg,ehasz-
nosgyógyhatásúfürdőnagyonelvolthanyagolva,ajelenlegitulajdonosokazonbanoly
elösmerésreméltójavításokatésújjáalakításttettek,melyat.közönségkényelmének
teljesenmegfelel.”11 amintlátjuk,kalauzhíjánLévártnépszerűsítésérea19.századutol-
só harmadában a regionális sajtó volt hivatott, e feladatának több-kevesebb sikerrel
igyekezettmegfelelni.1881-benavármegyeitársadalmilapgyógyítóhatásairévénvala-
mennyigömöri fürdőközülkiválóminőségű fürdőként jelöliLévártotajnácskő fürdője
mellett,akinek„bérlője,Záhonyipontoskiszolgálatról,avendégekkényelmérőlminden
tekintetbenkellőképpengondoskodik”.12 r öpketízévelteltévelmármerőbenmáshoz-
záállást tanúsított ugyanez a sajtótermék a Turóc menti fürdő iránt. mind 1892-ben
„g ömörmegyefürdőiről”13 szólócikkében,mind1894-es„g ömörifürdők”14 c.beszámo-
lójában,sőtmégaz1901-benmegjelent„k limatikushelyeinkről”15 c.tárcábanismellő-
ziLévártotatöbbigömörifürdőismertetésemellett.pedigafürdőakorigényeinekmeg-
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6 Lévártközségbirtokosaia18.századtólaCsernyus,aThuránszkyésaHevessycsaládokvol-
tak,amintazaközségheztartozóazonosnevűfürdőtulajdonosainakneveinismegnyilvánul.
afürdőalapításánakpontoséveismeretlen.borovszky1904,68.p.

7 Rimaszombati Lapok,1877.április8.
8 Gömör-Kishont,1883.július15.
9 Tátra Vidék,9.sz.1884.május1.

10 Fürdői Almanach, 1898.113.p.;g ömör-k ishontvármegyeinaptáraz1906.évre,42.p.
11 Gömöri Lapok,1880.május23.
12 Gömör-Kishont,1881.május8.
13 Gömör-Kishont,1892.május5.
14 Gömör-Kishont,1894.július5.
15 Gömör-Kishont,1901.április11.



felelően fürdőbiztossal is rendelkezett, 1889-ben szontagh Zoltán tornallyai járásbeli
főszolgabíró,illetvedr.TörökJánosmegyeitiszteletbelifőorvosláttaelefeladatot,16 a
20.századelejénpedigdr.g aálg usztávtornaljaikörorvostöltöttebeafürdőorvositiszt-
séget.(plachy1913,10.p.)az1890-esévekből,ill.aszázadelőrőlfennmaradtnéhány
hirdetésasajtóbólHevessybertalannétulajdonos jóvoltából,melyekből további infor-
mációkatmeríthetünkafürdőműködéséről.az1895.április4-ihirdetésbenfürdőiven-
déglőskerestetetta folyóévi idényre ingyenes lakásbiztosításávala telepen,melyből
kiderülazis,hogyafürdőszezonLévártonmájus15-tőloktóber1-igtartott.17 egymásik
hirdetés, amely 1899. január 19-i keltezésű, azért bír számunkra információértékkel,
mivelafürdőösszesépületeinekhaszonbérletijogáróltájékoztat,melyetpályázatútján
lehetettbetölteni6évesidőtartamra.18 az1906.május27-énmegjelenőcikkpedigmár
Lévárt-fürdő eladását hirdeti19 – innentől kezdve egészen az 1911. évi fürdőszezonig
semmilyenéletjeletnemadottmagárólatelep.

az újonnan átalakított fürdőt 1911. május 14-én nyitották meg a közönségnek,
modernüléskényelmesenberendezettszobákkal,fürdővel,étteremmelkedveskedve
aleendővendégeknek.20 aszobákatvillanycsengőkkel,azegésznyaralótelepetpedig
cseppfolyós gázvilágítással látták el,21 biztosították az állandó zenét, a vendégek
kényelmérenőiésférfimasszőrtalkalmaztak,azüdülnivágyókszórakoztatásárapedig
kuglizótállítottakföl.22 aregionálissajtónkeresztülegynévnélküli,átutazó,szemfüles
vendégrögtönlecsapottafrissenmegnyíltfürdőre,megosztvavegyestapasztalataitaz
olvasókkal:„r égidőótaösmeremeztafürdőt,melyalegutóbbi20évalattannyiátala-
kulásonmentkeresztül,ahánygazdájavolt,deezekazátalakulásokmindigavissza-
fejlődésteredményeztékúgyannyira,hogyamúltévekbenmégtörzsközönsége,azún.
tótságiselmaradt.végreamúltévbenhírekelt,hogyafürdőtolyegyénvetteát,aki
úgyanyagilagmintszakértelemmelképesujjáteremteniazelzüllöttkirándulóésgyógy-
vízzel rendelkező szimpatikus kis zugot – s így nagyon természetes, hogy a régi jó
napokravalóvisszaemlékezéshatásaalattelrándultamén ismegtekinteni fiatalkori
mulatozásomszínhelyétstapasztalataimrólszívesenszámolokbe:ahelyiség,kertren-
dezett,tiszta,azutakkavicsolva,kellemessétányokpihenőlóczákkalellátvavannaks
helyes beosztással az üdülő betegek pihenése teljesen biztosítva van anélkül, hogy
azok,akikcsakkellemesidőtöltésülkivánjákhasználniafürdőt,olykifogástalanuldíszes
helyiségbenélvezhetikazenétsszórakozhatnakkedvükszerint,ahonnanmásokcsen-
dességemegnemzavartatik.azétkezésrenézvejellemző,hogyakonyhamindennapi
viszonyokravanbeállítva,egészenviczinális,amit igazolazénesetem is,hogymint
átutazónaktekintettvendégnekakiszolgálókijelentette,miszerintebédrecsakleves-
reésegyadagborjúpecsenyéreszámíthatoknőmmelegyütt,miutánarendesvendé-
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16 Rozsnyói Híradó,1888.október28.
17 Gömör-Kishont,1895.április4.
18 Gömör-Kishont,1899.január19.
19 Gömör-Kishont,1906.május27.
20 Gömöri Ujság,1911.május7.
21 Gömöri Ujság,1914.április26.
22 Gömöri Ujság,1913.május4.Fó
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geklefoglaltákadéliproduktumotsígynekünkbekellettérniabejelentettkapható-
sággal,snemkisirigységgelnéztükazéppenjelenvoltrozsnyóiróm.kath.püspökő
méltóságasatöbbirendesvendégelőttpárolgótúróscsuszát,rákotésegyébjókbősé-
gét, amiből mi – boldogtalan átutazók – nem részesülhettünk. Tény azonban, hogy
amitkaptunk,azjóisvoltésolcsóisvolt,sígyetekintetbenpanasznakhelyenincsen,
mertelegendőisvolt.ahelyiségekkeresetlenegyszerűsége–smégiskiválóanízlés-
selépültvolta–alegkellemesebbbenyomástteszi,sazonakisterületenkivanhasz-
nálvamajdnemmindenrészletarra,hogyavendégnekotttartózkodásátkellemesség
tegye.nemígyvanazonbanezafürdőhelyiségekbensitt igazánottvagyunk,ahola
partszakad.Jegyértelőszörpontiustólpilátushozazétterembekellfelmásznishosz-
szas ide-oda szemforgatás után szerencsésen megkapjuk a mesésen olcsó fürdője-
gyet.a fürdőszoba,ezmár furcsaegyhelyiség,valamennyiszűk, tisztánmeszelt,de
semmiberendezésenincs,azaprimitívlóczaseülésre,mégkevésbépihenésrenem
alkalmaséshakettővesziigénybeafürdőszobát,azegyikneksarokbakellállni,míga
másiköltözikvagyvetkőzik.ehezjárulmégavízcsövekelhelyezésénélazegyikkabin-
ból a másikba átvezető nyílás szabadon hagyása, melyen át egészen kényelmesen
megfigyelhetőaszomszédszobábanfürdőzőmindenmozdulataésehezjön,hogyaz
ablakokonsehol függönynincss ígyazalacsonyablakelőtt járó-kelőkakaratlanul is
tanúiafürdőzésfurcsaságainak,aminekiktalánkellemesmulatság,denemminden
fürdővendégóhajtjamagátilylátványosságnakkitenni.Tény,hogyefürdőjövedelmét
nagyrészbenaföldmívesnépadjasamostaniállapotokezeknekazigényétkiiselégí-
tik,dekívánatosvolnalegalábbkétfürdőszobátazintelligensebbközönségrészéreis
–habármagasabbárakmellett–berendezni,nemvolnaezkáráraennekakistelep-
neksakkormégezakifogásiselesnék.afentelmondottkifogásokeltüntetéseúgya
közönségnek, valamint a fürdőkezelőségnek eminens érdeke.”23 e beszámoló hűen
tükrözi,hogyaLévártméga„nagyátalakítás”utánsemtudottkilépniparasztfürdőjel-
legéből.

f ürdőéletreflektorfénynélkül

amagánkézbenlévő,méltatlanulmellőzöttfürdőnemigazánkerültahazaifürdőpro-
paganda reflektorfényébe sem, az országos fürdői szakirodalom és a balneológiával
foglalkozószaklapokhasábjainLévártvagyegyáltalán,vagytömörenkerültjellemzés-
re.„r egényesüdülőhely,pormentesózondúslevegővel.g yönyörűvédetthelyen,szép
kirándulóhelyekkel, hatásos erejű gyógyfürdővel”24 – ennyi áll Lévárt fürdőtelepéről
1910-ben a legnépszerűbb hazai fürdőkalauz, az erdős-féle brosúra hasábjain. az
országosbalneológiaiirodalomareformkortólvezetteLévártásványosvizétamagyar-
országifürdőkésforrásvizekközött,amintaztkorábbanmárbemutattuk.mígk itaibel
csupánatapolcaiésajolsvaiásványvizekhezhasonlítottaalévártivizet(k itaibel1829,
313. p.), Lengyel művében már egyszerű, pár soros jellemzésben olvashatunk róla,
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23 Gömör-Kishont,1911.július9.
24 Magyar Fürdőkalauz 1910,93.p.



megemlítvénafürdőházatis:„alévártiásványvízfélórányirafakadLévártnevűtótfalu-
tól,egyszűksmeszeshegyektőlkörnyezettvölgyben,nemmesszeaTuróczpatakjától.
vize egy 30 lépés kerületű mederbe gyűl össze, s mellette van egy fürdőház is.”
(Lengyel1853,212.p.)Hatévvelkésőbb,1859-benWachtelmárbővebbennyilatko-
zott a kis gömöri fürdőtelepről, melynek vizét a királyi hőforráshoz hasonlította:
„Tószerű forrás, világos, tiszta, áttetsző, tetején fehér bevonatot képez. a forrás a
Csernyus-családhoztartozik,őképíttettéka6szobábólállóvendégházat,melynekárai
16és45krajcár/napkörülmozognak,valaminta13káddalfelszerelt7fürdőkabint.
egy fürdő ára 10 krajcárba kerül.” (Wachtel 1859, 218–219. p.) alig néhány évvel
későbbk issantalorvostudorakiegyezéskorimonográfiábanmár„vidékihírnévnek
örvendő”fürdőkéntjellemezteLévártot(Hunfalvy1867,66.p.),12fürdőszobátés20
lakszobátjegyzett.ezidőtájtaszobaárak40–80krajcárkörülmozogtak,amintazta
lévárti fürdőről megjelent legrégebbi reklámhirdetés is igazolja.25 az üdülőtelep
bolemanistvántanulmányaalapjánegycink-ésfakáddalellátott,12fürdőkabinnalfel-
szereltfürdőházból,egy17–20lakószobásvendégházból,egyfogadóból,egykocsmá-
bólésegykocsiszínbőlállott.(boleman1887,120.p.)

afürdő legelőszöraTátravidék1884/9.számábankerültrészletes ismertetésre
akkorifürdőorvosa,dr.TörökJánosg ömörmegyei,tornallyaijárásitisztistiszteletbeli
főorvosáltal,akiafürdőelőnyeitéshátrányaitegyarántkendőzetlenülbemutatta:„alól
7 vendégszoba van, a hátsó falon szelelő nyílásokkal. a többi házban 10-13 szoba
adhatóki.egyikbenellehetkülöníteniaragályosbetegeket.afürdő-helyiségésazalsó
lakosztály,apórnépszámáraszekerekmegállóhelyéülhagyotttérreléstágaskorcsma
szobájúvendéglővelegyüttkivantéveaTuróczáradásainak.ilyenkoralégkörkisidőre
posványos bűzt vesz fel s a vendégek néha ily esős időben el is hagyják a fürdőt.
k ülönbennagyjelentőségrenemvergődhetettmégeszerényberendezésűgyógyfürdő.
inkábbcsakaköznépkeresi föl, kis időre.állandó fürdővendégaközéprendűekből,
főlegizraelitákbólkerülki,kikkevésigényűek.Többanő,mintaférfi.avendéglőiellá-
tássokkívánnivalóthagyfenn:1883-banisparasztvendéglősvolt,nejeafőzőnő.

atervezésdaczáraazépületekenévekótakevésjavítástörtént,legfölebb,hogya
falaksárgára lettek festve,bárhaváltoztaka tulajdonosok.12 fürdőszobábanvan9
czinkád,13fakádésegyatulajdonosszámára.atervezettgőzzelivízmelegítés,gőz-
fürdő, fedett sétány, hideg befedett vízfürdő, az árnyékszékek szaporosítása, a felső
szebb lakó-osztályokhoz,honnanszépkilátásnyílikaszikláshegyoldalrasazotlevő
erdőségre,rendesveranda,terrassekészíttetése–mindezcsaktervmaradt!Csaka
fürdőházvégénépültegypavillonésegykuglizó,holavendégekszórakoztatnak.alár-
másmulatságmostanábanritka.atisztaságmeglehetős,aszellőzésreisvanfelügye-
let.afürdő-slakószobákbelőltisztáravannakmeszelve,adeszkázatsúroltatik,aföl-
szolgálatistűrhető,deazételekésitalokneméppenválasztékosak.f ürdőirendsza-
bályésrendesorvosnincs.f ürdőorvostazértnemtartottafürdőrekevesetköltekező
tulajdonos, mert úgy tapasztalta, hogy az egyik kartárs a sok gyógyszerrendelésre
kezdéfektetniafősúlytafürdőbenis,miáltalafürdő-gyógymódzavartatottsannak
hatásanemvolttöbbétisztánészlelhető.azútafürdőhöznemalegjobb,saztadomb-
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oldalirészengyakranlehordjaazesővíz.azalsóépülethátulsófalaaljánbetonozottfél
csatornavankőből,avíznekazárnyékszékhezvezetésére.ahegyoldalróljövővízígy
másutatvevén,azépületnemolynedvestöbbé,mintvoltazelőtt.afelsőépületbeli
árnyékszékektisztábbak,s inkábba jobbrendűekáltalhasználtatnak. f elülvanegy
nagyobbteremis,hololykornyáritáncvigalomtartatik.

a forráskútjamégmindig fedetlen,kétmétermély s4méter szélesésugyanily
hosszúmedenczében jó ízűvizet tartalmaz. innenatóbafolyik,mely ismétaTurócz
folyambaemberderékvastagonbocsátvavizét, itt istiszta,üvegekbeneltévesokáig
szagtalan s jó ízű marad. melegítéskor megszőkül a sok mésztartalomtól szénsavát
elvesztve.atavatgyakrabbankikellenekotortatniskörülkerítve,befedve,öltöző-vet-
kőzőfülkékkelellátva,hidegközfürdőüllehetnehasználni.afürdővízegyszerűenmele-
gítvevanhasználatban.aköznép,hacsúzosvagyegyébbajavan,3-4napigottmarad
snapjában3-szorisalehetőlegforróbbanvesziafürdőt.egyóramúlvaisaligvehető
kibelőle,kiváltköznapokon,midőnnincsannyifürdőző,utánakiheverahűsgyepreaz
árnyasakáczfákalá.sokanilymódonismeggyógyulnak.erészbenajóakaratúfigyel-
meztetésrekevesenishallgatnak,daczáraannak,hogyegyizraelitaférfiegyízbenfél-
oldalihűdéstkapottatúlságosforrófürdőben.állítólaganagysziklaalatt,melyafür-
dőhelyiségtől távolabb,aTuróczon túl fekszikasétányvégén,oly forrást is fedeztek
volnafel,melyhashajtóhatású.deezmégközelebbrőlmegvizsgálvanemvolt.ilyena
legtöbbvidékikisebbjelentőségű,deazértaköznépreáldásosgyógyfürdőállapota.”26

a tanulságos referátum alapján képzeletbeli körútra invitálván ismételten konstatál-
hatjukLévártparasztfürdőjellegét,sakárcsakajnácskőesetében,tulajdonosafukar-
ságátis.

amillenniumévébenatelepmár11szobávalfelszereltháromházból,egyvendég-
lőbőlésegy33káddalellátottfürdőházbólállt(boleman1896,80.p.),amintaztaz
1898.évif ürdőialmanach, ill.az1904-benmegjelent„amagyarfürdőknaptára”c.
országosfürdőismertetőkalauzismegerősítettebőnyolcévvelkésőbb.(vasvári1904)
érdekes,hogyaborovszky-félekötetviszont1902.éviadatokatfigyelembevéveafür-
dőbencsak9vendégszobárólés17felszereltkádróltudósított.(borovszky1904,310.
p.)némireményafürdőmegmentéseésfellendítéseérdekébencsupánaháborúelőt-
tiévekbenadódott.azátalakítástkövetőenaz1910-esévekbenmáregy31káddalfel-
szereltfürdőházés19vendégszobávalberendezettkétlakóépületálltazüdülőésgyó-
gyulnivágyóvendégekrendelkezésére,melyetvendéglő,pihenőésparkolóegészített
ki. (plachy 1913, 4. p.) a szolgáltatások árait illetően az 1913. évi fürdői kalauzból
meríthetünkinformációkat:„szobaegyszemélyre1korona60fillértől2korona50fil-
lérig terjed, két vagy több személy esetén az összeg 3 korona 20 fillér és 5 korona
közöttingadozik.r uhatisztításszemélyenkéntegynapra20fillérbekerül.azétterem
házikezelésbenleend.anapiháromszoriétkezésegynapraszemélyenként4korona
50fillérösszegrerúg,azonbanavendégneklehetőségenyílikaszinténjutányosárú
étlapszerintiétkezésreis.afürdőárakakövetkezőképpalakulnak:elsőosztályúkád-
fürdő1korona40fillér,másodosztályú70fillér.afürdőházbanavízkezelésben,masz-
szírozásban jártas,vizsgázott férfi-ésnőialkalmazottakállnakrendelkezésre.aheti
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szervizdíj 1 korona, zenedíj fejében személyenként 2 koronát kell egy hétre fizetni.”
(plachy 1913, 9. p.) a jutányos árak arra engednek következtetni, hogy az élet
Lévártfürdőnviszonylagolcsóvolt,szolgáltatásaitkisebbjövedelműklientúraismeg-
engedhettemagának.areklámhirdetésekviszontigyekeztekelkülöníteniegymástóla
szolgáltatásokatazúriközönségésazegyszerű„pórnép”között.27

a posta, távírda, telefon és gyógyszertári szolgáltatásokat a teleptől 20 percnyi
távolságraesőHarkácsközségbenlehetettigénybevenni,28 ittlakottegyébkéntmaga
azorvosis,vasútállomásapedigTornaljánvolt.29 1884-benadobsinaésmiskolcközött
közlekedőszemélyvonatreggel9óra11perckor,estepedig7óra25perckorérkezett
Tornaljára,azugyanezenszakaszonközlekedőomnibuszpedigazalábbiidőpontokban
álltmegugyanitt:délután3óra3perckor,visszafelépedig1óra34perckor.30 afürdő-
beavendégeketatőle12km-relévőtornaljaiállomásrólautomobil-járatokésafür-
dőigazgatóságnálrendelésrekülönkocsijáratokszállítottákaszázadelőn.31 1911-tőla
fürdőtulajdonosar imaszombatésLévártközöttisbiztosítottautomobil-járatot,amely
azonbancsupán8-9főjelentkezéseeseténindult.32

vendégségbenLévárton

afürdővendégforgalmátilletően–kurlistákhíján–csupángyéradatokkalrendelke-
zünk,többnyirefürdészetisajtó,ill.regionálisstatisztikákalapjánfelmérveahelyzetet.
avasas,langyoshévízföldes,savanyúforrását,melya18–19.századfordulójánmeg-
ejtettanalízisekalapjánleginkábbmészsókbanvoltgazdag,33 amozgásszervekmeg-
betegedésére, vérszegénységésgyengeségiállapotokkezelésére, csúz,köszvényés
görvényesbántalmakkezelésére,idegesség,bőrbetegségek,gyulladások,acsont-és
csonthártyabajaiésbujakórellenajánlották.34 dr.meskómiklósvármegyeitisztifőor-
vosaszázadelejiszakvéleményekalapjána lévártiszentantal-forrásvizétgáztarta-
lombanésszilárdalkatrészekbenszegény,azonbanazanyagcserefokozásárakiváló
hatássalbíróhévíznektekintette,így„neuraszténia,hypochondria,hisztéria,neuralgi-
ák,környihűdésekésidültenfennálómedencebeli lobosizzadmányokellen”(plachy
1913,8.p.)javasolta.Leginkábbaközeliéstávolividékföldművelőnépekerestefel
vasárnapvagyünnepnapokon(borovszky1904,310.p.),bárahelyiéskörnyékbeliúri
polgárság is gyakorta ellátogatott ide. Wachtel 1857. évi adatai szerint mintegy 46
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27 azegyszerűparasztokrészéreágyneműnélkül60fillértőlkezdődtekaszobaárak.Gömöri
Ujság,1913.május4.

28 Magyar Fürdőkalauz 1910, 93. p. 1898-ban postahivatala még Tornalján volt. Fürdői
Almanach 1898,113.p.

29 1904-benatávírdaiszolgáltatásokatTornaljánlehetettigénybevenni.borovszky1904,68.p.;
plachy1913,9.p.

30 Rozsnyói Híradó,1884.október19.
31 Magánlevél Plachy Tamás írásával ismeretlen címzetthez
32 Gömöri Ujság,1911.június4.
33 A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesitője 1895,44.p.
34 Sajó-Vidék,1912.június6.Fó
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állandóés1500ideiglenesvendégetszámlálhatottafürdő. (Wachtel1859,219.p.)
1872-benLévártot68vendégkerestefel,35 hétévvelkésőbbafürdőmárcsak35állan-
dópáciensselbírt.36 Habeleolvasunka titokzatos r .e.s .kezdőbetűkkel jelzettbuda-
pesti fürdővendégnaplójába,aki írásábannyíltanrávilágította fürdőtelephiányossá-
gaira,nemlepődünkmegazidegenforgalomcsökkenésén:„afürdőhelyiségegyszerű,
bemenetjobbrólalakszobák,balrólakádakrakészítettfürdőosztályokésavizetfor-
ralógépházfoglalnakhelyet,köztükemelkedettútviszaparkba,holszembeegyszép
épület–melyhajdanCsernyuspálévolt–áll,smelybenegynagyteremésjobbrólbal-
róllakszobákvannakamagasabbvendégekszámára.(...)aforrásmagaapatakmen-
ténvanfelfogvaésúgyivóvíznekmintfürdésrehasznos,aztmondjákróla,hogynem
egy-kétmankónodajöttbetegtudottéplábbaléskézzelavízhasználatautánapatak
felettemelkedősziklárafelmászni,honnétemlékülmankójátamélységbedobá.ezen
fürdőhelyiséghiánya,hogynincsjóvendéglője,kezelőésfelügyelőorvosa.Hiányosak
szórakozásiésmulatóeszközei,melyekafürdővendégekrészérecsalétkülszolgálnak.
ehelyhaalkalmaskezekbejönne,nemcsakamegyének,demásidegenhelyrőljövők-
nekisgyógy-ésszórakozáshelyéülszolgálna.ittlehetnemegtartaniakülönbözőérte-
kezleteket,idelehetneösszpontosítaniakirándulásokat,ittlehetneanyáriidényalatt
zene,szavalatésmáshangversenyekettartani.Hetenkéntegybizonyosnaponössze-
jövetelek,okvetlenülvonzanákavendégeket,deezekmellettkiskényelemrőliskelle-
negondoskodni:alakszobákatjobbanbútorozni,afürdőkbőlazülőhelynekszántfaló-
czákatmáscomfortszékekéspamlagokkalfelváltani,fésű,kefe,tükörtstb.beszerezni.
aztismegkelleneengedni,mintarozsnyóifürdőbenazmegengedvevan,hogyférjés
nő,szülőésgyermekhaegykádbanfürödnek,különszemélydíjatnefizessenek,mert
azilyeljáráselidegenítikülönösenaszegényebbosztályt.azsemhelyes,hogyaven-
dégekmindenrang-ésrendkülönbségnélkülegyállásformahelyiségbenlerakottasz-
talokésszékekreutalváktársalgásiösszejövetelre,safelsődíszteremelvanzárva,–
lapok,folyóiratok,stb.pedignemjárnak,társalgóteremnincsen,semegyzeneműszer,
melybenegyikvagymásikdiletánsmagátvagymásokatmulattathatná.(...)énahely-
névmagyarázatokésanépszokásokösszegyűjtéséveltöltöttemel időmet,melyetaz
idejáró lelkészek, tanítókéskörjegyzőktőlkaptam,sőtüres időmeta fürdősésven-
déglős gyermekei tanítására is fordítottam. (...) a fürdő tulajdonosa igen szívélyes jó
ember,deaminttudomezenfürdőrőlletenniakar,ígyajánlanámaztmegvenniegycon-
sortiumnak,melyaztkellőenfelszerelné,hirdetményezné,avendégetszívélyesfogad-
tatásbanrészesítené,ésehelyetamegyedíszpontjáváemelné.”37 akorfürdőkultúrá-
jánakmegfelelőszívélyesfogadtatásraazonbanmégvárnikellett.bárdr.TörökJános
írásaszerintaz1882.évifürdőszezonban70állandóés2200napivendégrándulta
fürdőbe,akövetkezőfürdőiévadbanmárcsupán50állandó(20férfiés30nő)páci-
ensés2000rövidideigtartózkodónyaralókeresettgyógyírtLévárton.38
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35 Fürdői lapok,1873.július13.i.évf.8.sz.
36 Magyar Gyógyterem 1880.
37 Rozsnyói Híradó,1879.augusztus17.
38 Tátra Vidék,9.sz.1884.május1.



aszázadfordulósemhozottjelentősváltozást,aszámadatokmégnagyobbcsökke-
néstmutattak.az„egészségügyiértesítő”1893.évivendégforgalmáttaglalótáblázat
15állandóbelföldiférfiés28állandóbelföldinővendégforgalmáróltudósított,39 addig
ugyanezen évet illetően a „f ürdőirodalmi k önyvtár” értesítője 40 állandó vendéget
jegyzett,ebből2külföldipáciensjelenlétével.ugyanezenértesítő1894.évistatisztikai
adatai11vendégszobárólés1018fürdővendégről–ebből18állandóés1000ideig-
lenes látogatóról–számoltakbe.40 a20.századbeköszöntével ismétamegyeiköz-
egészségügyi statisztikákhoz nyúlunk, melyek értelmében mind az 1903., mind az
1904. évi idényben még a 100 főt sem érte el Lévárt állandó fürdővendégeinek
száma,41 ami egyértelműen a fürdő kiaknázatlanságáról árulkodik. a helyi sajtó már
1901-benismindLévárt,mindazösszestöbbigömörifürdőesetébenagyérpropagá-
lásbanláttaakevésvendégszámot,sazegyüttes,közösköltségenvalóhirdetéstjava-
soltaag ömörvármegyeiüdülőknekazidegenforgalomszaporításánakérdekében.42

f ennmaradtegykönnyedstílusú,ugyanakkorkimerítőfürdői levélar ozsnyóiHír-
adó1910. július17-énmegjelentszámában,melybena lapszerkesztőmunkatársa,
váryLászlórozsnyóifürdővendégkéntszámolbeagyógytelepfolyóéviviszontagságai-
ról:„Hátittvagyunk,ebbenazÚristentőlideplántált,deazemberektőlészresemvett
gyönyörűségeskisparadicsomban.valóbanolyszép,olyfenségesittminden,hogyiga-
zánfájhatazemberlelkének,hogyeztatermészetiszépségekkelmegáldotthelyetaz
embereknemhogyfelkeresnék,deszintemegvetőlegbeszélnekróla.pedigakibizo-
nyosnyavalyában–köszvény,csúz,reuma–szenved,azteljesreménységgeljöjjönide
s bizony rendesen megkönnyebbülve, megjavulva, sőt egészen kigyógyulva távozik
innen.ittvannakazélőpéldák:azöregvanszákbácsi,avárositanácsostavalykétbot-
taljöttide:párfürdésutánsétálgatotts12fürdővételeutánegésztélenátnembán-
tottaazeddigmindenévenbekövetkezettcsúzosfájdalom.ittvanbeitlerantalfőko-
minyár,f lütschk álmánvárosipénztárosédesanyja:3fürdővételeutánegészenlelo-
hadtalábuk,pedigúgymegvoltdagadvamindkettőnek,hogyaligfértbeleacipőbe.
Tehátvalamikiválójóvíznekkellennekazittenineklenni!Hogymittartalmaz,aztsenki
semtudja,legkevésbéatulajdonos,tapintásasima,minthaerősenlúgosvolna,ízejó,
kellemesitalshaestétőlreggeligáll isaszobában,csakolyüde,friss,minthamost
merítettékvolna.aforrásmeglehetősnagy,körülbelülnégynégyszögméterterületűsa
földszínealattmásfélmélységű,színetömegbenalegszebbvilágoségszínkék,pohár-
bankristálytiszta.érdekeslátványtnyújt,hogyaföldméhébenlevőgázokmilygyönyö-
rűgyöngyöketképezve törnek fel folytonosana forrás fenekéről.a forrásvizehideg,
körülbelül9-10r fok,melegítvehasználják.

Hanembizony,sajnosazértelmiségközülnemsokanismerikehelynekfenséges
szépségétsvizénekkiválóminőségét,deannáljobbanismeriaköznép.Látnádcsak
aztanépvándorlást,amiittvanegyvasárnapvagyünnepnapon.Hatvan,nyolcvansze-
kér,megrakvafalusiakkal,kikvalóságosbúcsúszínezetetadnakafürdőkörnyékének,
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39 Egészségügyi Értesitő 1894,87.p.
40 A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesitője 1895,61.p.
41 A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet... 1905,54–55.p.
42 Gömör-Kishont,1901.június27.Fó
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mikorelőszedikaszeredástéskipakoljákbelőleamindenféleharapnivalótsagyba-
főbe kínálják egymást a sok mennyei jóval: komámasszony, uramöccsém, sógor!
nocsakebbőlajópogácsából,kalácsból,csirkéből,ittegykisjóhidegborjúsültstb.
majdelőkerülacsutora issvíganfolyika trakta,mígcsakazegyfalubólvalókmind
megfürödneksegyüttindulnakhaza.Hanemmegkellőketnézni,mikorkijönnekavíz-
ből!mindolyanmintafőttrák,merthiszannálhatásosabb–őkazttartják–minél
melegebbavíz.egy-egyvasárnapkiadnak250-300fürdőt.bizonyszegényfürdőmes-
ternekilyenkornemirigylendőasorsa.

amilyenzajosésszorgosvasárnaponafürdőtájéka,olycsendesésegyhangúaz
köznapokon,mertbizonyaz itt időzőállandóvendégekmentőlkevesebbmozgalmat
idéznekelő,mertőkmagukisaligtudnakmozogni.azalsóépületbenlevőhétszobá-
banmindolyan lakókvannak,kiketkocsintolnak,ölbehordanak,vagy legfeljebbkét
bottaljárnak.aközép-ésfelsőépületlakóimárszorgalmasabbak:ittvanhatrozsnyói
vendég,kikegészcsaládiaséletetélnek,együttétkeznek,egésznapegyüttvannaks
igazánkellemesentöltikelanapot.ajelenlegiállandóvendégekszáma16,demég6-
8nakvolnahely,perszenemépenúgyértve,hogymindenembernekkülön-különszo-
bájalegyen.aháromlakásban15szoba,egyóriásitársalgósmégkényelmesebédlő
helyiségvanpompásverandával.

afürdőjelenlegitulajdonosa,özv.molnárbarnáné,kileányávalésvejével,szekeres
Jánossalegyüttlátjaelavendégeketéspedigolykiválósolcsókonyhával,hogypárját
alighataláljuknagydarabföldön.kuriozitásbólideíromapéntekikosztot:reggeltejes-
kávé,–debizonyr ozsnyóntejfelbensemkapunkolyat,–nemcsészével,hanemlába-
sostulfeltéve,hogyegypohárkevés,csináljonavendégmégegyet,hozzáfinomházi-
kalácstetszésszerint,ebéd:gulyásleves,borjúsült,zöldbabfőzeléksültszalonnávals
kiflikoch lekvárral, vacsora: vagdalt szelet és túrósgaluska, kenyeret kiki annyit szel,
amennyi jólesik.uzsonnára,hamégóhajtjavalaki,édesvagyaludt tejáll rendelke-
zésre.s ez ígyvanmindennapsmindezenkosztolásellenébennaponkintegyezüst
forint,mond2,azazkettőkoronátfizetsz!

...Csakegyetnevárjonésnekeressen,azúrikényelmet,mertbizonyittnincsenek
inasok,semszobaleányok,akikacsengetésrerohanjanakaparancsteljesítésére,hisz
mégcsengősincs.arendeskiszolgálástreggel,délben,esteazétkezésnélságyvetés-
nélmegkapod,dehaközbekellvalami,menjutánamagad.deeznekünk,mostani
vendégeknek,egycseppetsemhiányzik,miannyiramegvagyunk ittelégedve,hogy
többetésjobbatmárigazánkivánnisemlehet.Hamégaztismegírom,hogyegyszoba
áraazalsóhelyiségben60,a felsőkben80krajcár,haágyneműt iskívánavendég,
azértkülön20krajcártfizet,körülbelülmindentelmondtamalévártifürdőről.ahoz-
zájutáskissékényelmetlen,mertalegközelebbivasútiállomásTornalja,honnét6koro-
náértmegykiegyfiakker,hapedigittafalubanfogadazemberparasztszekeret,azért
4 koronát kell fizetni. Úgy hírlik különben, hogy a ratkói vasút43 Tornaljától kiindulva
éppenafürdőalattvezetneel,amivégtelenelőnyérevolnaúgyafürdőnek,mintafür-
dőzőközönségnek.”44 azélménybeszámolóegyértelműengondolkodóbaejtő,Lévártot
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háborúkitörésemeghiúsította.

44 Rozsnyói Híradó,1910.július17.



azonfénybenvilágítvameg,aholafürdőzőklientúranemigazánigényelteafürdőpati-
nássá,maiszóvalélve „exkluzívvá” tételét.akérdéscsupánaz,hogyminden fürdő-
vendégígygondolta-e,vagycsupánegyszerényszerkesztővelvandolgunk.Tényazon-
ban,hogygyökeresváltozástcsupánafürdő1911.évimodernizálásaéstulajdonos-
váltása eredményezett, folyó év július 20-ig mintegy 3825 átutazó vendég és 20-24
napiállandófürdővendégtartózkodottasajóvölgyiüdülőben,45 az1912.évbenpedig
mármintegy6500ideiglenesés560(!)állandóvendégválasztottaLévártotkikapcso-
lódása és gyógyulása helyszínéül.46 mindkét adat a fürdő előnyös átalakulásáról ad
tanúbizonyságot.

k étségtelen,hogya fürdőcsupán1910után indult ígéretes fejlődésnek,éspedig
plachykezeialatt,ezenidőbőlmaradtfennLévártegyetlenfürdőkalauzais.azáltalá-
nosinformációkat(helyrajziviszonyok,aforrásvízgyógyhatása,közlekedés,lakhatás,
szolgáltatások) közlő, egyszerű, tömör stílusban piacra dobott ismertető 1913-ban
látottnapvilágotplachyTamásfürdőtulajdonosszerkesztésében„Lévártgyógyfürdő.a
magyarg astein” ismert jelzővelhirdetvea fürdőhelyet.agazdag,egész fürdőtelepet
bemutatóképanyagamellettújításkéntjelenikmegalapokonakorábbifürdőbetegek
visszajelzőéselismerőleveleinekközlése,melymindezideigegyetlengömörifürdő-
kalauzbansemvoltfellelhető.abrosúrábanpublikáltelőzőévifürdőiévadravonatko-
zó13dicsérőéshálaadólevélvalamennyiszerzőjegömöriilletékes,zömébenpolgári
foglalkozású,csúzbanésköszvénybenszenvedőpáciens.(plachy1913,11–15.p.)a
levélözönbalásLajos47 rozsnyóipüspökajánlásávalindít:„alévártifürdőjótékonyhatá-
sátsajáttapasztalatomalapjánigazolomshasználatátacsúzosbántalmakbanszen-
vedőknek ajánlom.” majd Tornay János sajópüspöki kanonok, esperesplébános ma-
gasztalósoraivalfolytatódik:„Örömmelértesítem,hogyalévártifürdőcsúzosbajomra
nagymegkönnyebbülésthozott,amajdnemhasznavehetetlenlábaimatrendbehozta
éskezeimetteljesenmunkaképessétette,amúltévikúrávalalegteljesebberedményt
értemel.megragadomazalkalmat igen tiszteltplachyÚrnakköszönetetmondania
kitűnő ellátásért s előkelő figyelemért, melyben személyemet részesítette. viszont-
látásraanyárisaisonban.”Úgy látszik,egyháziszemélyekközöttnépszerűcélponttá
váltLévárt fürdője,amintaztazalábbi levélszerzője,baázsm. r osamunda intézeti
főnöknő is alátámasztja: „nyilvánosan közzéteszem azon bámulatos javulást, mit a
rozsnyóiirgalmasnővérekaz1912.és1913.évbenalévártigyógyfürdőkitűnőhatá-
sánakköszönhetnek.”aköszönőleveleksorábanaziparterénfoglalkozástűzőpolgá-
riszemélyekkelistalálkozunk.arozsnyóiHorváthsándorfőmérnökazalábbiszavakat
intéztea fürdővezetősége felé: „k észséggelnyilatkoztatomki,miszerinténa lévárti
fürdőt1911.évnyaránköszvényellenhasználtam,azóta jólérzemmagam,köszvé-
nyemtöbbévisszanemtért.ennélfogvaalévártifürdőhasználatátköszvényellenmin-
denkinekmelegenajánlhatom.”HasonlóelismerésbenrészesítetteplachyuratZólyom
Jánosné„bányatulajdonosné”:„r heumásfájdalmakellenalévártifürdőtmárévekóta
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45 Rozsnyói Híradó,1911.július30.
46 Gömöri Ujság,1912.augusztus25.
47 sipekibalásLajosrozsnyóipüspök1911.július6-ilévártfürdőilátogatásátisfeljegyeztéka
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használom. ezen bántalmakra a fürdő mindannyiszor gyógyítólag hatott”, valamint
szontaghandorcsetnekirézgyáros:„valahányszorLévártfürdőregondolok,önkéntele-
nülisbizonyosérzeteahálánakveszerőtegészvalómon.márévekótaszenvedekrhe-
umatikus keresztcsontfájásban, használtam hírneves fürdőket, lényegesebb javulás
nélkül,mígvégretavalyismerőseimjavaslatáraLévártfürdőbementem,amelyrőlgeog-
rafiaiismeretemcsakannyittudott,hogyezafürdőlétezik.Tizenegynapot–tehátelég
rövid időt töltöttemott,smégisminthacsakújjászülettemvolna,akínzófájdalmak
megszűnteksazegészteletéstavasztmindmáigolykönnyed,jóérzésbentöltöttem
el,mintmárévekótanem.aközeledőidénybenmegintodajövök,szíveskedjékszá-
momraszobát fenntartani.”a fenti levélarra is rámutat,hánynapután jelentkezett
enyhülés,illetvegyógyulásegy-egykúraután.Jogosakérdés:vajonhánynapkelletta
gyógyuláshoz?g ergelyantalsajátbevallásaszerint28napotidőzöttafürdőben,míg
köszvénybetegségébőlteljesenfeljavult.alighanemagömörpanyitidarmoJózsefnekis
több időre,pontosabbankéthétrevoltszüksége,hogy reumás fájdalmaiból teljesen
kigyógyulvaújbólmozgatnitudjavégtagjait.„Tisztelettel jelentem,hogyénmintrheu-
matikusnemtudtamjárni,csakiskétembersegélyéveltudtakafürdőbevinni,amipár
napmúlvaamakacsbajnakigenjóhatássalvolt,mertharmadnaprasajáterőmmel,
segédkezésnélkülaszabadbanjártam”–ecseteltelévártigyógyulásatörténetétLévay
mihályposta-éstávírdaaltiszt.azelégedettpáciensek,mintolvashattuk,szívesentér-
tekvisszaakövetkezőfürdőévadbanis,bergsteinmiksaköszvényesegyikevoltezen
fürdővendégeknek:„vanszerencsémbecsestudomásáraadni,hogy8naponátazön
tulajdonátképezőúgynevezettlévártifürdőbeneltöltöttidő,illetvefürdésalábéskar-
jaimban levő fájdalom annyira enyhült és javult, hogy teljesen jól érzem magamat,
néhánynaprahazautazoméshálábólajövőhétenismét10-14napraeljövök,hogya
kúrám, illetve a fürdést tovább folytassam.” a köszvényes és csúzos bántalmakra
gyógyírkéntszolgálólévártiforrásvízakörnyékasszonyainakishálávalszolgált.minda
nagyszuhaibabarikg yörgyné,mindanemesmártonfaliCeglédiJánosnémárrövidtar-
tózkodásutáneredményesenfelépülvetávoztakagyógyfürdőből.abrosúralegutolsó
fürdőlevele pedig bizonyítéka annak, hogy a két leggyakoribb panasszal élő betegek
mellett egyéb bajok ellen is szívesen keresték fel e csendes fürdőt, ahogy tette azt
o leszkapális:„ezenneligazolom,hogyválcsonttörésibajbansokászenvedtem,kezem
teljesenhasznavehetetlenvolt.Lévártfürdőn14napotidőztem,melyidőalattteljesen
felgyógyultam,bárkinekisezenáldásosfürdőtajánlhatom.”azemlítettfürdővendégek
mellettahelyisajtónakköszönhetőennéhány1912.évifürdőidénybennyaralórólsike-
rültinformációkatszereznünk,alapokugyanisközzétettékLévártnéhányállandófür-
dővendégéneknévsorát.báranevekvalamennyiünkszámáraismeretlenúriközönsé-
get, polgári személyeket takarnak: báró, kúriai bíró, bankigazgató, bányatanácsos,
bányaigazgató,minisztériumiközalkalmazott,körjegyző,építész; „vendégeink többek
közt bécs, budapest, nagyvárad, nagyrőce, putnok, Csetnek, aranyosmarót, o rsova,
Zólyombrezóvárosábólérkeztekemegömörifürdőhelyregyógyulásésnyaralásremé-
nyében.”48 ezazélénkségéssokszínűségegybenigazoljaafürdőregionálishatárainak
átlépésétis.Lévártvendégeiközötttisztelhetjükaz1912.éviidénybenLengyelg yörgy
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nyugalmazott járásbírótésmarikovszkyg ézanyugalmazottCoburghercegi főintézőt,
akikpárheteskúráraválasztottákeztazüdülőhelyet.49 s ipekibalásLajosmegyéspüs-
pök mellett alighanem egyik legmagasabb vendégei között tartják számon Lukács
g ézavármegyeialispánkétheteslévártfürdőitartózkodásátavilágháborúkellősköze-
pén,1915augusztusában.50 vendéglátásárólamegyefőekképpnyilatkozott:„már10
napot töltöttem itt, természetesen csakis kúrámmal foglalkozva és megnyugvással
konstatálhatom határozott javulásomat. a fürdő teljesen rendben van, rendelkezik
lakályos szobákkal, tiszta fürdővízzel, jó levegővel és bár a fürdőtulajdonos, plachy
Tamásúraharcztérenvan,azőszeretetreméltókedvesnejemindentelkövetaczél-
ból,hogyavendégekmagukatotthonosanjólérezzékskitűnőháziaskoszttalelégítiki
igényeinketéspedigvalóbanolcsóárértamaidrágaviszonyokközött.acsúzos,ideg-
bajosésgyomorbetegekérdekébenvélektehátcselekedni,amidőnezenkellemesfür-
dőrehívomfelaközfigyelmetsazérdemelösmeréseülszolgáljonazis,amidőnfigyel-
mesderékháziasszonyunklekötelezőmodorátrövid,deigazszavakkalméltattam.”51

afürdő,lévénnemcsupánnyaraló,hanemkomolybetegségbenszenvedőpáciensek
gyógyhelyeisvolt,bizonyszomorúeseményeknekisnémaszemtanújalehetett.1912.
augusztus5-énlévártifürdőigyógykezeléseidején64éveskorábanhunytelváratlanul
kern adolf rimaszombati közéleti személyiség, egykori vaskereskedő, majd a
r imaszombatiTakarékpénztárkönyvelője.azizraelitaszármazásúöregúrfeleségetár-
saságában„kellemesbenyomássalérkezett folyóévaugusztus4-éna fürdőbe,este
vacsorautánlefeküdt,majdagyvérzéskövetkeztébenreggel6órárameghalt”.52 ezen
azesetenkívülegyébhalálhírrőlforrásokhíjánnincstudomásunk,amitermészetesen
nemzárjakiazt,hogynemtörténtek.

szórakozásúrimódra

afürdőtársaséleténekelengedhetetlenrészétképeztékazenés-táncosestek,ajóté-
konycélúmulatságok,atombolávaléstűzijátékkalegybekötöttbálok,melyeknekren-
dezésébeafürdőigazgatóságonkívülakörnyékelőkelőúritársadalmaisbekapcsoló-
dott.53 1886.szeptember8-ánag ömörmegyeiésazerdélyiközművelődésiegyletjavá-
rarendezetttáncmulatságongyűltösszeavidékintelligenciája.ezarendezvény,bár
anyagilagkevésbévoltkielégítő,afürdőtörténetébenmérföldkőnekszámított,ugyan-
isahelyisajtószerintLévártonezvoltazelsőnagyobbmulatság:„aválogatottven-
dégseregdélután3órakormárgyülekezett,atánczeste7órakorkezdődöttéstartott
kivilágos-virradtig.anégyeseket16pártánczolta,arendezésjólfolyt.ajövedelemalig
hogyfedezteakiadásokat,sígyanemesczél,továbbraismegmaradtczélnak,azenét
egycseppetsemlehetdicsérni,jóljátszott,dekevéskedvvel,ésúgyhiszem,f lórisépp
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49 Gömör-Kishont,1912.július28.
50 Gömör-Kishont,1915.augusztus22.
51 Gömör-Kishont,1915.augusztus15.
52 Gömör-Kishont,1912.augusztus11.
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úgykifogásolhatja,minta rendezők f lóriskedvét.azútegyengetvevanarra,hogya
kieslévártifürdőbenislehetnejólmulatni,akikjelenvoltakjólmulattak,mertanők
tánczosokban,aférfiaktánczosnőkbennemláttakhiányt.k ivirradtegészen,midőnaz
utolsó hegedűvonás megtörtént, a fákon ezüstös harmatcseppek csillogtak, a fürdő
nagykéményeerősen füstölt, anap iselőrebocsátottabíboros sugarait, reggel volt
egészen.akikjólmulattak,máskoriskeressékfelLévártot,akikpedignemmentekel:
máskormenjenekel,hogyjólmulassanak.”54

azévekelőrehaladtávalafürdőegyretöbbéletjeletadottmagárólatársaságiélet
terén.alévártifürdőhelyiségeiben1893.augusztus6-ánatornaljaiáltalánosbeteg-
segélyzőegyletalakulópénztárajaváradélelőtt10óraikezdésseljótékonycélú„nép-
ünnepélyt” rendeztek. a műsort délután 4 órától tánc, póznamászás, díjkuglizás és
bazárkövette,majdeste9órakortűzijátékkal,este10-tőlpedigtáncversennyelzárult
aprogram.afürdőmellettiversenytérenegésznaposdíjlövészet,szamárfuttatás,zsák-
futásésgyalogversenyvártaazideérkezőket.anapfolyamánalacikonyhárólésazita-
lokrólCsillagdánielfürdőivendéglősgondoskodott.abeléptijegyekazünnepélyreaz
alábbikritériumokszerintalakultak:egészünnepélyreérvényesszemélyjegy1korona
10fillérbe(előváltva1korona),csakaversenytérreérvényesszemélyjegy20fillérbe,a
társasjegy5személyre4koronábakerült,fürdővendégekszámáraeste9óráigingye-
nesvoltabelépés,ezentúlatáncjegyára1koronáttettki,avendégjegypedig40fil-
lértszámlált.55 aligegyhónappalkésőbb„nagysikerűműkedvelőielőadás”-rakerült
sorafürdőben,éspedigatulajdonosnő,Hevessybertalannéáltalírtvígjátékbemuta-
tásával.vakmerőbiciklistamutatványokatkövetően„arászedettvén leány”c.egyfel-
vonásos vígjátékot egy vállalkozó kis társaság interpretálta a közönségnek Hevessy
mariska,atulajleányánakfőszereplésével,akikköztbornemiszaLászlónéalispánné
személyeisfeltűnt.56 Lévártnyüzsgőtársaséletemégahelyisajtónakisszemetszúrt,
ag ömörc.megyeihetilapaz1895.évifürdőszezonbanmegisjegyezte,hogy„megle-
hetős élénkség uralkodik ezen kies fürdőben, s mindig szélesebb körben nyer mél-
tánylástafürdőgyógyhatásúvize.”57

Hosszúhallgatásután,afürdő1911.évi„újjáélesztését”követően,anna-bálmeg-
rendezésére is sor került a fürdőtelepen az említett szezonban, éspedig özv.
szentiványiJózsefnévédnökségealatt,akikörül„azottanigentryvilágfiatalgárdája
fáradtabálsikereérdekében”.58 az1870-esévekbenelhíresültlévártianna-bálokhan-
gulataaboldogbékeévekutolsóéveibenismétvisszatértekiesnyaralóhelyre.59 arról
is tudomásunk van, hogy az állandó zenét burai f erenc tiszanánai cigányprímás és
zenekarabiztosította.60 „afiatalabbnemzedékbizonyosansokszorhallottaemlegetni
azöregektőlarégijóidőketasajó-ésTúróc-völgyén,amikorakörnyékbirtokoscsa-
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54 Gömör-Kishont,1886.szeptember19.
55 Gömör,1893.július30.
56 Gömör,1893.szeptember3.
57 Gömör,1895.június23.
58 Gömör-Kishont,1911.július9.
59 Gömör-Kishont,1911.július16.
60 Gömöri Ujság,1914.június21.



ládjai a falusi kastélyokbólösszegyűlteka lévárti fürdőben,melynek táncmulatságai
messzeföldönhíresekvoltak.k ésőbbmegszűntalévártifürdőjelentőségeazúriosz-
tályra,inkábbaköznépfürdőjévévált,mígezévbenismétfellendültazanyagiáldoza-
tokkalazújtulajdonosáltalcsinosanberendezettgyógyhelylátogatottsága”61 –írtaa
g ömöriujság,shamagaafürdőazországoshírnévnekörvendőgyógyfürdőkközénem
sorakozhatottisbe,ráadásul–amintaztegyátutazóvendégbeszámolójábanmegál-
lapíthattuk–akorkívánalmainakmegfelelőkényelmetismellőzte,alighaneminkább
a környék úri társadalmának mulatóhelyéül szolgált. az 1911. évi idényben a maga
korában oly nagy népszerűségnek örvendő „kabaré estély” megrendezésére is sor
kerültafürdőbenismeretlenműkedvelőtársaságelőadásábantánccaléstombolajá-
tékkalegybekötve.abelépőjegyekára2és2korona50fillérkörülmozgott,ajótékony
céllalmegrendezettösszejövetel tiszta jövedelmepediga rimakokovai tűzkárosultak
javárafordíttatott.62 1912júliusábanplachyTamásfürdőtulajdonosújbólakabarévál-
tozatosműfajáhoznyúlt,hogyazestélytisztajövedelmétafürdőbenfelállítandószent
antal-kápolnaalapjánakjavárafordítsa.azestefél9órakor2koronásbeléptidíjmel-
lett megvalósított mulatságon, melyet táncvigadalom követett, sztanik g usztáv rozs-
nyói székesegyházi karnagy és családtagjai léptek fel óriási sikerrel.63 az utolsó,
nagyobbszabású,háborúelőtti táncosmulatságról1913augusztusából tudósította
sajtó,melyetismétakörnyékelőkelőúritársadalmarendezettszentiványiJózsefésifj.
HevessyLászló főszolgabíróvédnökiszárnyaialatt,64olyanszemélyiségekmegtisztelő
jelenlétemellett,mintdr.Wlassicsg yulanyugalmazottminiszterésközigazgatásibíró-
ságielnökéscsaládja.65

sokatelárula fürdőszázadeleji jelentőségérőlazamozzanat,hogy1912-bena
g ömörvármegyei orvosi szövetség Lévártot szemelte ki éves tavaszi közgyűlésének
helyszínévé,mellyelafürdőveszítettaddigimarginálisjellegéből.66 abékebeliidőkutol-
só közgyűlését folyó év május 28-án tartotta meg az egylet a lévárti fürdőben, eme
„kies fekvésű, csinos kis fürdőhelyen”,67 ami abból a szempontból is lényeges szá-
munkra,hogyafürdőügyterénjelentkezőországosjellegűproblémákisterítékrekerül-
tek.akanyargósTurócvizemellettlevőfürdőtelepetplachyTamástulajdonos–„akia
kitűnőgyógyhatásairólismert,deelhanyagoltfürdőtelepbőlnagyáldozatokkalvalósá-
goskisparadicsomotteremtett”68 –kalauzolásamelletttekintettemegazillusztristár-
saság.atelepberendezéseésaforrásokmegtekintéseutánkezdetétvetteaközgyű-
lés,melyenaszövetségiésazegyletiügyekmellettdr.LöchererTamásismertettea18
résztvevővel a lévárti fürdőt, s összehasonlította azt a hazai és a külföldi fürdőkkel.
eközbenkülönösenazokraatényezőkretértki,melyekahazaifürdőkfellendülésének
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61 Gömöri Ujság,1911.július9.
62 Gömör-Kishont,1911.augusztus27.
63 Gömör-Kishont,1912.július28.
64 Murányvölgye,1913.augusztus10.
65 Rozsnyói Híradó,1913.augusztus24.
66 Murányvölgye,1912.június2.
67 Gömör-Kishont,1912.június2.
68 Gömör-Kishont,1912.június2.Fó
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akadályátképezték:„k iváltképpenalakás-uzsora,apincér-uzsora,amostszokásban
lévőgyógydíj–ésvendéglőiuzsoraazok,amelyekmegszüntetéseelsősorbankívána-
tos.óriásiazuzsoraazásványvízeladásakörülis”69 –fejtettekibeszédébenazelnök,
rámutatvaegyebekköztarraatényre,hogyamegfelelőközlekedésiviszonyokmellett
Lévárt-fürdőgyorsfellendüléselennevárható.

avilágégéselőttmegyeszertemegjelentregionálissajtóbanafürdőreklámhirdetései
„kényelmesenberendezettszobáiról,olcsóésízletesházikosztjairól”70 zengedeztek.„a
lévártigyógyhelyévrőlévrefokozottabbigényeketelégítki.Tulajdonosaarégiésismert
előzékenységével,afürdőkitűnőhatásúgyógyerejévelLévártotmihamarábbvilághírű-
véteszik”71 –írtaamegyeihetilapavilágégéskitörésénekküszöbén.ahírnévkésőn
jött,a„magyarg astein”jelzővelellátottfürdőtelepvendégeimitsemsejtettekakirob-
bannikészülőháborúból.„amárévtizedekótanevezetesLévárfürdő,amelyetplachy
Tamásnagyáldozatokárántettmodernfürdővé,mostmindenkövetelménynekmeg-
felelőköntösbenésigazgatássalkezdtemegidényét.Hatalmasgyógyerejűvizeszinte
páratlanulállahazában,areumatikusbajokellennagysikerrelhasználjaagyógyulást
keresőközönség,melyujabbidőbentömegesenvesziigénybeazországmindenrészé-
ből”72 – lelkesítiolvasóitazominózusévbenasajó-vidék reklámja.valóban igaz,az
utolsóbékeévekbenugrásszerűfejlődésneklehettünktanúi,hiszenaszázadfordulós
statisztikákméga100főalattirészvételiarányttükrözték,mintahogyazországosfür-
dőirodalomban ismindvégigperiférikushelyreszorulta fürdőa vizsgált időszakban.
Lévártazelsővilágháborúalattisamegszokottintervallumokbanüzemelt,igazodván
aháborúsigényekhez,bártulajdonosátbesorozták.1916-tólmársajáttehenészettel
rendelkezettafürdő,73 ahadigazdasághozalkalmazkodvaazárakatismódosították:a
teljespanziót–fürdőhasználatnélkül–napi12koronábanállapítottákmeg.74 mégaz
1918.évifürdőidényeisígéretesnekindult:„ahatalmasgyógyerejűfürdőszépidény-
neknézelébe,amennyibenmáreddigisszámosanjelentkeztekfürdőzésre.”75

Lévártregionálisjellegétakétháborúközöttiévekbenismegőrizte,ennélnagyobb
agglomerációskörzetetsajnosnemsikerülttartósankiépítenie,vagyegyszerűenveze-
tőségenemtápláltilyenjellegűambíciókat.avízhőmérséklete,előnyöskémiaiössze-
tételeésagyógyítóklimatikuskörnyezetújbólegyvesznihagyóértékremutatnakrá.a
fürdőaz1970-esévekbenszűntmegfunkciójátteljesíteniazállamosításnakköszön-
hetően,ma–avárgedeifürdőtelephezhasonlóan–gyönyörű,svájcistílusbanfaragott
épületeivelegyüttazenyészetnekátadvaparlagonhever.
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69 Gömör-Kishont,1912.június2.
70 Sajó-Vidék,1912.június6.
71 Murányvölgye,iv.évf.15.sz.1914.április12.
72 Sajó-Vidék,1914.június18.
73 Gömöri Ujság,1916.május14.
74 Gömör-Kishont,1917.május6.
75 Gömör-Kishont,1918.május19.



irodalom

A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesitője.ii.évf.3–4.sz.1895,budapest.
A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet XXXIV. és a Gömörmegyei Orvos-Szövetség VI-ik évköny-

ve az 1903. és 1904. évről.r imaszombat,nyomtatottr ábelymiklósnál,1905.
bolemanistván1887.Fürdőtan.budapest,f ranklin-társulatkönyvnyomdája.
boleman istván 1896. Magyar fürdők és ásványos vizek. budapest, magyar balneológiai

egyesület.
borovszky samu 1904. Gömör-Kishont vármegye. Magyarország vármegyéi és városai.

budapest,apoLLo.
Egészségügyi Értesitő.1894.április15.ii.évf.8.sz.
Fürdői Almanach.1898.
Fürdői lapok.1873.július13.i.évf.8.sz.
Gömör-Kishont Vármegyei Naptár az 1906. évre.
HunfalvyJános1867.Gömör és Kishont leirása.pest,nyomtatottemichg usztávnyomdásznál.
Jelentés Gömör megye ásványos vizeiről az 1769. és 1793. évekből. állami Területi Levéltár,

besztercebánya.f ond:g ömörmegye.Leltáriszám:2113,dobozszáma:256.
k itaibel,pauli1829.Hydrographica Hungariae.pest.
Lengyeldániel1853.Fürdői zsebkönyv.pest.
Magánlevél Plachy Tamás írásával ismeretlen címzetthez.kelt1912. február9-énLévárton.a

levélpapír„Lévártgyógyfürdő”feliratúelőrekinyomtatottfejléccelvanellátva.alevél
magántulajdon.

Magyar Fürdőkalauz.1910.iv.évf.Tata,magyarf ürdőkalauzk iadóvállalat.englanderéstársa
nyomdaiműintézete.

magyar g yógyterem. iii. évf. melléklet a „k özegészségügyi k alauz” 11. számához. in:
Közegészségügyi Kalauz.1880.június1.ii.évf.11.sz.

marikovszky,g eorg1814.Physische und analytische Beschreibung aller Mineralquellen des löbl.
gömörer und Klein-Honther Komitats.Lőcse.

plachyTamás1913.Lévárt gyógyfürdő. A magyar Gastein.
Tátra Vidék.9.sz.1884.május1.
vasvári aladár 1904. a magyar fürdők naptára. első évfolyam. budapest, f ritz ármin könyv-

nyomdája.
Wachtel,dávid1859.Ungarns kurorte und Mineralquellen.oedenburg.

éva k er ényi
spa Lif e in g ÖmÖr in THe 19TH CenTur y 6.Lévár T,THe Hung ar ian g asTein

Thisprivatelyheld,undeservedlyneglectedspahasneverreallybeeninthespot-
light of the spa propaganda: the national literature on balneology and the spa
journalsonlyofferbriefdescriptionofLévártoritdoesnotmentionitatall.The
turnofthecenturyhadnotbroughtsignificant improvementeither,as lessand
lesspatientsandonlyshort-timevacationershadbeenlookingforacureinthe
spa.itstartedtoshowpromisingdevelopmentonlyafter1910,buttherecovery
didnotlastlong.Lévárthadpreserveditsregionalcharacterintheyearsbetwe-
enthetwoworldwarstoo.Thetemperatureofthewater,itsfavourablechemical
compositionandthehealingclimateindicateagainthatextraordinarypotentials
hadbeenwasted.Thespaceasedtooperateinthe1970sduetonationalization,
andtodayitislefttodecayinadesolatedstatewithitsbeautiful,swiss-stylecar-
vedbuildings,similarlytothespaofvárgede.
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Tanul mányokköZl EmÉnyEk

voig T v iLmos

magyarpártokválasztásióriásplakátjai

kelemenandrásMagyar pártok jelmondat- és szimbólumhasználata a rendszerváltás
utáni szlovákiai választásokon c. doktori értekezésének témája időszerű és főleg
nyitránjól illeszkedika„k özép-európaitanulmányokkara–hungarológiatanulmányi
program”tevékenységébe.adolgozatíróvoltaképpenaszlovákiaiparlamentiválasztá-
sokonaszlovákiaimagyarpártokáltalhasználtóriásplakátokat,abevezetőrészpedig
apolitikaikommunikációbizonyosalapfogalmaitmutatjabe.minthogyadolgozatkér-
dőívreadottválaszokathasznál,azilyenadatokérvényességévelkülönisfoglalkozik.
minthogyezeketaplakátokatcsakazutóbbiidőbenalkalmazták,akutatásszámára
jóláttekinthetőésteljesanyagotvehetettfigyelembeaszerző.

acímbenszereplő„jelmondat”és„szimbólum”szavakcsaktájékoztatójellegűek,
nemfogalomkéntvannakhasználva.ezáltalánostémakörönbelülegyetlenjelenség-
ről,amagyarpártokválasztásióriásplakátjairólszóladisszertáció.ezönmagábanis
elégnagyésérdekeskutatandótéma–csaka fogalmielhatárolásüdvös lettvolna.
egyébként a jelen esetben a „szimbólum” túl tág megnevezés, és inkább metafora,
minttudományosandefiniáltfogalom.ámapolitikaiszemantikaáltalábanislazafogal-
makatszokottemlegetni.

Célszerűéstömöra2.fejezet,amelya(cseh)szlovákiaimagyarságtörténetébőla
politikai terminológiát,népességstatisztikátvonjabeatárgyalásba.Természetesena
magyarpolitikaipártoknaktekinthetőcsoportoktörténetétisáttekinti.minthogyezek
apolitikábanmindenüttamegszokottmódonholszövetkeznek,holszétválnak,azilyen
átalakulásokismeretenélkülaválasztásiplakátokatsemértenénkmeg.aszerzőnek
nyilvánmegvanamagapolitikaiszimpátiája,ámezadolgozatbólnemvehetőészre–
amilehetővétesziazobjektívanyagbemutatást.mégakérdőívisilyenjellegű,semle-
ges–aválaszokbanazonbanmármegjelennekapolitikaikötöttségek.

azelméletiháttérbemutatásaa3.fejezetbenkezdődik.kelemena„politikaikom-
munikációnak” bizonyos sajátos nyelvi megnyilvánulását vizsgálja. itt a világszerte
ismerttekintély,azamerikaipolitikaikommunikációkutató,murrayedelmanfelfogását,
pontosabbanszabómártonerreépítőnézeteitképviseli.efelfogásszerintapolitikai
ismeret(tudás)nemavalóságravonatkozik,hanemidentitáskeresés.adolgozattémá-
ja szempontjából ez jól alkalmazható megállapítás. ám edelman „symbolic uses of
politics” felfogása (lásd 1964-es, 1972-es könyveit) még egy másik társadalomra
vonatkozik,évtizedekkelezelőttire,éséppenazolyankommunikációsváltozáselőtti
korra,amikormégnemhasználtakválasztásióriásplakátokat.szabómártonkönyvei
(politikai tudáselméletek – 1998; a diskurzív politikatudomány alapjai – 2003 –
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budapesten)máramai társadalmatmutatjákbe,szükségszerűenmagyarvonatozá-
sokkal,ámszinteismeretterjesztőszélességgel,úgyhogyittisazírónakválogatnikel-
lett. Hasonlóan régi és sokoldalú a másik klasszikusnak tekintett amerikai szerző,
Harold Lasswell munkássága, akinek áttekintése (Language of politics – eredetileg
1949)akvantitatívpolitikaiszemantikánakistöbbgenerációkkalkorábbikorszakáról,
és a tömegkommunikáció egészen más használatának korából való, amikor még „a
politika nyelve” írott szöveget jelentett, legtöbbször a sajtót. ehhez képest kelemen
adatai már az autóút mentén elsuhanó színes óriásplakátok világa, amelyek éppen
emiattolyanvizuálisésszövegbelimegoldástkövetnek,hogyatávolbólésegypillan-
tással is felismerhetők legyenek. kelemenkivonatolásaésalkalmazása jónak tűnik,
ámérdemeslenneekor-éskommunikációskülönbséggelkülönisfoglalkozni.

ittjegyzemmegazt,amitadolgozatmásrészeihezishozzáfűzhetnék:meglepően
kevésamaimagyarpolitikaiszemantikáravonatkozóemlítés.Csakugyansemmiérde-
mimegállapításnemszületettetéren?márnemisegyetlenegy„szabad”magyarpar-
lamentiválasztáskampányaibanamédiákbanrengetegetemlegettékazóriásplakáto-
kat.ámenneksemmilyenelméletireflexiójasemismert?

mégennél is jobban,közvetlenülhiányolomaszlovákplakátgyakorlatéspolitikai
kommunikációelmélet idézését. pedig a választási kampányokban a szlovák pártok
ugyanezzelameggyőzési„csodafegyverrel”élnek.adolgozatazonbanegyetlenszlovák
publikációtsememlít(talánaTr iadnevűblogilyen).emiattaszerzőésazolvasóel-
esik a bemutatott magyar plakátok valódi és komparatív megértésétől – a maguk
helyén.

nemaztváromel,hogymindenszlovákplakát tüzeteselemzését terjesszeelőa
szerző.ámilyenkontextusbanjobbankiderül:milyenekisamagyarplakátok?persze,
szerbiábanésr omániábanisérdemeslennehasonlókontrasztívkutatásokatvégezni
–ámszlovákiamárméreteitésapolitikaipártokszámáttekintveissokkalinkábbjól
feldolgozhatókontrasztívadattáramagyar(országi)választásiszemantikához.

nemazéndolgom,hogy ilyenpéldákatkeressek.ámegypéldávalérzékeltetem,
mireisgondolok!

a24.kép(mk p2012)síkföldigabonavetéselőttábrázoljamiklósLászlót.kelemen
elemzésekiisemeli,hogyezamezőgazdaságikörnyezetazélelmetadódél-szlovákiai
táj.ennéláttételesebba10.kép:akoalíció1992-esplakátja,aholegylapospagony
sziluettjelátszik.Hogyezvéletlen-e,azösszehasonlításbóltudhatjukmeg.ezértkíván-
csi lennék,hányszlovákpártplakátjamutatjabepéldáulaTátrátvagymásmagas-
hegységetilyeninspirálóhelyszínként?nálunkapetőfi-megfogalmaztaszindrómamáig
érvényes:Mit nekem te zordon Kárpátoknak / fenyvesekkel vadregényes tája! / Tán
csodállak, ámde nem szeretlek, / s képzetem hegyvölgyedet nem járja. / Lenn az alföld
tengersík vidékin / ott vagyok honn, ott az én világom… egyébkéntesztereotiptájfel-
fogáskorszakokonátésvilágszerteegyforma.aszocialistar omániacímerébenfeny-
vesekközöttvoltláthatóavízerőmű.éspetőfi„aranykalásszalékesrónaság”kultusza
sem örök, hanem újabb fejlemény, mondjuk k ölcseyHymnusához képest: ahol még
„k árpátszentbérce”ahazamegnevezése,ámmárak únságértkalászaittisjelziaz
alföldet.miklósLászlótehátnemcsakacsallóközi/mátyusfölditáj,hanemk ölcseyés
petőfinemzetitáj-ábrázolásaésnemak riván„előterében”áll!(ahegymintjel,ezeset-
benaTriglav,uralkodikszlovéniaújcímerében.)
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egyetlentovábbisejtéstismegkockáztatok,méginkábbszlovák–magyarkontrasz-
tívszempontból.1968előttésutána(Cseh)szlovákiábanjárómagyarokmeglepetve
tapasztalták,hogyazutakmentén(ésegyebütt)milyengyakranpolitikaijelszavaktáb-
lái,azutakatátívelőfelirat-füzéreivoltakláthatók,váratlanszövegekkel.(nálunkekkor
márnemvoltdivatezaszószerintút-széliplakátpropaganda.)szlovákiábanazilyen
lózungokmagyarváltozataisolykorláthatóvolt:„Továbbaleniniúton”,sőt„elsőgabo-
nátamalomba!”ezutóbbiperszenemamagyar,hanemaszlováknyelvszabályaisze-
rintkészültkijelentés,ésilyenmagyarmondatnincs.kelemenmostaniadataiközött
többolyanmagyarszöveg is található,amelyaz ilyenszlováknomináliskifejezésnek
magyarváltozata.pl.a12.kép„együttegymásért”.ezmagyarul„együttésegymásért”
lenne. a 13. képen „békességet! biztonságot!” olvasható. itt a „békesség” szó sze-
mantikájanemszerencsés,ésnem is javíthatóegykönnyen.Tipikusszlovákmintájú
szöveg(23.kép):„Hűségaközösséghez”,amelyetméga„Hűséggelaközösséghez”
formában is idegennek érzek. a „közösség” szó budapesten ebben a kijelentésben
egyébkéntérthetetlen.Természetesen,haegyilyenszövegelégsokszorelőfordul,pél-
dáulválasztásibeszédekben,vitákbanishasználják:mársztereotipkifejezéssé(klisé-
vé)válik,amelynekszerkezetétvagypontosszemantikájátmárnemszoktákmegkér-
dőjelezni.

Örömmel látom,hogyújabbaneproblémátapolitikaipropagandisták isészrevet-
ték, és a szlovákiai magyar plakátszövegek – igazi magyar szövegek. ez esetben
viszontszlovákrafordításukváliknehézzé.Lásda26–27.képekena„budúcnosť”for-
dításahol„amegmaradásért”,hol„ajövőért”.ezzelajelenséggeladolgozatíróisfog-
lalkozott,viszontazértemlítemmindezt,hogyáltalábanisérdemeslennefoglalkozni
az ilyen mai politikai kétnyelvűséggel. (mint ahogy korábban a vallási kétnyelvűség
hasonlójelszavaiiskülönvizsgálatotérdemelnének–nyitránis.)

nememlítemvagykritizálomittadolgozatbanhasználtelméletivagyfél-elméletiter-
minusokat (stilizált politikai mítosz, ellenség/ellenfél, negatív identifikálás, a hatalom
nyelve,befolyásolás/meggyőzésstb.).minthogyezeketkelemenmintegy„készenkapta”,
csakaztkellettmegállapítanom,hogymegnyugtatómódonhasználtaekliséket.

f eltűnő viszont, hogy a „szlogan/jelszó” fogalmakat kelemen megkülönböztetés
nélkülhasználja,mégpediganemmagyarszövegekbenis.magama„jelszó”(„jelmon-
dat”)megnevezésthasználnámmindenütt, utalvaarra,hogyamaimagyarköznyelv
ugyan a „szlogan” szót széltében használja, amelynek azonban negatív jelentése is
van. ezt a nyelvi vacillálást jó lett volna a dolgozat legelején külön is megemlíteni.
ugyanakkoregyértelműena(tömeg)kommunikációbanbetöltöttszerepétemlítika„jel-
szónak” – ami témánk szempontjából szerencsés megoldás. a 30. lapon kelemen
helyesenidéziLasswellt:„ajelszavakmaximák,azazolyanmondatok,amelyekerköl-
csi,életvezetési,gondolkodásielőírástésszabálytfejeznekki,vagyiscselekvésreszó-
lítanakfel,követésrebuzdítanak.”k ár,hogyegazdagdefiníciórészelemeitkelemena
továbbiakbannemhasználja.utánanéztem– lesújtóeredménnyel–,hogyamagyar
„parömiológia” milyen általános értelemben használja a „maxima” fogalmát. még a
különbenjóésszéleslátókörűvilágirodalmiLexikonisa(némilegegyoldalú)deskrip-
ciószintjénmarad,semmilyenelméletitávlatotsemérzékeltet.pedigazóriásplakátok
esetébenéppenamaxima (ésnemáltalábanaproverbium!)politikaihasználataaz
általánosjelenségéserreLasswellegyértelműenhivatkozottis.
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megintújabbtémalehetneaszlovákiaimagyarpártok„maxima-használata”.„kelet
ésnyugatközött”(17.kép)–frázis.ésnohaezegyigazolhatókijelentés,ettőlnemlesz
„általános érvényű etikai parancs” – azaz maxima. (mint mondjuk a „drang nach
osten”.)„asorsunkrajtunkmúlik”(22.kép)viszontmaxima,éseztazeurópaiműve-
lődéstörténetisbizonyítja:„f aberestsuaequisquefortunae”(sallustius).

ajelszavakkelemenértekezésébentüzetesenleírt,ámmozdulatlannaktűnőpoliti-
kaivélemények.ezapolitikusságnyilvánvaló,ésazegyesmegoldásokatkelemenilyen
szempontból tárgyalja is. ám ugyanekkor a „jelszó” retorikai fogalom is, ugyanolyan
régi,mintapolitika.ajelszóformájaegycseppetsemvéletlen,éshaeztnemvesszük
észre, elemzésünk legalábbis egyoldalú marasd. példánk egyszerű lesz. 1945 után
magyarországonmegszületetta „f öld,kenyér,szabadság” jelszó. ilyencíműpolitikai
daloskönyvismegjelent,kovaiLőrinckommunistaírópedigregényénekcíméülválasz-
totta.ajelszótartalmanyilvánvaló,szemantikájamegjelenikaszlovákiaiplakátokonis.
ámhanemvesszükészre,milyenretorikaimodelleketkövet:nemlátjukaszöveghatá-
sánakokát.mindegyikváltozatbanháromszószerepel.ezvilágszerteismertretorikai
minta,akárJuliusCaesartólisalkalmazva:Jöttem,láttam,győztem.ámnálaazallite-
rálókezdetésa2-2szótagos,egyformánmúlt idejű (pontosabbanpraesensperfec-
tum)igeismétléseteszihatásossáakijelentést.amagyarpéldábanaszavakkezdeté-
nekábécérendjevalószínűleg tudatos.bizonyára tudatosazonbanaszavaknövekvő
szótagszáma:1–2–3.eszövegpolitikaiszemantikájaváltozatlanlenneakkoris,ha
mássorrendben,mondjukfordítvakövetkeznénekaszavak,ámerőtlennéválnának:a
„szabadság–kenyér–föld”megfogalmazásszintesemmilyenmozgósítóerővelnem
bírna.

azértrészleteztemeztapéldát,hogyfelhívjamafigyelmetarra:apolitikaijelszavak
retorikájaönállótémakéntiskutatandó.ésperszeezismagyar–szlovákegybevetéssel
lenneeredményes.

igen sokféle kommunikációs modell létezik, legtöbbjük egyetlen célra jó.
szerencsésmegoldás voltWilbur schrammelgondolásainak felhasználása,petőfi s .
Jánosszerteágazóés igazánalaposkommunikációelméletétpedig vassLászlóátte-
kintése(szemiotikaiszövegtanialapismeretek–2010)alapjánhasználni.r ajtukkívül
sokmáshasonlódefinícióhasználatos,mégapolitikaikommunikációszűkebbjelen-
ségeinekleíróiközöttis.adolgozatíróa43–44.lapokonmagaisjelzi,milyennehézegy
„domináns” modell megalkotása. Hozzátehetem – különösen akkor, ha nem tudjuk:
hogyegyáltalánospolitikaiszemantikátkívánunkbemutatni,vagyegyetlenjelenséget
vizsgálni.

a6.fejezetbenaszerzőaplakátésapolitikaiplakátfogalmátjárjakörül.nohautal
történetiváltozásokraésaplakátokmögöttállóháromféle„marketingre”(pártmarke-
ting, hatalomgyakorlási marketing és választási marketing) – maga csak az utóbbit
vettealapul(45.lap).apolitikaiplakátonszereplő„alak”ittolyanösszetettüzenetet
hordoz, amelyet nem könnyű egyszerűen kicsomagolni. ezért szerencsés a plakát
tömörüzenete,amelyetanézőrögtönészrevesz,ésaztánhuzamoserőfeszítésseltud
értelmezni.mégakkoris,haegy-egypolitikaiszereplőrégenismert,éspártjaisállan-
dó–aválasztásiidőszakbanszükségvanaktuálismegfogalmazásra,újrafogalmazás-
ra,éseztaplakátokonmegis láthatjuk.amostaniszlovákiaiválasztásirendszer,az
egyespártokszámára5%-osparlamentbejutásiküszöbbel,viszontatöredékszavaza-
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tokújraosztásávalaztamegoldástfavorizálja,hogyminéltöbbsikeresképviselőjelölt
legyen, akik nemcsak a maguk parlamenti bársonyszékéért küzdenek, hanem siker
esetén „húzzák magukkal” pártjukat. a plakátok e feladat szolgálatában születnek
meg.sokszóesettaszlovákiában(is)egyenlőtlenválasztásikörzetekről,aztviszont
ritkábbanemlítik,hogyszintebármilyenérvényesválasztásirendszersokfélemásano-
máliáteredményez.példáulegyesfoglalkozások(pl.pedagógusok,orvosok,sőtrend-
őrök,katonák)elevenemkapnakhelyetsajátképviseletükre,éshiábaúgy40%anői
szavazó – a legritkább esetben látszik biztosnak, hogy női képviselőjelölt egyénileg
győzhessen.akötetvégénbemutatottplakátokon31esetbenszerepelegyemberarca:
ennyiférfié.Csaka31.és41.képekenláthatóegy-egynőportréja.eznemaplakátok
értékvilága(talánnemisazegésznemzeté?!):hanemaválasztásikampányé.emiatt
viszontelmaradaplakátokona„nőiértékek”bemutatása,amelykülönben időnként
alaposanváltozik:asokgyermekes,befőtteltevőcsaládanyátólatraktoristalányig,mára
megafogyókúrázószingliweb-mesterig.ésnemderülkiazsem:manapságkia„sike-
res”nő:adémoniszínésznővagyakúlmenedzser?eztahiánytaférfiaknemtudják
kipótolniésnemisvicces,inkábbgroteszklenne,haegycsaládapa-képviselőjelöltpla-
kátján 4 gyermeke és 14 unokája is látható lenne, ő maga meg zoknit stoppolna.
(ugyanakkormásésmásországokbananagycsaládosférfipolitikusoklegalábbátté-
telesen igen iskijátsszákeztanépszerűség-kártyát lásdakárg öbbelsesetét,szem-
beállítvaarafathíresmondásával:„azénfeleségemazal-f atah.”)ebbeaziránybacsak
ritkakezdeményezésekmutatnakedolgozatpéldatárában.a28.képenkétlánygyerek
látható,„Tanuljonazanyanyelvén”felirattal.az ifjúkorimunkanélküliségellenfellépő
29.képenviszontegyfiúlátható,holottazifjakkörébenanőimunkanélküliségmegaz
övéknélissúlyosabb.

vagyismégmielőttmégegyetlenvonástisrajzolnaaplakáttervezője–apolitika
(ésamegszokás)márnagyoniséleshatárokatvontköréje.

k özismert,milyenfontoskérdésszlovákiábanakétnyelvűségmindennapihaszná-
lata.Természetes,hogymindegyikmagyarpolitikaiszervezethivatalosiratain,plakát-
jain„hatásosan”megoldandóezaprobléma.amegoldásokpedigigencsakkülönböz-
nek,mégazilyenrészletekbenis:amagyarésaszlovákszövegeksorrendjére,ámakár
abetűknagyságára,színérevonatkozóanis.adolgozatkellőmódon(ésnemnépsze-
rűsködőtúlzásokkal)foglalkozikezzel(48.lap).

amikor tehátaplakátokszerkesztéséről (cselekvésreszólítás, véleményformálás,
tájékoztatás)esikszó,máregykörülhatároltkeretbenkellasajátosmondanivalótmeg-
fogalmazni.Természetesen itt is fontosakaszövegekszavainkívülimozzanatok:egy
vallásiszimbólum,anemzetiszínek,apártokmegszokottemblémái,logóiaközvetlen
szövegesüzenetenkívül(sőt:előtt,alatt,utánésmellett)ishatnak.asztálinistapro-
pagandaáltalnépszerűsített„azolajágatacsőrébentartóbékegalamb”példáulere-
detilegazözönvízutánibékejele–azazvallásos,sőtéppenséggelzsidóembléma(1
mózes 8:11), amit a sztálinista propaganda aligha tudatosan vállalt. (Tudjuk, sok
országban,nemcsakindiában,azírástudatlanságnagyarányamiattapártokszöveg
nélkülivizuálisemblémákat,logókathasználnak.)mégazisszámít,hogyegy-egypla-
kátvalamilyenszempontbólsorozatbaillik-e?(Lásdpl.a„vanerőnk–vanválasztás–
van jövőnk”trilógiáját.)a„jószlogan”fogalmáta„jóreklámmal”azonosítjaaszerző
(52. lap), ami megint csak arra mutat, milyen szorosan megkötött is az újszerűnek
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szántválasztásiplakát.viszont,sajnossemitt,semdolgozatábanmásuttsemtérkia
szerzőarra,pontosanmiisa„reklámszerű”aválasztásiplakátokon.kelemenaképés
szövegegyüttesétaz„érvelés”eljárásáhozkapcsolja(55.lap).arraisutal,hogyakár
közvetve issegíthetikegymást. itt (56. lap)azáltalammáremlített24.képgabona-
mezőjétemlíti,amitőakörnyezetvédelemmelhozkapcsolatba,hiszenaplakátszöve-
ge:„védjükmegértékeinket!”

avalódireklámegyárumegszerzésérebiztat:annakkedvezőtulajdonságaitemeliki
–ugyanilyenfontosazonbanabemutatásmódja,amitareklámformájaképvisel:újdon-
ságvagyéppenhagyományosvalami,exkluzívvagyazegésznépáltalhasználható.

aplakátoktípusainaknagyságát,aláthatóságotpontosanemlítiadolgozat.ittter-
mészetesentovábbialaposésadatolttörténetikutatásralenneszükség,legalábbaz
utóbbiévtizedekből.Hamegtekintjükaképekközöttazidőbenlegkorábbiakat(1990-
ből)mégegyteljesenmásplakát-felfogástláthatunk,mintamivelmatalálkozunk.ezek
összehasonlításaazonbanismétegymásikdolgozattémájalehetne.

azelméletirészután,a9.fejezetbenarendszerváltásótahasználtplakátokközül
31óriásplakáttüzetesbemutatásakövetkezik,aszerzőszerinta„nyelviszimbólumok
használatára”vonatkozóan. Jelzi,hogyeznema teljesadatanyagés,avizsgáltakhoz
képest semmi újat nem képviselő további plakátokat mellőzte. bemutatja a grafikai
megoldást,valamint„s ignans/signata”névvelaláthatószövegetésannakértelmezé-
sét.aplakátokcsoportosításanemönálló,hanemazidőrendetésazegyespártokhoz
tartozástköveti.aholezszükséges,különisközlianyelvhasználattényeit.Csábítólenne
mindaleírást,mindazértelmezéstkommentálni–eztmégsemteszem,mivelhamar
kiderülne,olyanhelyismeretrelenneszükség,amivelcsakadisszerensrendelkezik.

a10. fejezetaszerzőáltal készítettkérdőívetésezerreérkezőválaszokatkom-
mentálja.ezérdekeskísérlet,hiszenapolitikaipártok(ésmások)rengetegpénztköl-
tenekarraésenergiátfektetnekbeabba,hogyplakátjaik„hassanak”.akérdőívpedig
éppenaztvizsgálta,végülismilyenjelentéstfedeztekfelabefogadók?minthogyakér-
dőívek pártsemlegesek voltak, mindez mégsem eredményezte azt, hogy ebből meg-
tudjuk, melyik válaszoló végül is kire szavaz. (Tragikomikus, hogy magyarországon
milyenkevesenvállalják,hogyválaszoljanakaközvélemény-kutatóknakpártpreferen-
ciájukról,vagyéppennyilatkozzanakanekiknemtetszőpártokpropagandájáról–még
agarantáltnévtelenségvédfalamögöttsem.)

a272válaszolótéletkor,iskolaivégzettség,lakóhelyszerintcsoportosítottaaszer-
ző. a nemek aránya megfelel az országos átlagnak, és mintegy 60%-uk falun lakik.
végzettségükadataiviszonttovábbibontástigényelnének,márcsakazegynyelvű/két-
nyelvűoktatásbonyolultösszefüggéseimiattis.amostanimintaelsősorbanfiatalok-
bólésjobbanképzettemberekbőláll.azanyanyelvésnemzetiségtöbbmint90%-ban
magyarvolt.ittéppenatöbbiekszerepeltetésemegnyugtató.Tanulságosésapolitikai
tervezésbenfigyelembeveendőtény,hogyamegkérdezettekkörébőlkb.15%-otmin-
denilyenplakátérdekel.k étharmaduk„néha”olvassaelezeket.ezazadatazonban
nemsokkövetkeztetéstenged,hiszennemtudjuk,mitjelenta„néha”szó.noha1%
hangoztatta,hogyőtávoltartjamagátapolitikától,ámazértmásválaszokbólvégülis
azderülki,hogyazembereknekcsak20%-áranemhatnakaplakátok.nohaa272
válaszolóaválasztópolgároktörpekisebbsége,elképzelhető,hogynagyobbmintavétel
esetébenhasonlólenneaválaszokmegoszlása.
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kelemen jó érzékkel arra is felfigyelt (111–112. lapok), hogy „régi” plakátokra is
emlékeznek az emberek, sőt néha úgy, mintha a közelmúltban lettek volna láthatók.
f őlega logó-jellegűrészek lehetnek ilyenek.magyarországonamegcsonkítottország-
határos„nemnemsoha!”vagya„kalapácsosember”ilyenplakátemlékekazokszámá-
rais,akikmagukcsakközvetettmódontudnakazegykoriilyenplakátokról.alighatéve-
dek,haúgyvélem,mindenidőklegismertebbmagyarpolitikaiplakátjaaz1919-eskom-
mün propagandájából származik: a plakáton egy puskát tartó, menetfelszereléses
vöröskatonamutatóujjávalfelénkmutat:„Te!sötétbenbujkálórémhírterjesztőellenfor-
radalmár,reszkess!”szöveggel.(ennekretorikaielemzéseistetszetőslenne).enneka
vizuálismegoldásnakszovjetmintájátisismerjük:„Tejelentkeztélmárönkéntesnek?”
éshogyanemzetközitörténetetfolytassuk:ennéliskorábban,1917-benkészültJ.m.
f laggkatonatoborzóplakátjaazegyesültállamokban,amelyenunclesammutatránk
ujjával:WeWanTyou!aztviszontigazánkevesentudják,hogyennekpárévvelkoráb-
ban már hasonlóan toborzó angol plakátelőzménye is volt. nemcsak a betűtípusok
tanulságosak,mégazapróképrészletekisösszevethetőkegymással:unclesamcilin-
derénközépenottazötágúaranycsillag,ugyanúgy,mintazoroszésamagyarvöröska-
tonáksapkájánazötágúvöröscsillag…azilyenplakátokragenerációkemlékeznekvisz-
sza.indokolt,hogykelemenújszerűnekésprovokatívnaktartjaahatásosplakátot.

aszerzőmegkérdezteapolitikaimotiváltságot,ajelszavak„tudatos”értelmezésé-
nekszázalékait,és8ilyenjelszóesetébenészrevételeitrészleteziis.aLasswell-adta
minták nyomán a válaszokban előkerülő jellemző szavakat is gyakorisági sorrendbe
állítja(125.lap).kelemenezeket„szimbólumnak”tartja,ezszerintemtévesszóhasz-
nálat,sőtamanapságolyszéleskörben(mégedolgozattárgyánakmegjelölésébenis)
használt:„kulcsszó”semmegfelelő.ezutóbbitopikusésnemaxiologikuselőfordulás-
rautal.Haaztkérdezzükaplakátnézőktől,mely„hívószavakat”ajánlanaegypolitikai
pártszámára,válaszulfontosfogalmakattalálunk:anyanyelv(195adat,aválaszolók
71,7%-a),kultúra(152adat,aválaszolók55,9%-a)–leegészenak isebbség(40adat,
14,7%)ésazautonómia(32adat,11,8%)szavakig.azadatokpontosakésstimmel-
nek.ámeszerintszlovákiábansenkisemigényliaJólétet,abiztosmunkaviszonyt,és
mindenki ateista, hiszen egyetlen vallási referencia sincs, hacsak a 7,4%-os „más”
rovatba nem bújt el? nyilvánvalóan nem ez a valóság! de még az sem egyszerűen
körülhatárolható,amiottvanalistán.pl.azanyanyelvcsakegytágjelöléseannak,ami
mabizonyáramajdmindegyikszlovákiaimagyarszámárafontos:anyelvhasználatbiz-
tonsága,aszlováknyelvjólelsajátításánaklehetősége,egy(akártöbb)világnyelvsike-
resoktatása–vagyakáranyelvjárásokmegbecsülése,támogatása.alistánottvana
f elelősségkifejezésis(35,3%).ámakadtavilágtörténetbenegyetlenpolitikaipártvagy
politikus,akia„felelőtlenség”ügynökekéntnépszerűsítenémagát?

HaJonathanswift„szerényjavaslat”(amodestproposal…1729)címűpamfletjé-
benarrólír,hogyazírországitúlnépesedéstagyermekekleölésével,húsukbesózásá-
valésboltiárulásávallehetnemegoldani,amiazéhínségetiskiküszöbölné–sőtpon-
tosszámításokatközölarról,anyagilagmilyenkifizetődőlennemindez…ezcsakszati-
rikusiróniaéséppenaszörnyűtársadalmiviszonyokprovokatívtámadása.sajnoscsak
időnkéntfeltűnőmaimagyarkedvencem,ak étfarkúkutyapártprogramjaisemveen-
dőkkomolyan(pl.Hidatadunára,hosszában!)–azviszontigeniskomolyanveendő,
amiellenmindkettenszólnak:af elelősséghiányáról.
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Továbbáaztsemhiszem,hogyaszlovákiaimagyarokkörébensenkisemvágyna
közbiztonságra,azinflációkordábantartására,asikeresorvosiellátásra;ak isebbség
rovatbanacigányokintegrálásánakproblémáira.(amikorkelemenehhezközelítőada-
tokatemlít,a127.lapon,minthogyszempontjaimások,inkábbeltüntetiaproblémát,
mintfoglalkozikazzal.)viszontezekafogalmaknemkerültekelőakérdőívreelküldött
válaszokban.biztosnakkelllennemabban,hogyaszlovákiaimagyarpártokéspoliti-
kusaiktisztábanvannakmindezzel,ésnemcsupán(!)aHagyomány,amegmaradás,
magyarságstb.fogalmainakbűvkörébentervezikóriásplakátjaikat,ésválasztóiksem
csak e fogalmak bűvkörében véleményezik a munkájukat. szerencsés dolog, hogy
kelemenragaszkodikakérdőívreadottprimerválaszokhoz.ámmindezolyan,minta
színházbanavasfüggöny,megafüggöny,sőtakáradíszletis.f ontos,elemezniiskell
–ámmindezekmögöttvanottéskezdődikaszíndarab,ésamelymögöttmegottvan
avisszatükrözötttársadalmivalóság.kelemen(deakármásis)aközöltadatokkomoly
elemzésévelkereshetnefeleletetarra,voltaképpenmitisvárapolitikátólazember(e
dolgozatban)szlovákiában?(azzalaproblémávalnemis foglalkozom,hogyazegyes
„napsugaras” plakátok mögött van-e vetélkedés, akár iszapbirkózás. kelemen olyan
becsületesenténytisztelőésoptimista,hogyvalószínűlegazthiszi:nincs.)

avalóságésannakszimbolikus leképzéseazonbanazegészvilágtörténelemben
becsapás/csalás(is)volt!L.Juhászilonateljességretörekvőtanulmányokbanmutatta
beazországútibalesetekbenelhunytakhelyszíni,ahozzátartozókemelteemlékműve-
it.ahovánemcsakvirágokat,vagyajárműkormányáttettékoda,hanemcigarettát,szo-
liditalosdóznikatis.ámegyetlenutalássincsazagresszivitásra,tökrészegségre,vagy
a kábítószer-fogyasztásra – noha a fiatalok „felelőtlen”, értelmetlen halálának
szlovákiábanisezazegyikfőoka.

kelemenkülönkérdezteanyelvhasználatot is (127. lap),és itt feltűnikazanyagi,
szociális, egészségügyi szempont. ám „a szlovákiai magyarok biztonsága” gumifoga-
lom. f egyveresoszkárésJozef r oháčországábanvoltaképpencsakegyfajtaközbiz-
tonságvanésnincskülönszlovák,vagymagyarbiztonság.eznemistémájaadisszer-
tációnak,ámakérdőívreadottválaszokamindennapibűnözést tapasztalókkörnye-
zetbőljönnekelő,nempedigszabómártonkitűnőpolitikaidiskurzuselméletéből.

esetünkbenanyelvhasználatarravonatkozik,hánynyelvűeklehetnek/legyeneka
választásiplakátok?eztnemadisszertációvitájávaltudjukeldönteni.ámaza„mi”fel-
adatunk,hogyaplakátokmagyarnyelvejó,szép,hatékonylegyen.azabenyomásom,
hogy a magyarországi (!) politikai pártok ehhez sok jó mintát kaphatnának mind
kelementényeiből,mindelemzéseiből.

minthogyapolitikaiplakátok„mindenkihezszólnak”,sokszoremlítettékmegnyel-
vük felhasználásának sajátosságait. Legtöbbször a két nyelv interferenciáit vették
figyelembe.érintettékaglobalizálódáshatását(példáulaz„angol”szavakindokolatlan
uralmát).máremlítettem,hogyezenkívülmégigensokféletovábbikutatásitémaés
lehetőségkínálkozikazóriásplakátokanyagában.

például esett szó a központozásról. ez, ha „gépírást, „nyomtatott szöveget” vagy
„kézírást”utánoz,az illetőközegre jellemzőformátölt.ámaplakátokongyakoriaka
dekoratívvagyerőteljesbetűkészletek,ésezrekengyakranhiányoznakaközpontozás
írásjelei. minthogy kerestem ilyen példákat, hamar a fenti megállapításra jutottam.
majd…később, többpéldamegfigyelésekorarra jöhettem rá:nem ilyenegyszerűa
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dolog.Haegyplakátonegykifejezés,egyállítóvagykérdőmondat,kiegészítendőkér-
déslátható–aközpontozásnemautomatikusanegyforma.ésaztészrelehetvenni,
hogy igen gyakran, mindez tudatos reklámgrafika eredménye: hagyományosság és
rend–vagydinamikusságképétöltikameglevővagyhiányzóírásjelek..Úgyhogymég
azilyenapróságotisgondosankellvizsgálni.

értékelésemazonbanmindezekutáncsakaz lehet,hogykelemendisszertációja
kétszempontból isegyértelműelismeréstérdemel.ateoretikusbevezetőrészazide
kapcsolhatólehetségesnemzetközipolitikaitartalomelemzőiskolákközül–tudomá-
somszerint–alegjobbakat(Lasswell,edelman,schramm)mutatjabe,népszerűsíti.
persze,ittvankivonatolásisésők(pl.ahihetetlenülműveltjogász,Lasswell–akinek
szövegelemző módszerét különben én használtam legelőször magyarországon, a
májuselsejeihivatalosjelszavakelemzésre)nemismerikamitársadalmunkat,politi-
kánkat–amijobbis,ámnekikismeglehetamagukotthoniszörnyűpolitikája–azért
akülönbségekentovábbiskellettvolnagondolkozni.mostnemisarragondolok,hogy
atotálispropagandaszörnyűelőrelátásaorwell1984címűművébenhogyanelőlegzi
napjainkat,inkábbarra,ahogyCostag avrasfilmje(1970)arturLondonrólmikéntvan
ottmindenmaicsehésszlovákpolitikaiplakátértelmezésénekhátterében.

akérdőívesvizsgálatösszegezéseként(132.lap)kelemenmegállapítja,hogyapla-
kátoknemsokathatnak,mivelaválaszadókháromnegyedenememiattdöntiel,kire
szavaz.ezigaz,ésaválaszokatkomolyankellvenni.ámvan„párhuzamos”vélemény-
formálásis.valakielevetudja,melyikpártraszavaz,melyikrenem.ésehhezadöntés-
heznincsközeaplakátnak,ámaplakátokazilyen„némaválasztót”isreprezentálják.
szlovákiában,aholamagyarpolitikaipártokvoltakkülön-külön,voltakkoalícióbanés
mostkétmarkánstáborraoszthatók–plakátoknélkülismegvannakapreferenciák,
ámakéttáborközöttottvanazingadozókvagyhatározatlanokcsoportja,azelőször
szavazókcsoportja,ésapolitikaikampányokteljesnyíltsággaléppenazőmegnyeré-
sükretörekednek–eztplakátjaikiskifejezik.

minthogymáriskintvannakazutakmenténajövőéviválasztásraelőkészítőpla-
kátok,ezekközülkelemenbeismutategycsoportot,amelyötregionálisváltozatban
adja ugyanazt a jelmondatot: egy éLHeTőbb /dél-szlovákiáért – mátyusföldért –
Csallóközért–g arammentéért–g ömörért/.egyÜTTs ik er ÜL.eztnyilvánvalóanpoli-
tikaimédiaszakembertervezte,hangsúlyozvaatájikülönbségeket,deeztkoordinálja.
f eltűnőviszont,hogyazötlokálisjelszófölöttnincsottegy„archiszéma”:egyéLHeTő
sZLovák iáér T.egyÜTTs ik er ÜL.

adolgozategészébenelfogadható.aztelméletirész,aképkommentálásésakér-
dőívre adott válaszok bemutatása megfelelő. amint már írtam, hiányolom mind az
elmélet,mindaképelemzéstovábbiáltalánosítását.azt,hogyművelődéstörténetiés
komparatívmagyarázatraisszükségvan–máremlítettem.ezértiskár,hogymagáról
aplakátrólmintintézményrőlegyetlenpárlaposcikketidéz,ésezis80éves!pediga
plakátokkiváltképpentörténetijellegűek:stílusukban,felfogásukbanis.abemutatott
példákbólisjóllátszikakülönbségakorai„konzervatív-konszolidált”hirdetménytőla
csakugyanjelszóraésvizuáliskliséreépítőmaiplakátokközött.éslegalábbtudatosí-
tanikellettvolnaazt,hogyamagyarpolitikaiplakátokaszlovákpolitikaiplakátokten-
gerébenléteznek:hasonlítaniiskellrájuk,hogyidentifikálhatóklegyenek–különböz-
niiskelltőlük.aplakáttervezőgrafikusoknagyonisjólismerikakonkurenciát,azegy-
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szermársikeresnekbizonyultmegoldásokat.átisveszik,amittudnak.akezdeti iga-
zolványkép–tablóképstíluseltűnt,mostadiadalmashősbehajolaképbe,gesztusával
mintegybevonjaanézőtamagacsoportjába.szerencséremégcsakmosolyognakés
nem fogpasztareklám-szerűen vicsorítanak vagy kacarásznak. még a jelszó sem víz-
szintes,hanemlobogókéntdinamikus,felfeléhullámzik.k ülönproblémaazaláírtnév
nélküliportrék,csoportképekesete.ittazábrázoltpolitikusok„ismertségre”számított
atervező–alighanemsokszortévesen.f érfiaknálazöltöny–vagycsakamakulátlan
fehérünnepiing–sötétszínű,szolidnyakkendőmégmindigszintekizárólagos.aszer-
zőisutalarra,hogyamarketinghogyanbefolyásoljaakommunikációt.érdekeslenne
legalábbpárszótszólniarról,mibenhasonlítanak,mibennemhasonlítanakamarke-
tingóriásplakátjaiapolitikaióriásplakátokhoz?

adolgozatemlíti,milyenfontosazilyenplakátokelhelyezésénekhelyszíne.errőlis
elkelt volna további tájékoztatás,arra isutalva,összesenhányféleóriásplakátjavan
egy-egy pártnak. Tudjuk-e, hány példány készült belőlük? minthogy mindez pénzbe
kerül,biztosanmegvannakazerrevonatkozószámlákapártkasszákban.

aplakátokkétnyelvűségétpolitikailagtárgyaltaaszerző.k íváncsilennékazonvéle-
ményéreis,hogymilyenminőségűekaszlovákszövegek?a111.laponemlített„lebo
béla”ígyérthetetlen.Jellemző,hogyén,abudapestinemérthettem,hogya„majda
vica!”mintárakészültklisébenbugárbélárautalnak.egyébkéntezisközismertretori-
kaiforma,tágértelembenannomináció, ésigengyakoriaválasztásipropagandában.
(Lásdaközismerteisenhower-szlogant:ilikeike!)

értékeléskéntaztmondhatom:azérdekesésaktuálistémátjólmutattabeaszer-
ző.amithiányolok,atágabbtársadalmikeretekérzékeltetése,valamintazeredmények
érdemi összefoglalása. r emélem, a szerző folytatja ilyen irányú munkásságát. azt is
remélem,hogyezadolgozatnyomtatásbanmegisjelenikmajd.ehhezjóalapamos-
tani szöveg, ám gondos átolvasással és legalább utalva azokra a távlatokra, amiről
beszéltem.ésszóljonaszerzőarról is,holhelyezkednekelezekazóriásplakátoka
szlovákiaiplakátokvilágában!
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g yur gyík LásZLó

a2011.évinépszámláláslakossági
mikroadatai

a2011.éviszlovákiainépszámlálásegyik jellegzetessége,hogya(cseh)szlováknép-
számlálásoktörténetébenahivatalosanközzétettadatokmellettelsőalkalommalvál-
takhozzáférhetővélakosságimikroadatokis.arendszerváltástmegelőzőévtizedekben
viszonylag korlátozott terjedelemben kerültek nyilvánosságra népszámlálási adatok.
ezekdöntőtöbbségeországos,kerületi,esetlegjárásiszintűadatokattartalmazott.az
1991-es adatok többsége még nyomtatott változatban vált hozzáférhetővé, de egy
kisebbrészemárelektronikusváltozatbaniselérhetővolt.a2001.évinépszámlálási
adatoknagyrészepedigmárelektronikusváltozatban ishozzáférhető.azaza2001.
évrevonatkozólagjelentősszámútelepülésszintűváltozóadatsoraiisnyilvánossávál-
tak.a2011.éviközségsorosadatállományok,azazközségsorosadatbázisok2927,a
lakossági mikroadatokat tartalmazó adatbázis 5 399.333 rekordot, személy adatait
tartalmazza.aközségsorosadatállomány2927rekordjakissémagasabbaszlovákiai
helységekszámánál,mivelpozsonyéskassavárosokadataitnemösszesítve,hanem
városrészeiszerintibontásbantartalmazza.(pozsony17,kassa22városrészretagoló-
dik).a2011.évilakosságimikroadatbázisrekordjainakaszáma2297fővelmagasabb
szlovákia lakónépességének számánál (5 397 036 fő), mivel a jelenlévő népesség
száma2011-benkissémagasabbalakónépességénél.

a 2011. évi népszámlálás nyomán közzétett lakossági mikroadatok valamennyi
lekérdezettszemélyadataittartalmazzák.amikroadatokattartalmazóadatbázisazon-
bannemtartalmazzaanépszámlálásösszeskérdéséreadottválaszokadatait,csak
azon változók (kérdések) kerültek be az adatbázisba, amelyek iránt a legnagyobb
érdeklődésmutatkozottaszakmaiésa laikusközönség részéről.a lakosságimikro-
adatbázissalkapcsolatosinformációkegylinkenelérhetők.1

amikroadatokhozvalóhozzáféréselsősorbanazegyetemekésfőiskolák,illetvea
tudományos intézetek, szervezetek számára biztosított bizonyos feltételek mellett. a
mikroadatok anonimizáltak. azaz különböző statisztikai eljárások révén a szlovák
statisztikai Hivatalban minimalizálták az egyes statisztikai egységek (személyek) be-
azonosításánaklehetőségét.ezegyüttjárbizonyosmértékű,igenalacsonyszintűinfor-
mációveszteséggel is.azanonimizálásieljáráskövetkeztébenbekövetkezettadatmó-
dosulásoktelepülésszintennemokoztaktorzulástazegyesváltozókösszetételében.
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amikroadatbázis28változóadataittartalmazza,mérete400g b.
aváltozókmegnevezéseitaf üggeléktartalmazza.azegyesváltozókkategóriáinak

megnevezése,tartalma,azadatbázismellékletétképezi.
amikroadatokjelentőshozadéka,hogyazinteretnikai,nemzetiségi,regionálisfolya-

matok,változásokvizsgálatáhozisfelhasználható,mivelalakosságnemzetiségi,anya-
nyelviésfelekezetihovatartozásáravonatkozóadatokatistartalmaz.

f elmerülakérdés,hogymilyenújlehetőségeketbiztosítalakosságimikroadatbá-
zis használata a különböző területeken dolgozó kutatóknak, doktoranduszoknak.
említettük,hogyakorábbinépszámlálásoknyomántáblázatok,illetvekisszámúválto-
zóttartalmazóközségsorosadatállományokváltakhozzáférhetővé.apublikáltadato-
konkívüllehetőségvoltbizonyoskeretekközöttadattáblákat,adatállományokatisren-
delnitérítésellenében.ilymódonlegalábbrészbentúllehetettlépniazigencsakszűk-
reszabott,hivatalosadatkínálaton.

apublikáltadatokalapjántöbbnyirecsakkisszámú,általában2-3változókapcso-
latátvoltlehetségesvizsgálni.ezekaváltozókisáltalábanországos,illetvejárásiszin-
tű,legritkábbantelepülésszintűadatokhozvalóhozzáféréstbiztosítottak.

ezzel szemben a népszámlálás kérdéseiből képzett változóknak igen nagyszámú
kombinációjalehetséges.alakosságimikroadatokegyikfőhozadéka,hogytöbbválto-
zóegyüttesvizsgálatátteszik lehetővé.akorábbinépszámlálásokalkalmávalameg-
kérdezettek iskolai végzettség, felekezeti, esetleg nemzetiségi hovatartozás szerinti
adataitpublikáltáktelepülésivagyjárásiszinten.

arramáraligakadtlehetőség,hogyezekbelsőösszefüggéseitstruktúráját,mintá-
zatátismegismerjük.példáultelepülésszintenakülönbözőnemzetiségűlakosságfele-
kezetszerinti,  végzettségi vagy foglalkozásicsoportokszerintiösszetételétnemvolt
lehetségesvizsgálni.Hasonlómódonnemvoltlehetségesatelepülésekenbelülibelső
szerkezetiösszefüggésekfeltárásasem.azidénközzétettmikroadatoklehetővéteszik
akáregyadott településenbelül is feltárniazegyes felekezetek,nemzetiségekvagy
egyébtársadalmicsoportokvégzettségimutatóit,példáulkorösszetételükfüggvényé-
ben.Hasonlómódon lehetségesakár településszinten iselemezniamigrációs folya-
matokat: vizsgálható, hogy egy konkrét településen élők honnan, mikor költöztek az
adotttelepülésre.deösszehasonlíthatjukazegyestérségekbe,településekre,járások-
bairányulóvándorlásösszetételétmásmutatóikszerintis:honnan(járások),mikor(5
éveskorcsoportok),nemzetiség,felekezet,foglalkozásstb.szerintis.azadatbázisköz-
vetvelehetővétesziazelvándorlókösszetételénekvizsgálatátis,aztis,hogyegyadott
járásbólmilyenirányúmozgásokrakerültsor.

amikroadatbázistaszlovákstatisztikaiHivatalCsv formátumban tettehozzáfér-
hetővé.aCsvformátumúadatállományokatársadalomtudományikutatásoknálalkal-
mazott spss programcsomag segítségével konvertálhatók, illetve feldolgozhatók. az
spssprogramcsomagrészbenhelyettesíthetőegyhasonlótulajdonságokkalrendelke-
zőingyenespsppprogrammalis.

azadatokfeldolgozásávalkapcsolatosészrevételek:
azadatbázisakérdőívkérdéseireadottválaszokattartalmazzatöbbnyirenumeri-

kus változók formájában. az egyes vizsgálatokhoz igen gyakran ezekből szükséges
segédváltozókatképezni,melyekpld.településszintűjellemzőkettartalmaznak.ígyaz
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egyes vizsgálatoknál különböző társadalomszerkezeti mutatók, kategóriák szerinti
elemzésekrelehetszükség.

igény mutatkozhat településnagyság, falu-város, a helységek etnikai, felekezeti,
vagygazdaságimegoszlásaszerintijegyeketistekintetbevenni,mivelazilyenjellegű
vizsgálatokaközzétettadatokalapjánközvetlenülnemlehetségesek.asegédváltozók
a korábban közzétett községsoros adatállományok adatai alapján alakíthatók ki. az
adatbázisméretébőladódik,hogyazegyesparancsokvégrehajtásaamegszokottnál
sokkalhosszabbideigtart.azegyessegédváltozókatképzőparancssoroklefuttatásaa
programkorábbivagyújabbváltozatátólfüggőenakártöbb(tíz)percetisigénybevehet.
segédváltozókkialakításaszükségeslehetazokbanazesetekbenis,amikorazegyes
változóknagyszámúkategóriájátkevesebbösszevontkategóriávalszeretnénkhelyet-
tesíteni.pl.:haanemzetiség, felekezet,gazdaságiágazatoktöbbmint20kategóriát
tartalmazóváltozóitszeretnénknéhánykategóriábasűríteni.

alakosságimikroadatbázisadataivaltörténővizsgálatoknakakorábbanközzétett
népszámlálásiadatokhozhasonlóanvanegyjelentőskorlátja:egyesváltozókesetében
igenmagasanemválaszolók, ismeretlenekszáma.(anemzetiségesetében7,0%,a
felekezetihovatartozás10,6%,azállampolgárság7,3%,azanyanyelv7,5%,aleggyak-
rabbanbeszéltnyelvanyilvánosérintkezésben9,5%,aleggyakrabbanhasználtnyelv
otthon13,5%,).másváltozókesetébenazismeretlenekarányaezektőlsokkalalacso-
nyabb(kormegoszlás0,02%,családiállapot1,9%,iskolaivégzettség0,7%.)azisme-
retlenekmagasarányaazegyesváltozókesetébenazzalakövetkezménnyeljár,hogy
aregisztrált(közzétett)adatokjelentősmértékbeneltérhetnekavizsgáltváltozókvalós
megoszlásától.azeltérésnagyságabizonyoshibahatárokmellettstatisztikaieljárások-
kalbecsülhető,deazígynyertadatoknemhelyettesítikaregisztráltadatokat.

mindettől függetlenül a lakossági mikroadatbázis alapján végzett elemzések a
korábbi időszakbanelképzelhetetlennektűnőkutatási lehetőségeketbiztosítatársa-
dalomkutatókszámára.

a 2011. évi népszámlálás lakossági mikroadatai 125
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f üggelék

alakosságimikroadatokadatainakjegyzéke

AQ1349 Nem 
AQ1350 Családi állapot 
AR4310 Születési hely – község 
AR4311 Születési hely – járás  
AR4312 Születési hely – állam 
AR4314 Állampolgárság 
AR4300 Előző lakóhelye – község 
AR4302 Előző lakóhelye – járás 
AR4303 Előző lakóhelye – állam 
AR4298 A jelenlegi lakóhelyre történő költözés időpontja 
AR4304 A jelenlegi lakóhelyre történő költözés oka 
AR4320 Jelenlegi gazdasági aktivitás 
AR4321 Foglalkozás 
AR4322 Társadalmi csoportok 
AR4323 Gazdasági ágazat 
AR4373 Legmagasabb iskolai végzettség 
AR4313 Élve született gyermekek száma (2011. 5. 21-ei állapot) 
AR4420 A (jelenlegi házasságának) házasságkötési éve 
AR4315 Nemzetiség 
AR4316 Anyanyelv 
AR4318 Felekezeti hovatartozás 
VEK_SKUPINA Ötéves korcsoport 
OBEC_TP Község – állandó lakóhely 
KRAJ_NAR Születési hely – kerület 
OKRES_TP Állandó lakóhelyének járása 
KRAJ_TP Állandó lakóhelyének kerülete 
TP_SR Állandó lakóhelye Szlovákiában /külföldön 
EA_OSOBA Gazdaságilag aktív/nem aktív 
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azutóbbinéhányévbenmegközelítőlegkétszázolyandél-szlovákiaivisszaemlékezővel
folytattambeszélgetéseket,akikközvetlenülvagyközvetverésztvettekamásodikvilág-
háborúban.afőtémánkaháborúvolt,dearrólarendszerről isbeszélgettünk,amely
1938novemberébenkezdődött,amikoramagyarcsapatokazelsőbécsidöntésalap-
ján12ezernégyzetkilométertfoglaltakvisszaCsehszlovákiaterületéből.avisszaemlé-
kezőknek a haderőben való felhasználásuk szerint kétféle csoportját különböztettem
meg.azidősebbkorosztálytasorkatonákalkotják(az1923-asévjáratésazidősebbek),
akikrendesenbevoltaksorozvaamagyarhonvédségbe.afiatalabbcsoportotaz1924
és1930közöttszületettadatközlőkalkotják,akikahhozugyannemvoltakelégidősek,
hogyazutolsó,1944-essorozásbanahonvédségbesorozzákőket,de1944–1945telé-
tőlkezdveamagyar,illetveanémethaderőkkeretébenkatonaivagymunkafeladatokra
használtákfelőket.ennekafiatalabbcsoportnaklegnagyobbrészétanémetországba
elhurcolt leventékalkotják. vagyis  idéna legfiatalabbadatközlőim isbetöltika85-ik
életévüket. a megszólítottak többféle szociális rétegből származnak, a munkásoktól
kezdve egészen az egyetemi végzettségűekig. a történeteik, meglátásaik és érzéseik
palettájasokszínű,ennekellenéreasorsaikbansokhasonlóságotlehettalálni.

visszaemlékezőim legnagyobb része hadifogságba került. a hadifoglyokat is két
nagyobbcsoportbaoszthatjuk:anyugatosokra,tehátazokra,akikamerikai,britvagyfran-
ciafogságbakerültek.abecslésekszerint300–350ezerfogolykerültmagyarországterü-
letéről (az1938és1941között visszacsatolt területekkelegyütt)nyugati fogságba.1 a
jelenpublikációalapanyagátviszontafoglyokmásodikcsoportjaadja,tehátazokafelvi-
dékiek,akikhosszabb-rövidebbidőreszovjethadifogságbakerültek.Hogypontosabbak
legyünk,azittmegszólaltatottvisszaemlékezőkdél-szlovákianyugatirészébőlszármaz-
nak(avágsellyei,g alántai,szenci,dunaszerdahelyi,komáromiésérsekújvárijárásból),
deajövőbentervbenvantovábbikutatásis.akövetkezőkbencsaknemkizárólaghadi-
foglyokrólleszszó,deidesoroltamg eskónésimonilonatörténetétis,akitnagybalogról
afalubelijeivelmálenkij robotrahurcoltak,éskósar udolfétis,akitcivilkénthurcoltakel
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„muszkaföldön”
f elvidékiekvisszaemlékezéseiaszovjethadifogságra*

*r észletaszerzőhamarosanmegjelenő,azonoscíműkötetéből.
1 Tarcaibéla:Magyarok nyugati hadifogolytáborokban.budapest,1992,13.p.



szülőfalujából,nyékvárkonyról,ahadifogolylétszámkiegészítésére.2 aharmincnyolcvisz-
szaemlékezővelelkészítettinterjúkiválasztottrészeialapjánbemutatomaszovjethadi-
fogságjellegét.azitthasználtvisszaemlékezéseknagyobbrészeolyanszemélyektőlszár-
mazik,akiketelhurcoltakaszovjetunióba,denemhiányoznakazokelbeszéléseisem,
akiknemjutottak„muszkaföldre”.amajdnegyvenadatközlőtávolrólsemalkotstatiszti-
kailag reprezentatív mennyiséget, de megrajzolják a szovjet hadifogság néhány olyan
közösvonását,amelyetaterjedelmestörténelmiésmemoárirodalomisalátámaszt.

azáltalamazutóbbiévekbenösszegyűjtöttoralhistoryanyaghitelességévelkap-
csolatban fontoselmondani,hogyakétszáz visszaemlékezőből, akikbeleegyezteka
beszélgetésbe,nemmindenkinyújtotthasználhatóoralhistoryanyagot–azadatköz-
lőkecsoportjábanalegnagyobbproblémákközésorolhatókazalacsonymértékűkom-
munikációkészség,arövidvagykevésbéérdekestörténet,deelsősorbanarosszemlé-
kezőképesség,amiokánatörténetmegkérdőjelezhetővévált.adolgozatalapjáulszol-
gáló történeteket a visszaemlékezők második csoportja adta, tehát azok, akiknek a
szellemikondíciójukésazemlékezőtehetségükamagaskorellenéreisjóvolt.ezekkel
azadatközlőkkeltöbbkiegészítőinterjútiskészítettem.

perszemégalegjobbkondícióbanlevőadatközlőknéliselőfordultakkisebbproblé-
mákazemlékezettel(bizonytalanságakronológiában,elfelejtettszemély-éshelynevek
stb.).ezérthető–azelbeszélttörténtekótahétévtizedteltel.azelmondottakhiteles-
ségeazoralhistoryegyiklegnagyobbproblémája,atörténeteketállandóankritikának
kellalávetni.báravisszaemlékezésekzöménélcsakazadatközlőkszavahihetőségére
támaszkodhatunk,történeteiknagyrészétösszelehethasonlítaniatöbbivisszaemlé-
kezőelbeszéléseivel,ésa történelmiésvisszaemlékező irodalomsegítségével törté-
nelmikontextusbatenni.

afogság
a különböző források szerint a második világháború idején vagy közvetlenül utána
3,5–3,8milliószemélykerültszovjetfogságba.k öztüksokcivil,deadöntőrészüka
náci németország és szövetségeseinek katonái voltak. a szovjet hadifogolytáborok
rendszere 1939 és 1956 között működött. ebben az időszakban a belügyi
népbiztosság(nk vd),majdkésőbbabelügyminisztérium(mvd)kötelékébenmintegy
500 hadifogolytábor, több mint 2000 táborrészleg és közel 400 munkászászlóalj
működött.azirányításukabelügyiközpontikormányszervenbelülteljesenelkülönülta
g uLag (Javítómunka-táborokf őigazgatósága)felügyeletealátartozóbüntető-ésjaví-
tó-nevelőtáboroktól;egyönállószervet,azupvi/g upvi,aHadifogoly-ésinternáltügyi
parancsnokságot/f őparancsnokságothoztaklétreecélból.3 alegfontosabbkülönbség
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2 bognárZalána„málenkijrobot”alattacivilektömegeselhurcolásátértikényszermunkáraa
szovjetunióba.azelhurcolásoknálháromindokjátszottközre:1.ahadifogolylétszám-kiegé-
szítés;2.etnikaitisztogatás3.anémetnemzetiségűkéntvalóinternálás.amálenkijrobotra
elhurcoltszemélyekaHadifogoly-ésinternáltügyi(f ő)parancsnokság([g ]upvi–lásdtovább)
hatóságaalátartoztak.bognárZalán:Hadifogolytáborok és hadifogolysors a Vörös Hadsereg
által megszállt Magyarországon 1944–1945.budapest,2012,47–90.p.

3 vargaévamária:Magyarok szovjet hadifogságban (1941-1956) az oroszországi levéltári for-
rások tükrében.budapest,2009,12–13.p.



ekétlágerrendszerközöttalágerlakókodakerüléseközöttvolt.ag upvi-lágereklakóit
(akár hadifoglyokat, akár civil elhurcoltakat) tömegesen hurcolták el, lényegtelennek
tartva azok személyes kilétét, a g uLag -lágerek lakóit viszont egyenként, személyre
szóló,többnyirekoholtvádakraalapozottítéletekalapjánhurcoltákelaszovjetunióbe-
libüntetőlágerekbe.4

aszovjetunióelleniháborúelsőidőszakában,1941–1942-bencsaknagyonkevés
magyarvoltszovjethadifogságban.számukcsaka2.magyarkirályihadsereg1943.
januári katasztrófája után szökött magasra. ekkor a hadifoglyok áradata magukat a
szovjet szerveket is meglepte – a több mint 210 ezer hadifogolyból 31 ezer volt a
magyar.aszovjetunióbelihadifogolytáborokműködésénekéveialatt1943-banvolta
hadifoglyoklegnagyobbhalálozásiaránya.azazévidecemberijelentésmárcsakvala-
miveltöbbmintháromezermagyarfogolyrólszámolbe–ezaztjelenti,hogyafogság-
baesetteknekcsakmintegytizedeéltetúlazelsőévet.afoglyokszámánakújabbnagy
növekedése1944őszénkezdődött,amikoraharcokazakkorimagyarországterületé-
retolódtak.ekkorkezdődöttacivillakosságelhurcolásais,amelyamagyarokonkívül
amagyarországi svábokatérintette legjobban.a civilekelhurcolásamindenekelőtta
hátországi biztonságos feltételek megteremtését szolgálta. a civilek elhurcolása füg-
göttaszovjethadisikerektőlis.amikoranémetésamagyarerőkszívósabbellenállást
fejtettek ki, s a vörös Hadsereg előretörése lelassult, a szovjet hadvezetés gyakran
érezteúgy,hogyasikertelenségetahadifoglyokmennyiségéneknövelésévelkellkom-
penzálnia.azutolsóháborúsév januárjábanmár többmint125ezermagyarországi
származásúszemélyvoltszovjetkézen,ésezaszámaháborúvégéigtovábbnöveke-
dett.5 szovjet fogságba összesen 555–565 ezer magyar állampolgár került. ebből
385–390ezerszemélykerültaszovjetunió területére,akiknekkétharmada lehetett
magyarfegyveresalakulattagja.6 azok,akiketnemvittekkiaszovjetunióba,még1945
folyamánszabadultak.7

azelsőtalálkozásavörösHadsereggelnemautomatikusanafogságotjelentette.
o lyanesetekismegtörténtek,hogyazelsőkontaktusutánaszovjetkatonákajöven-
dőbeli foglyokat eleresztették, tudván, hogy azok a hátországban, az úton hazafelé
úgyisújraellesznekfogva.ezsokszordezinformációvaljárt,mintahogyHofferistván
háromésféléveshadifogságakezdeténis:„azazoroszmármindjárthazudottnekünk.
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4 bognár2012,88.p.
5 varga2009,141–145.p.
6 ezekenbelülamunkaszolgálatosokis,akiketaszovjetekszinténhadifogolykéntkezeltek.az

1943.január5-énkészültupvi-jelentés324szovjetfogságbanlévőmagyarkatonárólés66
munkaszolgálatosróltudósít–eddigezazegyetlenösszesítőkimutatás,aholamunkaszol-
gálatoskifejezésismegjelenik,akésőbbiévkörűstatisztikaiiratokbannemkülönülezakate-
gória.(varga2009,141.p.)amagyarkülügyminisztériumhadifogolyosztályának1947.ápri-
lis10-énkiadotttájékoztatójaszerintazusa-banaháborúáldozatainaksegélyezéséreala-
kultzsidószervezet(americanJewishJointd istributionCommittee)mégekkoris20-25000
szovjetunióbankintlévőmunkaszolgálatossalszámolt.vargaévamária(ed.):Magyar hadi-
foglyok a Szovjetunióban. Dokumentumok (1941-1953).moszkva–budapest,2006,425.p.

7 varga2009,163–168.p.



azt mondta, »papa, mama, posli doma, budapest, posli, papa, mama, jó« – ennyit
tudottmagyarul.”

aleendőfoglyoksokszornemissejtették,hogymárvéglegesenavörösHadsereg
kezénvannak.g yakorihazugságvoltpéldáulazis,hogyafoglyokazelbocsátópapír
megkapása után lesznek hazaengedve. szulló Lajos a bábolnai katonai méntelepen
szolgáltmintkatona.afrontközeledtévelazegészalakulataútrakelt,hogykitérjenek
aszovjethadseregelől:„egypusztáramentünk,egymajorra,ésottletelepedtünk.egy
vagykétnapvoltunkott,aztánjöttekazoroszokésösszeszedtékazegészkócerájt.azt
mondták,hogykapunkpapírt,ésjövünkhaza.deháthiába,papírtnemadtak,éselvit-
tekszékesfehérvárra,atáborba.”

avisszaemlékezőkgyakranemlítettékaztis,hogyhaharcnélküladtákmegmagu-
katésahelyzetviszonylagbiztonságosvolt,avöröskatonákatazelsőtalálkozásalkal-
mával a fogságba esettek értékei érdekelték. kollárovics László 1945. április elején
esettfogságbag yőr-moson-sopronmegyében:„valaminégyszázanvagyötszázanjöt-
tekazoroszok.egyhosszúbotratűztemegyfehérlepedőt,éskiabáltam,hogynesztri-
laj, germánszki szoldát nyet! megálltatank,odajöttekagéppisztolyoskatonákagödör-
höz,amitástam,hogyvédjükmagunkatagolyóktól,ésaztmondták,ruki hore, fela
kezekkel,éshogygyerünkonnanki.aztánátvizsgáltak:csaszi jeszt? órákatkerestek,
azkellettnekik.”

Hasonló tapasztalata volt Hideghéti f lóriánnak is, aki nem messze g yőrtől esett
hadifogságba: „odajötthozzámazoroszkatonagéppisztollyal,úgymondanám,hogy
nagyonmosdatlanvolt,olyan,mintafrontonazember.Ora jeszt? Ora jeszt? nemtud-
tam,hogymitakar,akkorfelemelteakezemetéselvetteazórámat.nagycsütörtökvolt,
féltizenegy.ésaztánkezdődöttakálvária.”

bolemantk ároly1945.február13-ánesettfogságba–budaelesténeknapján.bár
alkalmaislettvolnará,hogyafővárosbólvalóutolsókitörésikísérletbenrésztvegyen,
úgydöntött,hogynemkockáztat:„r eggelbejöttekazoroszok,ésakkormár jötteka
magyarkatonákis,akikátálltakhozzájuk.aztmondjaazegyik:magyarkatonák,vité-
zek,necsináljatoksemmit,gyertekide,kaptokpapírokatésmehettekhaza!anéme-
tektőlösszeszedtékagéppisztolyokat,mindent,minketmegösszeszedtekéskivitteka
margitkörútraafegyházba,ahovábecsuktak.”

JankovicsLászlóésbajtársaimárcivilöltözetbenvoltak,amikoraháborúvégén,
nemmesszeacsehországimilíntőlkerültekszovjetkézre:„r eggelfölkelek,zörgésthal-
lottam,hátmiez?márazoroszokkerítettékelaztarészt.g yerekek,öregek,asszo-
nyok,mindenkittereltekel,úgyhogyvoltunkottmárnyolcvanezren.aztánagyerekeket,
gyerekesasszonyokat,öregeketkiválogattákéselengedték.”

o lyanvisszaemlékezőkkelistalálkoztam,akiktöbbfajtahadifogságotisátéltek.ilyen
esetekpéldáulaszövetségeszónaelosztássalkapcsolatbanisbekövetkezhettek.miklós
g ézátmintleventéthurcoltáknémetországba1944/45telén,aháborúvégénamerikai
fogságbakerült:„amikorazoroszokésazamerikaiakelosztottákegymásközöttazónát,
miazoroszokébaestünk.amígazamerikaiaknálvoltunk,mehettünk,ahovaakartunk,
deazoroszokazonnallágerbecsuktak,ésottmárkapuőrségvolt.ottmárhajtottakben-
nünket munkára, a faluba dolgozni.” miklós g éza esetének különlegessége az, hogy
négyállamhadifoglyaisvolt.Háromhétszovjethadifogságutánbritkatonákvettékőt
át fogolytársaival, így egy ideig a brit hadsereg kezén is volt, és még mielőtt 1945.
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november végén sikerült hazakerülnie, az úton hazafelé a leventetársaival együtt két
hétigegycsehszlovákvezetőségűlágerbentartottákprágátólnemmessze.

szabó László és bátyja is a fiatalabb korosztályú leventékhez tartoztak, akiket
németországba hurcoltak. a német birodalomnak tett önkéntelen szolgálata alatt
egyebekköztolyatisátélt,hogyegynémettisztmegverteőt.aszovjetkatonákkalvaló
találkozásárajobbemlékeivoltak:„mikorZnojmóból jöttünkk útyfelé,azországútról
belehetettlátniegyudvarba–azoroszokakocsirólhordtákbeazépületbeakenye-
ret,ésengemmintgyereketelkaptak.mitakarnakezekénvelem?ésezalegrosszabb:
ott,aholtestvérisvan.bőgtem,hogyatestvéremottvankint,denemértettemeg,tar-
tottazoroszengem.aztánvégtérenemtudom,mijutottazeszébe,adottnekemegy
egész kenyeret, azzal, hogy pošli, menjek. mentem a többiek után, de nekem abból
nemisjutott,mertkicsavartákakezemből.mostakettőközülmagamelyiketszereti:
akimegverteazembert,vagyakikenyeretadott?mostezállföntelőttem,eztmérle-
gelem,függetlenülattól,hogyelismerem,hogyanémetakulturáltabb,spécisebbnem-
zet,ésazoroszmegolyan,amilyen,deaszíveazjobb.”

ahazafelévezetőútaháborúvégénvagyközvetlenülazutánvoltalegveszélyesebb.
anyugati fogságsokszor jobbalternatívavolt,mintaszabad,debizonytalankóborlás,
amirőlvargag usztávismeggyőződhetett.aháborúvégétbátyjánáltöltötteLinzben–a
városdélirészeadunajobbpartjánamerikaikézrekerült,atúlpartonmárszovjetcsa-
patokvoltak–,éshazafeléakartindulni,amiannyitjelentett,hogyaszovjetzónánkeresz-
tül kellett mennie: „amikor átmentem a határon, a ruszkik elkaptak: kuda igyos?
mondtam, hogy bratislava. Sto Bratislava? mondom pressburg. Pressburg? Tiso? Da!
Szlovák? Da! Jebe ho maty, fasiszta, davaj! ígyordítottakrám,vittek,rúgtak,mindenvolt.”
varga g usztávnak rövid időn belül sikerült visszaszöknie az amerikai zónába. a rossz
tapasztalatellenéremásodszorismegpróbálthazamenni.ebbenazesetbenmégjobban
ráfizetettóvatlanságára:aszovjethadifogságbólcsakháromévmúlvajutotthaza.

ahogyanvincze istvánesete ismutatja,anyugati szövetségesekelbocsátó iratai
semvoltakaszovjetzónánátvalógondtalanmozgásbiztosítékai:„széleshídvoltelőt-
tünkéskétkatonaazoldalán.Húha!Hátmindegy,hiszpapírunkvan.megyünk,elő-
vesszükapapírt,ésazoroszolvasgassa. Sto? nemtudta,hogymivanrajta,oroszul
nemvolt írva.Nicsevo, nye karós, nye karós, éseltépte.aztmondta,hogyott vana
láger,ottvanmnozsko ljugyí éshogyodamenjünk.no,azmáraztánigazifogságvolt.”

Több visszaemlékező említette, hogy a szökött hadifoglyok helyett az őrök a civil
lakosságbólpótoltákalétszámot.afogságbaeséskormajdnemazösszesvisszaemlé-
kezőmamagyar,illetveanémethaderőtagjavolt,vagyröviddeladezertálásautánvolt
–kettőkivételével.azegyikükk ósar udolf,a legidősebbadatközlőm,akivelszeren-
csémvoltbeszélgetni.amikoraszovjetekkezérekerült,mártöbbmintegyhónapjacivil
ruhában volt. ő t a szülőfalujából, n yékvárkonyról hurcolták el: „r azzia volt,
szerdahelyről kijöttek az oroszok, mentek házról házra. az itteni táborokból szöktek
megfoglyokésazokhelyetttettekbe,hogykiegészítsékalétszámot.volt,akitudta,és
elbújt.deminemtudtunksemmit,ésasógoromonésrajtamkívülmégnégyembert
elvittek szerdahelyre a bíróságra. o tt voltak börtönök, ott voltunk négy-öt nap,
pozsonybanháromnapig,aztánkifenébebesszarábiába.”

Civil személy elhurcolásának második esete g esko andrásné s imon ilona volt:
1945 januárjában a szovjet katonák elfoglalták szülőfaluját, nagybalogot, és a helyi
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lakosságegyrészétmálenkijrobotrahurcolták:8 „egydélutánbejöttekazoroszok.volt,
akielbújt,volt,akiintegetettnekik,örültek,hogyjönnek.másnapdélutánakisbíróval
kidoboltatták,hogymindentizenhatévetbetöltőszemélynegyvenötéveskorigjelenjen
megamajoros-féleházban,ésvigyenmagávalháromnapravalóélelmet,megmeleg
ruhát,mertvalamiromeltakarításravisznekbennünket.éshogyakinemjelenikmeg,
ahozzátartozójátagyonlövik.Háromnapotkibírmindenki,majdleszvalahogy,gondol-
tákazemberekéselkezdtekszállingózniamajoros-féleházba.”aháromnapbólvégül
többmintháromévlett.a136elhurcoltnagybalogipolgárbóltizenkilencensosetértek
visszaszovjetunióból.

aszovjetekolyanszemélyekirántérdeklődtek,akiketmunkáralehettekfogni:erős,
egészségesemberekkellettek.a találkozásokazellenséggelkiszámíthatatlanokvol-
tak, s a tényleges katonák esetében sem végződtek mindig hadifogsággal. Horváth
József a háború végén 23 éves, jól táplált katona volt: ideális volt a szovjetunióbeli
hadifogolymunkára. a front átvonulásakor határőr volt eberhardon, viszonylag közel
szűlőfalujához,eperjeshez:„Jöttkétvagányoroszgyerek,g pu-sok.mentünkfeléjük,ők
megjöttekfelénk,úgymintellenség.Összekerültünk,megölelgettükegymást–jólkez-
dődöttadolog.aztmondjanekünkazegyik,hogyhozzunknekipálinkát.o ttvoltaszö-
vetkezet,tudtuk,hogynincsottmárpálinka,dekaptammagamésbementem,mert
egyismerősomdolgozottott.mondtamneki,hogyjöjjönki,magyarázzamegazorosz-
nak.k ijöttéselégrendesenfogadtákőtet,magyarázta,hogynincsmárrégenpálinka.
aztánbeszélgettünk,egyszercsakazegyikaztmondtanekem,hogypasoj doma. azt
mondjaahaverom,akiértettoroszul,hallodmitmond?Hogynehallanám,hogymen-
jünk haza. aztán mondtam a havernak, te, magyarázd meg neki, hogy papír nélkül
innenhármatlépünk,márelisvagyunkfogva,mertúgyjöttekpozsonynakazoroszok.
Hát szerencsénk volt, adott dokumentumot.” Horváth József a barátjával az eperjes
felévezetőútonmegálltakegyháznál,hogyvizetkérjenek–azudvarábanmárhadi-
foglyokatösszpontosítottak.szerencséjükrefeltudtákmutatniaziratot,amitcsakpár
órávalazelőttkaptakéstovábbmehettek.

néhányidősebbvisszaemlékezőmnek,akiszovjetkézrekerült,egyszerűenmond-
va,szerencséjevoltaszerencsétlenségben.alegnagyobbesélyaszökésre(vagyafog-
ságbólvalóelkerülésmásmódjára)afogságbaesésutánizűrzavarosidőszakbanvolt,
amikor a friss a hadifoglyokat az első, rögtönzött gyűjtőhelyekre terelték. r edeczky
mihálysemvoltmesszeszülőfalujától,bajcstól,amikoraháborúvégénegypárórára
szovjetkézrekerült:„Összeszedtekminket,desikerültelszökni,mertmárelőzőlegsze-
reztemcivilruhátis.azállásbanvoltunk,ésaszomszédgyereknekmondtam,ss volt,
hogyhozzonvalamiruhátnekemis,aztánvalaholszerzettottanépeknél.azoroszok
Jattóbakísértek,ésottanbehajtottákanépetakörbe.márakkorlehettünkolyankét-
háromszázan, többnyirenémetek,hajtottákafoglyokat jobbról,balról.márakkor lát-
tuk,hogyittmárnincsmese–agyerekmondta,hogyvegyükfelaruhát.voltkabát,
nadrág,elálcázottbennünket.Jöttekodakíváncsiskodónépek,azoroszmindigolvas-
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taafoglyokat,dezűrzavarlettottamajoron,ésvalahogysikerültonnanelkerülni.az
istenhozottkionnan.”

g ombosr udolf1943-tólvoltafronton,tapasztaltkatonavolt.1944nyarátólegé-
szenaháborúvégéigaszerencsénekegészsorozatátélteát,éssikerültkikerülniea
végsőharcokat.amikorhúsvétvasárnapgyalogindulthazaésaszülőfalujamárcsak
párkilométerrevolt,egyhadifogolyoszloppaltalálkozott.azaztkísérőszovjetőrökrög-
tönbesoroztákafoglyokközé.Úgytűnt,hogyg ombosr udolfszerencséjénekvégelett,
deafogolyoszlopvégérekerült,ésottkárpátaljaihadifoglyokvoltak,akikmagyarulis
tudtak.egyiküketmegkérte,hogyszóljonazegyikőrnek,hogyeresszeőtszabadon:„az
oroszmindjártkérdezte,hogymennyirelakok.mondtamneki,hogyitt,nádszegen,az
nincsmessze,mertmárlehetettlátni.azoroszmindjártbeleisegyezett,hogyelenged.
ő voltleghátul,ahátvéd,előttünkolyannyolcméterremindakétoldalróloroszok,hogy
senkielneszökhessen.beértünkalbárra,ottanatemplomelőttbeálltamegyházhoz.
voltottegykanyar,ésafogolyoszlopelmentarra.aztánmárnyugodtanmehettemneki
vasárútnakésaztánhaza.”

molnárJánosnakishihetetlenszerencséjevolt–háromszorkerültszovjetkézre.az
elsőkétalkalommalaháborúvégénnémetországterületén,azelsőfogságábólmeg-
szökött,másodszoregygyűjtőlágerbőleresztettékel.végül,amikorazútonhazafelé
sopronbankiszálltavonatból,aszovjetkatonákakiszállókegyrészétfeltartóztatták
és pápára vitték. o tt felsorakoztatták a foglyokat, ami már előkészülete volt a
szovjetunióbavalókihurcolásnak:„elsősorbanálltam,ésbejöttodaegymagyarfőhad-
nagyegyőrmesterrel,azokmárvöröskatonákvoltak,úgymond.ésahogybejött,mint-
haaszemünkkeltalálkoztunkvolna.egyenesennekemtartott,megálltelőttem,letisz-
telegtemneki,ővisszatisztelgett,éskikérdezett,hogykivagyok,éshonnan.éshogy
vannak-emagyarországonrokonaim.mondtamneki,hogypestenis,g yőrbenis,ésitt
közelis,aszomszédfaluban.k icsoda?mondom,amolnársándorék.Hogykicsoda?
ezbiztos?k ésőbbderültcsakki,hogyottvoltelszállásolva!abbanapillanatbanmár
láttam,hogyabárisnyának,akiottőrködött,valaminemtetszik,éselindultfelénk.azt
mondtaahadnagy,hogykintállacséza,rajtavanakocsis,odaátfogülniazőrmester
úr,éshogynekemhátulleszahelyem.ésakkorahadnagykeményenrámszóltvala-
mit,ésazőrmesternekmutogatott.megintnemtudtam,hogyhányadánvagyok,dea
jelenetcsakabárisnyának szólt.aztmondtaneki,hogyengemköröznek,éshogyszi-
gorúbüntetéstfogokkapni.ezzelazürüggyelvittel.Hogymiértválasztottkiengema
hadnagy,nemtudom.Hogyistenisugallatvolt-ebenne,vagyhogymegérdemeltem-e,
vagynem,nemtudom,deeztnemlehetelfelejteni.”

azútésatranzitlágerek

ahadifoglyoknagyrészemárafogságbaeséspillanatábanfáradtvolt,éhesésidegi-
legkimerült.pediglegtöbbszörcsakekkorkezdődöttafogságegyiklegnehezebbfázi-
sa:azutazásavégcélba.afoglyokatfokozatosannagyobbésnagyobbgyűjtőtáborok-
baösszpontosították,nemegyszercsakrögtönzöttekbe,aholatovábbisorsukróldön-
töttek.Többenmagyarországigyűjtőtáborokonisátmentek–azeddigikutatásoksze-
rinta trianonimagyarország területén47 településen56hadifogoly-gyűjtőtábortállí-
tottakfel.etáborokkalegyütt,afeléjükvagyavasútibevagonírozóhelyekfelévezető
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utakmenténhadifogoly-gyűjtőhelyeketállítottakfel,amelyekagyűjtőtáboroknálsokkal
rövidebbideig,maximumnéhányhétigálltakfenn.etáborokcéljaahadifoglyokössze-
gyűjtése,számbavétele,őrzéseésosztályozásavoltmindaddig,amígfelsőbbparancs
nemérkezettahadifogoly-kontingensektovábbindításáraegymásikgyűjtő,átmeneti,
vagyelosztótáborba.9 aszámszerintnyilvántartásbavettfoglyokatittelőkészítettéka
továbbszállításra, legtöbbször a focșani, máramarosszigeti, a szambori és a szolyvai
átmenetihadifogolytáborokba.10

r ácz Jenő, akit mint fiatal leventét hurcoltak a mai ausztria keleti részébe,
bécsújhelymellettesetthadifogságba.azösszeszedetthadifoglyokatszékesfehérvár
felégyalogoltatták: „bécsújhely székesfehérvártól legkevesebbkétszázkilométer, és
voltak helyek, ahol gyűjtötték össze a foglyokat. mire székesfehérvárra érkeztünk,
negyvenezrenvoltunk.emlékszekrá,márelölmentekfelabakonyhegységre,énkörül-
belülaközepénéltartottam,ésmikorvisszanéztem,mégamenetvégétnemláttam.”
Hogy r ácz Jenő nem került a szovjetunióba, azt több körülménynek is köszönhette,
valószínűlegmárafiatalkora iselég lettvolna–afogságbaesésekortizenhatéves
volt.ezenkívülaszékesfehérváritáborbanaborbélyiszakmájátvégezte–szovjetkato-
nákat és tiszteket nyírt és borotvált, ami jobb életkörülményeket biztosított neki. a
viszonylagrövidfogságavégénmégolyanelbocsátóiratotiskapott,aminazállt,hogy
partizánvoltaszovjetekoldalán.

aszovjetunióbahurcoltvisszaemlékezőimközül f arnbauerbélavolta legfiatalabb.
amikorg yőrmellettfogságbakerült,tizenhétévesvolt.mielőttavégső,sztálingrádmel-
lettifogolytáborbakerültvolna,többgyűjtőtáboronmentkeresztül:„Leadtukafegyvere-
ket,aztánmártereltekbennünket.agyőrilaktanyábantizennyolcezerhadifoglyotzsúfol-
takössze.g yőrbőlelgyalogoltattakpozsonyba,ottvagoníroztakbebennünket,demég
egyhetetLigetfalunálatöltésmelletttöltöttünk,aholadunánakegyágavan.amikora
hadifoglyokúgyérezték,hogynemelégéberekatöltésenállóoroszok,akkorkettőátro-
hant a töltésen, hogy bejut a bozótba, és megszökik. Lekaszabolták őket, egyiknek a
kezétamásiknaklábát.alágerbenkiállítottákőket,hogyígyjár,akiszökniakar.”

kollárovics László g yőr-moson-sopron megyében került fogságba 1945. március
végén. a hadifoglyokat rögtönzött táborokba hajtották össze azzal az ígérettel, hogy
nemsokárahazaengedikőket,demindenkövetkezőtáborbantöbbéstöbbhadifogoly
volt.kollárovicsLászlóarövidenleírtvisszaemlékezéseibenígyemlékezetterre:„már
jókésővolt,mikorramegérkeztünkTétmelléegykispusztára.o ttmegláttukanagy
néptömeget,megijedtünk.voltakvagyhétezren.mindjárttudtuk,hogyinnennemlesz
szabadulás.ennicsakmásnapkaptunk–tízenegytéglakenyeretegynapra.egészéjjel
takarónélkülaludtunkaszántóföldön.márciusbanreggelenkéntelégnagydérvolt.egy
hétigígyment.nagyéhséguralkodottanéptömegközött.k özbenesőisesett,sárvolt.
aludnikellettvolna,detakarónemvolt.ígykínlódtunk.azőröknagyonszigorúakvol-
tak.akiatömegbőlkilépett,agyonlőtték.k ésőbbkét-háromezrescsoportokbanelhaj-
tottakf ehérvárra.négynapigmentünkodáiggyalogéskaptunkegynemegésztégla-
kenyeret.márolyanéhesvoltam,hogyegyszerreismegettemvolna.Útközbennéhola
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9 bognár2012,464–465.p.
10 varga2006,580.p.



jószívű asszonyok és emberek hoztak ki kenyeret és közénk dobálták. kapkodtunk
utána,minttigrisazáldozataután.beérkeztünkf ehérvárra,ésláttuk,hogymárottis
többenvannak.k örülbelülvoltunkottötvenezren.11 onnanindítottakszerelvényeketki
oroszországbahadifoglyokkal.”

nemazösszesgyűjtőtáborvoltrögtönzött,ahogyanf arkasg yulaiselmondta:„Össze-
szedtek minket az oroszok, és az helyett, hogy hazaengedtek volna, bevittek minket
auschwitzba,alágerbe.ottankellettrendetcsinálni,mertolyanrendetlenségvolt.ahola
zsidóknakvoltazégetőjük,akrematórium,ottisrendetcsináltunk,takarítottunk.”

a hadifogoly-szállítmányok első célállomása valamelyik romániai átmeneti, illetve
elosztólágervolt.aszerelvényektöbbségef ocșanibament,derajtakívülmégamára-
marosszigeti,ar âmnicusărat-i,atecuci,abrassói,abrassómellettikeresztényfalvai,
valamint a temesvári lágerbe szállították a hadifoglyokat.12 Több visszaemlékezőm
szerint f ocșaniban rakták át a hadifoglyokat a keskeny nyomtávú vasútról a széles
nyomtávúra,ésafoglyokközötttovábbiszelekciókatisvégeztek.Többvisszaemlékező
úgyemlékezettafocșanitáborra,mintegyprimitívkörülményekközöttihelyre,ahon-
nanafoglyokminélhamarabbelakartakkerülni.Lászlóbélaitttöbbszörisagyengébb
foglyok kategóriájába lett sorolva, akiket nem találtak alkalmasnak a szovjetunióba
kiszállításra.amígúgyfelerősödött,hogytranszportbakerüljön,amiuralhegységfelé
vitteafoglyokat,összesenhathónapottöltöttf ocșaniban:„ottcsakolyanbombázott
istállókvoltak,azablakaikkiverve.sötétvolt,sevillany,semminemvolt,nemláttunk.
ottcsakannyihelyvolt,hogyazemberleültamásiklábaközé.abetononfeküdtünk,
ésénazonúgyátfáztam,hogymáravizeletetnemtudtamvisszatartani,véresetvizel-
tem.Haéjjelvécérekellettmenni,magamalákellettpiszkítani.”

Tóth istvánnak, akit 1945 májusában fogtak el a morva folyónál, szintén rossz
emlékeivoltakf ocșaniról:„óriásinagyterületvoltbezárvaott,rengetegemberrel.azt
mondták,hogytíz-tizenkétezrenisvoltakottan.állandóanhagymalevestettük,azvolt
akoszt.Latrinákvoltakott,árokvolthúzva,rajtavoltkétdarabdeszka,arrarálehetett
ülni,ésazemberelvégezhetteadolgát.devolt,akiannyiragyöngevolt,hogybeleis
pottyant,ésazott ismaradt.dea lágerenbelül is láttuk,hogy ittdőltelazember,
amott,úgyhogymikormondták,hogyfogszerelvénymenni,akkormármindenkitola-
kodottoda,hogyminélelőbbkikerüljönonnan.aztgondoltuk,hogyannálcsak jobb
helylesz,dehátkeservesvoltmásholis.vérhasjárványvoltott,elégsokszorláttaaz
ember,hogyakerítésmelletthordtákezekazúgynevezettdögészekelahalottakat.
Hogyhovavittékőket,hovaástákel,aztnemtudjuk.ésmégazértiselégkellemetlen
helyzetvolt,mertruszinokvoltakott,azokkalmegamagyarhadseregbenkegyetlenül
bántak.aztánf oksánybanvisszaadtáknekünk.”

JankovicsLászlót f ocșanibansoroztákbeelőszörmunkakategóriába–mégakkor
nemistudta,mirőlvanszó:„ottegycseppethelyrehoztakbennünket,adtaktöbbzupát,
ésmegisborotváltak.Szkoro domoj megint,megyünkhaza,hátjólvan.voltegyvizsga,
azembernekmegfogtákaseggepartját,ezidemegyésegyceruzávalhúztakegycsíkot.
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11 akétszékesfehérvári fogolytáborban (aszent-g yörgykórháziés légvédelmi tüzérlaktanya-
beli)mintegy70-80ezerfőtőriztek.bognár2012,167–168.p.

12 bognár2012,451.p.



a másiknak két csíkot húztak. kérdem a havertól, te, hallod, neked mennyit húztak?
kettőt.mondomneki,hátnekemmegegyet, vangyufanálad?van.meggyújtottama
gyufát,elfújtam,aztánodahúztamamásikcsíkot,hogyegybemaradjunk.”

kollárovicsLászlóegymásikromániaitáborban,r âmnicusăratbanéltáthasonló
helyzetet:„f elállítottaktáblákat:egyes,kettes,hármas.azorvosnőbelecsípettaseg-
gempartjába,egyes,amásikazókás13 volt,hármas,ésígytovább.voltolyanfogolyis,
hogyagolyói itt lógtaklent,olyansérvevolt,arraisaztmondta,óká,ésmentahár-
masba.ésakikentaláltakilyentestihibákat,azokathazaküldték.”

avisszaemlékezőimegy része– főlega fiatalabbkorosztályúak,akiknemvoltak
alkalmasak a nehéz testi munkára – nem került tovább a gyűjtőlágerektől. k állay
g yörgymégaháborúvégeelőttkerültszovjetkézre,németterületen.aiași-ilágerből
1945szeptemberébenérkezetthazaszülőfalujába,Csütörtökbe:„Úgyvolt,hogyvisz-
nekkiminketis,deaztánjöttsztálinnakvalamiparancsa,14 hogymártöbbetnemvisz-
nekésígyeresztettekelr omániából.iași-banegynagykolostorvolt,ottmárbentalud-
tunk,denemágyakon,hanemszalmán.azegynagytáborvolt,nagyonsokfogolyvolt
ott.Csakolyankétdrótkerítésvoltésottjöttek-mentekacivilek.voltolyanfogoly,aki
nagyoncigarettázott–kidobottpokrócot,ésacivil cigarettátdobottbehelyette.o tt
máregycseppetlazábbvoltazőrzés,azoroszoknemvoltakannyiraszigorúak.deaz
isahelyzettőlfüggött,mertvoltakolyanöregebbőrök,azokelnézőbbekvoltak.defia-
talabbakapuskával:kivagyokén!”

kovács antal a rövid amerikai fogság után szovjet kézre került. végállomása
máramarosszigetenvolt–azottanitáborakésőbbiekbenaszovjetunióbólvisszatérő
foglyoktranzittáborakéntszolgált.márekkortalálkozottazzal,hogynemmindegy,hogy
a foglyot magyarország vagy a restaurált Csehszlovákia állampolgárának veszik-e:
„behajtottakbennünketamáramarosszigetitüzérlaktanyába.azegyátmenőtáborvolt,
odavittékbeafoglyokat,ésonnannyilvántartásszerintmentekvagonba,raktákőket
aszélesvágányraésmentekkio roszba.nekemakadtegytizedeshaverom,akiírnok
voltazoroszoknál.azt mondta,vigyázzatok,merthamagyarokvagytok,titeketiskivisz-
nek.HogyCsehszlovákiánaknemvoltharcolóhadseregeaháborúalatt,ésazokatnem
viszikkio roszországba.aztánkérditőlem,hogymiakerületemnekaneve,ahonnan
vagyok.mondtamneki,hogybratislava.Öten-hatanbacsfaiakígyegybetartottunk,úgy-
hogynemvittekkibennünket.”

136 kőrös Zoltán
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XV
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
5

/3
, 

S
om

or
ja

13 ahadifoglyokategészségiállapotukésmunkaképességalapján4csoportbaosztották.az1.,
2.,3.csoportvégezhetettfizikaimunkát.a4.csoportatáborterületénkönnyebbbelsőmun-
kátvégezhetett.akövetkezőfizikaifokozatazok volt,éseztkövetteakórházbakerültekcso-
portja.azok –ozdorovityelnajakomanda–egészségjavítóosztagvolt,amunkaképtelen,de
nemkórházbanfekvőhadifoglyokatsoroltákebbeakategóriába.azelnevezésrövidítéséta
magyarhadifoglyokókáskénthasználtákmagukközött.akülönbözőfokozatokmegállapítá-
sátahadifoglyokkörébenazún.munkaképesség-megállapítóorvosibizottságvégezte.varga
2006,dokumentumok,531.,587.p.

14 ittvalószínűlegaz1945.augusztus13-ánazállamiHonvédelmibizottságáltalkiadotthatá-
rozatárólvanszó,amiösszesen708ezerfogoly(köztük150ezermagyar)szabadonbocsá-
tásárólszólt.varga,2009,170.p.



aszovjetunióbelivégcélbavonattal,marhavagonokbanszállítottákahadifoglyokat.
az út minősége több tényezőtől függött, de a visszaemlékezők tudatában inkább a
rosszemlékekmaradtakmeg.azokahely,azétel,innivalóhiányávalfüggöttekössze
és nemegyszer a fogvatartók kíméletlenségével. g eskóné s imon ilona és falubeli
fogolytársaiháromhétigutaztakkeletiirányba–azutolsóháborúsévjanuárjavolt,és
azinternáltakmegpróbáltakfűteniamarhavagonban:„akályhacsőelvoltfordítvaés
amikorelindultaszerelvény,afüstmindbejöttavagonba.avégénmárolyanfüstvolt,
hogymármi,agyengébbszervezetűekazthittük,hogymegfúlunk,úgyhogykezdtük
kiverniabedrótozottablakocskát.azoroszkatonaottutazottavagonunktetején,és
ahogyvertükazablakot,megkiabáltunk,azthitte,hogyszökniakarunk.betartottaa
puskacsövetazablakon,hogyagyonlövöldözbennünket.nemsokáramegálltaszerel-
vény,kinyitottaavagonajtót,éscsakakkorlátta,hogymilyenfüstvan.”

Hučkok árolymég1944őszén,erdélybenesettfogságba.aszovátaiésbrassógyűj-
tőtáborokutánkezdődöttanehézutazásakeletre:„akinekjutott,jó,akineknemjutott,
úgyisjó.azelsőnapnemkaptunksemmit,másnapkaptunkszárazkenyeret,harma-
diknapkaptunkrávizet,negyediknapjutottvalamifőttétel,olyankáposztaféle.ésez
ígymentvégig,egészháromhétig.”

a három hét, amit Hučko k ároly a marhavagonokban töltött, nem volt kivételes
dolog.aszerelvényekviszonylagoslassúságaösszefüggésbenvoltazerősenmegron-
gálódottvasútihálózattalazokonahelyeken,aholkétszerisátvonultafront.aháború
alatt,amikorafrontravonulóvonatoknakvoltelőnyük,ahadifogoly-szerelvényekcsak
másodfontosságúakvoltak.ahosszúutatamarhavagonokbannemmindenkibírtaki,
ésahalottaknevétnemjegyzetékfel.kozméristvánis,akinekazalakulatátaTisza
mellettfogtákel1944novemberében,nagyonnehézheteketéltát:„ahadseregment
utánpótlásraafrontra,ésahadifogoly-szerelvénycsakéjjelmehetett,vagyhaszabad
voltazút.Huszonnégynapigmentünk.ádám-évanapjáravagoníroztunkki, felenép
megvolthalva.ahalottakatdobáltákkimeztelenül,mintegyhasábfát,merthavala-
melyikmeghalt,sarokbadobtuk,levettükrólaaruhát,ésraktukmagunkra.mármikor
odajutottunkg orkijállomásra,egymétereshóvolt–avasútonaztazolajoshót,azt
nyaltuk,mintmalacok.nemvoltnormális.”

Lászlóbélamárcivilruhábavoltöltözve,amikortöbbhetesbarangolásutánhaza-
feléfogságbaesett.amikorf ocșanibanatöbbihadifogollyalbevagoníroztákőt,ször-
nyűútnaknézettelejébe.n éhaanehézkörülményekolyanmegoldásokatkívántak,
amikmamárelképzelhetetlenek:„Harminckilencnapvoltamvagonban,mirekiszed-
tekbennünket.Háthovavisznekbennünket?Úgyvolt,hogyadtaksóshalat,devizet
nem.alehelet,amiodafagyottavagonokoldalára,aztkapartukleatenyerünkbe,azt
szopogattuk.aszomjúságazrosszabb,mintazéhség.sokanmeghaltakavagonban,
aztánazokatlerángatták,ésazokramárnemadtakenni.aztánavagonparancsnok
kitalálta,hogynemkellahalottakatleadni.amásikkérditőle,ésmitfogszvelükcsi-
nálni, az orosznak nincs annyi esze, hogy már az halott? azt mondta, lefektessük
őketavagonegyikfelébeéllel,ésamikorjönodaolvasnibennünket,valakilefekszik
odaésmozgatnáahalottakatis–megmondjuknekik,hogybetegek.idehallgassa-
nak,mondomnekik,énbefekszekoda,aztánigazságosanelosztjukakosztot.mikor
márnyitottákkiavagont,befeküdtem.amikorjöttazoroszszámolni,mozogtam,és
a halottak is mozogtak. azokra is adtak enni, szedtük a kosztot, mink jól laktunk.
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amikorkiszedtekminketavagonból, tizenöthalottvolt. ilyenmarhaságonmentem
keresztül.”

ahadifoglyoklétszámaazútelejénmegkellett,hogyegyezzenazútvégilétszám-
mal.f üggetlenülakörülményektől.„Havoltállomás,megolvastak,emlékezettvissza
kollárovicsLászló.k étvagonmegtelthalottakkal,mirekiértünkk rasznouralszkba.és
akkoraztmondtákakatonák,hogya létszámafontos,ennyi foglyotkikellszállítani
nekikodauralba.élvevagyhalva.”

a hadifogolytranszportok a civil lakosságra is veszélyt jelentettek. adatközlőim is
többszöremlítettékavonatbólvalószökést,amirealegnagyobbesélyazenni-ésinni-
valóvételezésénélvolt.Hideghétif lóriánegykisséeltérőesetetemlít,ekkoregycivil
fázott rá: „Útközben, r omániában meggéppisztolyozták a vagonunkat, úgyhogy több
vagonbanvoltsebesült.amienkbenisvoltegy,azfentalábánálsebesültmeg.k ivitték
őtetéskétóramúlvahoztakodapizsamábanegyidősebbcivilt.o rdított,sírt,hogyőt
azágyábólkeltettékfel.”

móroczmihályg yőrsövényházánesettfogságba1945márciusában.amikoraszé-
kesfehérváritáborbólr omániánkeresztülvittékvonattal,egyabszurdeseményszem-
tanújalett:„megálltunkr omániában,ésegyhalottattaláltakvalamelyikvagonban.a
résre kinyitott vagonajtón láttuk, hogy kitették őtet. r omán katonák őrözték az állo-
mást,azegyiktőlelvettékapuskátésbetettékőtetavagonba.aztánottvoltvelünka
fogságban,acsoportunkban,ésfolytonmondta,hogyőromán.denemérdekelteaz
oroszt,éppenúgybántakvele,mintmivelünk.”

avisszaemlékezőklegnagyobbrészevonattaljutottaszovjethadifogolytáborokba,
demásalternatívákisvoltak.„Ötnap,ötéjjelmentünkaf ekete-tengeren,emlékezett
visszanémethJózsef.Háromoroszőrálltahajóorrában,éshaészrevették,hogya
vízenúszikegyakna–hatalmasaknákvoltak–,annakháromlövésvoltazélete.egyet
eléjelőtt,egyetmögé,aztáneltalálta.nagyonjólcéloztak,sokatlelőttek,sokalkalom
voltilyenre.sohasekerültünkvolnaki,hanincsenekjólövészeik.”

f ogvatartók,foglyok,civilek

amegérkezésaszovjetunióbeli táborokbatöbbmeglepetéstokozott–nemcsaka fog-
lyoknak,hanemafogvatartóknakis,ahogyang eskónésimonilonaisemlítette:„akapu-
banegyorosztisztállt,olyanidősebbbácsika,ésahogyránknézett,aztmondta,hogy
nemtikteketvártunk.Hát,természetes,hogynem,mertőknémeteketvártak,háborús
bűnösöket.atizenhét,tizennyolcévesgyerekekhollettekvolnaháborúsbűnösök?”

azadatközlőmahelyilakosságra–haegyáltalánvoltalkalmuktalálkoznivelük–túl-
nyomórésztjóban,legfeljebbneutrálisszellembenemlékeztekvissza,deafogságelején
nemcsakjótapasztalatokratettekszert.egyolyanországban,aholóriásiháborúsvesz-
teségekvoltak,nemmeglepő,hogyahelyieknemfogadtáktártkézzelazellenségesálla-
mokhadifoglyait.Hoffer istván,akirésztvettabalatonmentisúlyosharcokban,afog-
ságban újra találkozott volt ellenségeivel: „mikor legelőször ki kellett menni munkára,
dalolnunkkellett,pedigolyanéhesekvoltunk,hogymajdmegdögültünk.amintmentünk
akórházelőtt,oroszokatláttunk,akikethazahoztak.voltakineklábanemvolt,tolókocsi-
ban,volt,akimankóvaljárt,ésvolt,akinekkezenemvolt.k ijöttekanótaszóraésközi-
bünkütöttekmankókkal,job tvoju maty,ezmegaz.azőrök,akikhajtottak,féltettekben-
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nünket, védtek, mert az oroszok vertek bennünket, egyik a kezét mutogatta, másik a
lábát.kérdeztüktőle,hogyakkormiértjöttoda?Hogynekimuszájvolt.Hátnekünknem
voltmuszáj?egyszercsakeltörültékanótát,nemlettanótábólsemmi.”

Hasonlójelenetreemlékszikg eskónés imonilonais,bárazőesetébennyilvánva-
lóvoltmindenkiszámára,hogyaháborúalattnemfrontharcosvolt.„aharagirracio-
nálisdolog,éssokszorazártatlanokoncsattan:alágerelejébesorakoztunk,aműszak-
ra.o ttsokféllábú,megnyomorékgyerekvolt,éskiabáltakránk,csúnyaszavakkalillet-
tekbennünket,nemismeremmondani–kurvanémet,megilyeneket.őkazthitték,
hogyminkcsakugyannémetekvagyunk.oroszasszonyokkalisdolgoztunk,aztmond-
ta az egyik, maruszjának hívták, hogy a háború alatt a német katonák lábon fogva
engedtékbeakútbaagyerekeket.éshogyőktöbbszörisgazdátcseréltek,háromszor
isvisszamentekodaanémetek.”

a foglyok a táborokban különböző életkörülmények között éltek. az életminőség
többtényezőtőlfüggött,mintpéldáulazenni-ésinnivaló,öltözet,azéghajlativiszonyok
ésatisztálkodásilehetőségek,deazelsőrendűtényezőmagaazembervolt–afogva-
tartó.Tőlefüggött,hogyatöbbifaktormilyenhatássalleszafoglyokéletére,ésolykor
akörülményekkisebbváltozásaiiséletveszélytjelenthettek.ajogtalansággaltelisztá-
linirendszerbenafoglyoknéhacsakatáborvezetőségésazoknakalárendeltőröklel-
kiismeretében bízhattak. minden fogolytábornak más-más vezetősége volt, az egyik
helyennemvettékfigyelembeazemberiéletet,ésvolt,aholatáborparancsnokmin-
den lehetőtmegtett a foglyokérdekében. Lászlóbélaamajdnégyéveshadifogsága
alatt nyolcféle táboron ment keresztül, elmondása szerint az egyik hely jobb volt, a
másikrosszabb.azegyikCseljabinszkmellettitáborbanavezetőségolyanmértékben
lopta a foglyok élelemkészleteit, hogy a helyzet megoldást kívánt: „k ijött oda egy
komisszió,nemmentünkkimunkába, felsorakoztattak, tolmácsok jöttek,hogymost
mondjukmeg,hogymia jó itt,vagymiarossz,hogyanbánnakvelünk.mentanagy
panasz,leváltottákalágervezetőségetéshoztakújtiszteket.k ét-háromhétigjobbvolt
akoszt,aztánmegrosszabbvolt,mintazelőtt.megintkijöttekellenőrzésre,ésakkor
összebeszéltünk,hogyodaállunkakomisszióelé.megismondtuknekik,hogyhagyják
amostanivezetőséget,merthaújakjönnek,éhesebbeklesznek,mintezek.o ttishagy-
tákőket,aztánnagytekintélyünkvoltalágervezetőségelőtt,hogymegmentettükőket.”

Hučkok árolyisCseljabinszkkörnyékitáborokbanélteátahadifogságát.bárazelső
éve nem volt jónak mondható, 1946 nyarától egy jobb vezetőségű táborba került:
„o lyankistáborunkvolt,csaknégybarakk,középettvoltakonyha,ésmindjártakony-
hautánazorvosésakórház.o ttazkimondottanolyanvolt,mintegyrekreáció.atábor-
parancsnokunkszemjonmarkovicsaranovvolt,azkimondottanjóembervolt.aszom-
széd faluban még akkor volt mozi, filmeket vetítettek, és kijelentette, hogy aki akar,
mehetfilmetnézni.”

nemcsakatáborvezetőség,hanemazőrökközöttisvoltakjobbésrosszabbemberek.
Többvisszaemlékezőmaztállította,hogyazidősebbkatonák–méghaeznemisvoltsza-
bály–nemvoltakolyankegyetlenek,mintafiatalabbtársaik.pathóernő1945.március
végétőlvolt fogságban,amikornagymegyermellettfogságbaesett.végülatiroszpoliés
donbaszifogolytáborokbakerült:„azazigazság,hogyalegfiatalabbak,azokvoltakarosz-
szak.azidősebbekazokmárnem,azokmárrendesenviselkednek.deezekafiatalok,a
sztálin-ifjak,ezekaztánravaszakvoltak,ezekkelmárnemnagyonlehetettpackázni.”
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Cselle g usztávot röviddel a tizenhetedik születésnapja után hurcolták németor-
szágbamintleventét.r övididőreszovjetkézrekerült–afogvatartóivalvegyestapasz-
talataivoltak:„négyenvoltakott,egybevoltrúgvaközöttük,géppisztolyvoltnála,ésle
akartlőnibennünket,deamásikkettőnemengedte.elvettékagéppisztolyát,éslefog-
ták,hogynemszabad.Látták,hogymajdnemmindgyerekekvoltunk.aztánbehajtot-
takbennünketegy iskolaudvarba.magaskerítésvoltott,de láttuk,hogyugrálnakki
rajtaazembereink.o ttcsakegyoroszőrvolt,egynagypapírbacsavartaadohányt,és
szívta.mihármanodamentünkhozzá,ésaztmondta,hogyugorjunkki.magyarázta,
hogyőg yőrbenvoltkatonaéshogyonnanjött.mondta,hogymenjünkavárosbaés
keressünkállomást,nosígyisvolt.”

móroczmihálysokszenvedéstéltát szovjetunióban,dea fogvatartóiranemvolt
rosszszava.sőt,egyikszemélyrekimondottanhálávalemlékezettvissza:„a lágerta
fiatalokőrözték,hogynemenjenkifogoly,estevoltalétszámolvasás.abentiőrökre,
akik megolvastak bennünket, semmit se mondhatok, nem bántottak senkit, ilyenről
nemtudok.egyszerjöttegyötven-hatvanévkörüliasszony,avállánvoltegyszázéves
puska. Tolmácsoltatták, hogy ő lesz az őrünk, ő visz el bennünket munkába. akkor
éppennagykelésekvoltakrajtamavitaminhiánytól,ésezazasszonymondta,hogyő
majdmeggyógyít engem.mindigmondta,hogyMísa molodoj. vagy fia,vagyunokája
lehetettafronton–olyanvolt,minthaanyámlettvolna.mígelnemmúltakakelések,
mindenáldottnaphozotttejet,ésilyenlángosfélétkelttésztából.megisgyógyított,el
ismúltakakelések.”

kocsis dezső a háború végén hazafelé indult és rövid ideig szovjet kézre került.
néhánynapigkénytelenvoltegyhidatépítenibajaközelében:„azokazoroszokvadak
voltak. egy orosz a tutajról beleesett a vízbe, és mi tartottuk volna neki a fát, hogy
kapaszkodjonbeléésmásszonvissza.ésakkoramarhamuszkaráütött,ésaztmond-
ta,ruszki jeszt, hogyoroszbólvan.Hátnemtudom,haragudott-erá,vagymi–deaztán
márvitteavízőtetéselmerült.”

anehézkörülményeksokszorkihoztákazemberbőlarossztulajdonságokat.erről
legjobbantaláng eskónés imonilonatudnabeszélni:„azoroszőrök jókvoltak,nem
bántottakbennünketegyáltalán.mégcsakegy rossz szóval se illettekbennünket.a
népis jóvolthozzánk,akikkelérintkeztünk.sokkalrosszabbakvoltakamieink,akik
tolmácsok,megszakácsnéklettek.mindenkiamagamalmárahajtjaavizet:ellopták
mégaztacseppélelmünketis,amitadtaknekünk.atolmácsokmegúgyvoltak,hogy
elvittékakonyhárólazennivalónkat,beabarakkbaéseladták.”bárjóbanbeszélta
fogvatartóiról,nemfelejtettehozzátenni,hogyszabálysértésmiattafoglyokatszigorú-
anbüntették:„Halopottvalaki,vagyhavalakimegszököttalágerből,aztmegbüntet-
ték.egyszerhoztakodaegyférfit.mindnyájunkat,azegészlágertkiállítottákazudvar-
ra,ésütöttékőtet,vágtákpuskatussal,mindennel,amennyicsakráfért.deeztnemaz
őrökcsinálták,hanemazoknakafelettesei,akatonatisztek.”

azordkörülményekelleniküzdelembenafoglyoknaksokszorrögtönöznikellettés
ez gyakran nem ment lopások nélkül. varga g usztáv egy esetet említett, amikor a
fogolytársaegygumicsövetlopottel,amibőlcipőtalpatakartkészíteni.amikorrájöttek
alopásra,elkezdtékmotozniafoglyokat.akétségbeesetttolvajmegkértevargaurat,
hogyrejtseelacsövet:„odajötthozzám,g usztikám,kétgyerekemvanotthon,mitcsi-
nálnakvelem,haengemelfognak?Tetolmácsvagy,tégednemfognakkontrollálni!és
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akkor elvállaltam, elszúrtam a csövet. aztán kiálltam: a mieink ilyet nem csinálnak,
nem!Sto ti? Ukázs! Hozzámjöttek,ésmegtalálták.Levágtakaföldre,összerugdostak,
csupavérvoltam.Zabime! Nie, zoberieme domov, bude popravený! mostképzelje,az
issírt,énis,sírtakkörülöttemmind.r ögtönbeiscsuktak.”vargag usztávotvégülaz
mentettemeg,hogyjóviszonybanvoltegynacsalnyikkal,akielintézteazáthelyezését
egymásiktáborba,ígyahalálosfenyegetésbőlcsakijedtségmaradt.

avisszaemlékezőktöbbolyanesetetisemlítettek,amikorafoglyoksúlyosabbbün-
tetéstkaptak,mintazegyszeritestifenyítést.szépeg áspárszerencsésenvisszatérta
don-kanyarból és egészen a háború végéig sikerült elkerülnie a fogságba esést, ám
ekkor ausztria délkeleti részén, f eldbachnál szovjet kézre került. a szovjetunióban
háromévetraboskodott.alezsnyevüitáborbanazalacsonyabbtáborivezetőségközé
tartozott:„1947-benaztmondtaazegyikoroszparancsnok,hogyvigyázzunk,mertegy
skatulyagyufáértkétévetiskaphatunk,olyanszigorúakatörvényeknáluk.ésezmost
mármindenkire,ahadifoglyokraisvonatkozik.voltegyolyaneset,amikortextilgyárban
dolgoztunk,ésegybaranyamegyeifogolytfeljelentettekvalamilyentextillopásért,mert
szoktakígycsinálni,hogytextilanyagotvittekki.nemtudombenne-evoltalopásban,
debekerültabíróságraéshatévetkapott.”

ahogyanmáremlítettük,ahadifogolytáborokrendszereelvoltkülönítveabüntető-
lágerektől, de több visszaemlékező beszélt bebörtönzött szovjet civilekről. Hučko
k árolyháromkategóriájú fogolyrólbeszélt: „Háromféle tábor volt.mi voltunkahadi-
foglyok,vojennoplenni,voltakamunkáramobilizáltak,v trud mobilizovani,ésazaklu-
csonijok,abüntetettek.av trud mobilizovanik olyannemzetiségekbőlvoltak,akikhar-
coltakazoroszokellen,úgyhogynemvoltakmegbízhatókahadseregben.akatona-
ságnaknemfeleltekmeg,dekihasználtákőketmunkára.ugyanúgytáborokbanéltek,
mintmi,ottkaptákazételt,deazok olyanfélszabadokvoltak,nemnagyonvoltakőröz-
ve,szabadon jártakamunkahelyre.ezekkelvoltunkegyütt,bekerítettmunkahelyen,
egymásközöttjártunk.azaklucsonijok voltakalegtöbben,azokatmindigerőskíséret-
tel vitték, előttük mentek katonák, utánuk, és oldalt, lóháton. azok külön bekerített
helyendolgoztak.Látniláttukőket,mikormentekamunkahelyre,dehogyhonnanjöt-
tek,aztnemtudjuk.Hanemsikerültőketmegelőzni,akkorsokszorórátiskellettállni,
amígelvonultak,mertodaközéjüknemlehetettbesorakozni.”15

Hideghéti f lórián isemlítettbüntetettszovjetállampolgárokat,akikneknehezebb
sorsukvolt,mintahadifoglyoknak:„azokazemberekvoltakinternálva,akikrőlvalaho-
gyankiderült,hogyaháborúalattnémetekkelbeszéltekvagykereskedtek,ésemiatt
tíz,tizenkétévenalulsenkitnemítéltekel.megismerkedtemegylánnyal,velemegy-
idősvolt,azzalszoktambeszélni,pedigacivilekkelnemlettvolnaszabad.orvosirajárt,
ésmikoraháborúalattvalaminémetkatonánakadottelkrumplit,ésanémetszóra-
kozniakartvele–fiatal,szépnővolt–,későbbtizennégyévreítélték.”mígHideghéti
f lóriánnaklassanbefejeződöttatöbbminthároméveshadifogsága,avolttáborafoly-
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15 vojennoplennij[военноопленный]–hadifogoly;amásikkettőmegnevezéstazadatközlőim
közülcsakHučkok árolyemlítette–a„vtrudmobilizovani“[втрудмобилизированы]magyar
megfelelője„munkáramobilizált”,azaklucsonij[заключённый]pedigfegyenc,rab.



tattafunkcióját:„egyéjjelegészéjszakahallom,hogyhatalmasmorgásvantőlünknem
messze.miez?nézem,hátrengetegkatonaiautójárkálössze-vissza.f elkelünkreggel
ésegyhatalmasmásfélméteresdrótkerítésthúztakki.o lyanmásiknapjáratelevolt
katonasággal:szegénykatonák,olyanbetegen, lassanmentek.odaakartunkmenni
hozzájuk,deazőrükfellövöttagéppisztollyal,aztánmárnemmertünk.k érdeztema
hadnagytól,hogymi történt?nemtudtaőse,deelmentodamegkérdezni.k iderült,
hogyazoknémetországbanvoltakhadifoglyokésmikorhazaengedtékőket,egyenesen
hoztákőketabüntetőtáborba.”16

munka

azösszesháborútviselőfélközülaszovjetunióveszteségeivoltakalegnagyobbak–a
jelenlegikonszenzusszerint27-28millióratehetőaháborúbanmeghaltszovjetállam-
polgárokszáma.azanyagikáraiazösszeskárok41%-átképezték.aszovjetunióeuró-
pairészeianégyévháborúutánromokbanhevertek,akatasztrofálisgazdaságihely-
zetésamunkaerőhiányaztamegoldásteredményezteaszovjetállamrészéről,hogy
azellenségesállamokhadifoglyaitésinternáltjaithasználtaazújraépítésben.17 ahadi-
foglyokkalvégeztetettmunkacéljaelsősorbanaleromboltvidékekgazdaságánaktalp-
raállításavolt,eztbizonyítjaazis,hogyahadifoglyokrészvételiarányaazépítőiparban
voltalegnagyobb.18 azépítőiparután(az1946.évikimutatásszerint)azenergiaipar,
hadiipar, építőanyag-gyártás, faipar, kohó- és gépipar, és a maradék egyéb ipari és
mezőgazdaságiágazatkövetkezett.19

avisszaemlékezőimlegnagyobbrészeamunkákegészsorátpróbáltaki,néhaköny-
nyebbeket,delegtöbbszörnehezebbeket.f arnbauerbélaabbanavárosbanvoltfog-
ságban,amelyaháborúsapokalipszisjelképévévált–sztálingrádban.mégtöbbmint
kétévvelacsataután,amiaháborúfordulópontjavoltésmagátavárostromhalmaz-
záváltoztatta,mindighelyreállításimunkálatokfolytak,amibenmindenkinekrésztkel-
lettvennie:„r ögtön,ahogymegérkeztünksztálingrádba,csodálkoztunk,hogyagyár-
kéményeken,akőművesekenmilebeg.mikorleértek,láttuk,hogyszoknyájukvan.nők
falaztákagyárkéményeket.”

Hofferistvánisemlítetteaztamondatot,amiveltöbbvisszaemlékezőmistalálko-
zott:„aztmondtaazorosz,hogyamitleromboltatok,felépítitek.”ő isrésztvettahely-
reállításimunkálatokban,amikorazegyikk ijevkörnyékilágerbenvoltfogoly:„k ivoltaz
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16 aszovjetunióbanaz1927.éviháborúsbűnökrőlszólórendelet22-ikparagrafusaszerinta
fogságbaesésegyenlővoltahazaárulással.1941.augusztus16-ánjelentmegazahírhedt
270-es számú parancs, melyet maga sztálin adott ki, amely szerint a bekerítésbe került
katonáknakéletre-halálrakellettküzdeniükazellenséggel.akiviszontinkábbahadifogságot
választotta,azt„mindeneszközzelmegkellettsemmisíteni”ésacsaládtagjaitólelvenniaz
államijuttatásokatéstámogatásokat.afogságbaesettparancsnokokéskomisszárokcsa-
ládtagjaitmégleistartóztatták.kopp,g uido:Zajatci,bratislava2009,33–34.p.

17 varga2009,17.p.
18 uo.248.p.
19 uo.241.p.



épületnekégveabelsőrésze,ötemeletreis,mégtalántöbbreis.ahogyankiégett,úgy
berogyott, azt ki kellett mind takarítani, aztán mikor ki volt takarítva, csináltuk újra.
g erendáztukbe–kivoltakhagyvaalyukakafalban,odatettükbeagerendákatés
dobtunkrádeszkákat.aztánmármentamásikemelet,ígymentünkmindigfeljebb.”

Hučko k ároly fő munkafeladata az építkezésen folyt. Télen is dolgozni kellett:
„Többnyireháborúsrokkantakrészéreépítettünkolyanszociálisotthonfélét,mertgon-
doskodnikellettazinvalidkatonákról.ezekmárnormálisépületekvoltak,betonlappal.
Télenazelsőésamásodikkategóriájúfoglyokmínuszharmincfokigmehettekdolgoz-
ni,mink,aharmadikkategória,azhuszonnégyfokig jártunkki.detélremárálltaka
falak,bentdolgoztunk,pucoltákafalakat,megilyesmit.nemlazsáltunk,mindigvala-
mitkellettcsinálni.én legtöbbnyire fűtöttem–voltottegy folyosó,kétoldaltvoltaka
lakószobák,akemencékbévülrevoltaképülve,aszobákbaéskívülrőlkellettőketfűte-
ni.azvoltadolgunk,hogyafűtésmindigmenjen,hogytélenislehessendolgozni.”

JankovicsLászlóaháromévigtartófogságalegnagyobbrészétépítkezésekentöl-
tötte.egy időutána foglyokebbőlamunkából iselőnyt tudtakszerezni: „k italálták,
hogymostmárfaépületeketfogunkcsinálni.Jöttekakészhárommétereslapok,azokat
összerakták, összehegesztették, aztán ezeket a faépületeket kellett festeni. ameri-
kábólküldtekkétszázlitereshordókbanacetonosfestéket.deközbenottmárvoltak
lakókis.Jöttazasszony,éskérdezte,hogynincs-efesték?g ondoltam,hogykellneki
egyliter.Hogynemegyliterkelleneneki,hanemtöbb.Hátmondok,miért?Háthogya
bazárbaelviszi,hogyhúszrubelliterenként,éstízetadbelőle,aztmondja.aztánideis
mentfesték,odaisment,krumplitiskaptunkérte.ígytudtunkaztánjobbanélni.”

ahadifogságbanazegyiklegnehezebbmunkaabányászatvolt.nemcsakamunka
fizikai igényessége nehezítette a bányászok életét. pathó ernő hosszú hónapokig
donbaszbányáibandolgozott:„elégmélybányavolt,volttalánezerméterreislenta
földalatt.nézkelődtünk,ésmondták,hogyittkellbányászni.Hát,kéremszépen,het-
vencentisszénrétegvoltaz.Tudjamennyiazahetvencenti?nagyonkevés,ottcsak
fekvelehetettdolgozni.ésazolyannagyonfekete,keményszénvolt,mintazüveg–ha
kesztyűnélkülmegfogtaazember,márvágtaiselakezét.eztazoroszokcsakvelünk
bányásztatták,megegybrigádjukkal,amibenbüntetettoroszokvoltak.volt,hogyolyan
helyrementünkle,aholötpercenbelülszáraznemvoltbelőlünk,úgyfolyottavíz.volt,
mikormajdnemegyhónapig ígyvoltunk,mikorraátmentünkazonavizesrészen.és
nemhagytákabbaafejtést,hanemcsakcsinálnikellett,csinálnikellettavizesruhá-
ban.demégezsemmi: följöttünkésnemvolt ruhánkátöltözködni,amikorhúsz fok
hidegvolt,vagymégkevesebb.aruhacsontrafagyottrajtunk–nemegészatestünkig,
csakaruhánakateteje,úgyhogyolyanpáncélrétegvoltrajtunk.Havalakielesett,csak
akatonatudtafeltámasztani,mertannakszárazvoltaruhája,letudotthajolni.”

abányamunkanemcsakalegnehezebb,hanemalegveszélyesebbisvolt.Štefanvitek
is,akinemmesszeszentestőlesettfogságba1944őszén,donbaszszénbányáibandol-
gozottésbányaszerencsétlenségekszemtanújavolt:[fordításszlovákból:]„r osszuldob-
tadaztaszenet,könnyenmegsérültél,lenyúztadmagad.mertaszénaznemfavolt,az
olyanvolt,mintaszikla,úgyhogyazemberkönnyenmegsebesült,rögtöneltörteazujját
vagyösszezúztaakezeit.o lyanesetekistörténtek,hogyarobbantóknemcsináltakjó
vizsgálatot,megfúrtákalyukakat,megtömtékrobbanóanyaggal,ésnemfigyelmeztették
azembereketabányamásikrészében,vagynemtudták,milyenvastagafal,amiamásik
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járatotválasztottael.r obbantottak,ésafalátrobbantamásikjáratba,aholmégembe-
rekvoltak.k irobbantottaaztaszenetésmegölteazokatazembereket.megölte.Úgyhogy
ilyenesetekistörténtek.denekünkazaszerencsénkvolt,hogyolyanparancsnokaink
voltak,akikgondoskodtakrólunk:»ezeknekaembereknekennikelladni!«”

abányatérségekiszámíthatatlanvolt.kollárovicsLászlóazuralhegységbányáiban
dolgozott, és egy baleset után egy bányamérnöktől kaptak biztonsági utasításokat:
„megvoltrepedveazazérc,ésleakartszakadni.o lyannégyméteresvaspálcákvoltak,
ésamérnökmagyarázta,hogyankellmegpiszkálni,hogyessenle,mielőttelkezdenénk
a termelést. pont rászakadt egy negyvenmázsás darab. mint a palacsinta, úgy szét-
nyomta,csakhéverreltudták levenniróla.sokbalesetvolt,sok.voltoroszhalott,és
voltmagyaris,nemisegy.”

Hoffer istvánegymásfajtanehézmunkátemlített–a leúsztatott fakihordásáta
dnyeperből: „Jártunk ki a dnyeperre is, voltam ottan nyáron is, meg télen is. Télen
nagyonhidegvolt,vitteahavat,sodorta,aztánkintraktunktüzet,aparton.voltegy
zsidónacsalnyikunk,mertzsidókvoltaknagyobbrészt.nemlehetettmásthallaniegész
nap,csakdavaj, davaj, davaj! adnyeperbőlszedtükkiatutajt,azúsztatottfát.Úgykel-
lettkitörniajégből,aztánhúztukajéghátánkiapartra.”miutánHofferistvánegyalka-
lommalagyengébbhadifoglyokkategóriájábalettátsorolva,egészenmásneműmun-
kátkapott.Úgyéreztemagát,mintegykisgyerek,akinekvalóraváltazálma:acukor-
kagyármellettvoltacsokoládégyár,deodaafoglyoknaknemlehetettbemenni.„mink
avagonbólraktukkiacukrot.egyszeranacsalnyik megfogottengemésbevittacso-
koládégyárba.amikorbementemabbaaterembe,aholalányokpakoltákacsokoládét,
mutatta,hogymagyarpleni,magyarfogoly.aleányoknakmindénrajtamvoltaszemük.
mikorkijöttem,azajtómellettvoltegypapírkosár–mindigazvoltazelső,mintakutya,
vagyamacskaszaglászössze-vissza,benyúltamésegyfurkóselejtcsokoládévoltott.
Lehet,hogymégapapírtisettem,úgyörültemneki.”

Lanczmiklósazútonnémetországbólesettfogságba,párnappalaháborúbefeje-
zéseután.aszovjetunióbeli fogságaelején többfélemunkátvégzett: fegyvergyárban
dolgozott,gumigyárbanéskésőbbegyviszonylagjópozícióbakerült,amikoregytiszti
lágerkisegítőszemélyzetébenvolt.egyebekközötttextilgyárbanisdolgozott:„érdekes
voltatextilgyár,azavatta,agyapot,ázsiábanteremcsakmeg.k étszázkilósbálákvol-
tak. először csak olyan vastag szált csináltak, aztán mindig vékonyabbat, úgyhogy
mikormárszövésalákerült,többgépenisátment.azöntvénygépekenrajtavolt,hogy
madeinengland,mégaz1800-asévekbőlszármaztak.”

amezőgazdaságimunkaajobbbeosztásokközétartozott,elsősorbanazért,mert
élelmetislehetettszerezni.Tóthistvánanémetországbólhazafelévezetőútonesett
fogságba, körülbelül abban az időben, mint Lancz miklós. amikor a szovjetunióba
került,többszöriskolhozbandolgozott:„1947nyaránkivittekbennünketakolhozba.
kaszálásvolt,szénabetakarítás,énegykiskocsivaljártam,innivalót,ennivalótvittem
nekik,megnyersanyagotszállítottamakonyhára.voltottkrumplimegrépa–megter-
mett,mertamikorjóidővolt,ottanmelegvoltéseső.aztán1948őszénmegintkivit-
tekbennünketakolhozba,ottanmármásokvoltakaföltételek,többetkaptunk,többet
lehetettottanenni.aztgondoltuk,hogymilyenjó,hogyelhoztakalágerből.”

perszeamezőgazdaságesetében issok függötta lágervezetőségen,amitHučko
k árolyeseteisigazol:o ttaszovhozbannemvoltjósorunk,mertegyidegesparancs-
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nokunk volt, őrnagy. nagyon könyörtelen ember volt, nem törődött a néppel, csak a
munkával.esettazeső,zuhogott,ésnekünkkintkellettkapálni–magukakatonák,
akikőröztek,márazok issajnáltakbennünket.egyőrbementengedélytkérni,hogy
bejöhessünk,mertazértelmetlenmunkavolt.aztánvégülazőrnagymegengedte,bejö-
hettünk.Tisztáraátázvabementünkabarakkba,lefeküdtünkapriccsre,ésmeleged-
tünk. o lyan pára lett abban a szobában, hogy nem láttuk egymást. egy hét múlva
marokkallehetettrólunkszedniatetűt,mertottmégfürdősemvolt.ésottiscsakazt
ettük, amit főztek, máshoz nem tudtunk hozzájutni, esetleg a sárgarépát rágtuk.
k óstoltukanyerskrumplitis,deazízetlenvolt.aztánanagyobb vezetőségvalahogyan
megtudta,hogyottnincsjóhelyzet,küldtekodaegyrevíziót,aztánleváltottákazőrna-
gyotésbeiscsukták.”Hučkok árolytafoglalkozásánakköszönhetően–borbélyvolt–
megkedveltea lágerőrségparancsnokaésegy románfogolyhozosztottabe,akivela
szovhoztőrizték:„aromángyereknemisjártbealágerbe,aholvoltunk.Hordtamneki
akajátakonyháról,ésközbenmindigfőzöttvalamitegyöregöntözőkannában.voltott
egyfolyó,onnanhordtaavizetésfőzteakáposztát,krumplitmegazöldséget.Te,mon-
domneki,miez?Hiszezmarhajó,énilyesmitnemettemnemistudommióta!o ttjó
dolgomvolt.”

amunkákegymásikfajaatőzegkitermelésvolt–avisszaemlékezőknézeteierrea
munkáraeltérőekvoltak.nemcsakamunkanemevoltalényeges,hanemamunka-
időhosszúsága,azélelmezésésanormák is,amiketa foglyoknakteljesítenikellett.
szulló Lajos például úgy emlékezett a tőzegtermelésre, mint viszonylag jó munkára.
ellenkezőleg,bukovszkyJózsefnagyonnehéznektalálta:„Térdigérővízbenkellettjárni
ésatőzegetvágni,kihordaniabbólavízből.azegypárhónapalattnagyonlehúztaaz
embert.” Tóth istván iskipróbáltaa tőzegtermelést: „amásodiknyáron torflágerben
voltunk,a tőzegetbányásztuk.egyszakaszvolt,akivágta–én isebbenvoltam–a
másik szakasz kapkodta el, és kis kockákba rakta száradni. nem lett volna nehéz
munka,mertkisdarabokatvágtunk,degyöngékvoltunk,úgyhogymindennehézvolt.”

akinek volt valami tehetsége, vagy egyszerűen szerencsés volt, az alacsonyabb
lágervezetőségbeisbekerülhetett.avoltcsehszlovákállampolgárok–főlegazok,akik
szlovákul vagy csehülbeszéltek–sokszor tolmácsként voltakalkalmazva, közvetítő-
kéntafoglyokésafelsőbblágervezetőségközött.néhaatisztségbekerüléstöbbetigé-
nyelt,mintaszlávnyelvekismerete.kozméristvánafogságaelsőtelétnehézmunká-
valtöltötte:abefagyottvolgábólhúztákkialeúsztatottrönkfákat.ahőmérsékletnéha
mínusz40°C-rasüllyedt.ennekellenérenemveszítetteelareményt,éskihasználta
az adódó alkalmat – egy orosz nyelvtanfolyamra jelentkezett: „Télen minden munka
utánmentemorosztanfolyamra,mertszlovákultudtamperfekten,nekemkönnyűvolt
elsajátítani.nyárra,mirekellettkimenni,márúgytudtamolvasni,hogyatisztnekén
olvastamfelmindenreggelazújságot,amitkapott.megmondta,hogymitkellcsinálni,
aztánénadtamkiamunkát,őmegelmentlógniössze-vissza.attólkezdvemárnem
kellettdolgoznom,csakvezetőszerepettöltöttembe,nagyonjósoromvolt.”

szépeg áspárisatáboraötalacsonyabbrangúvezetőségitagjaközékerült,báraz
őesetébennemcsakaszlováknyelvismeretejátszottközre,hanemavezetőségprag-
matikus viselkedése: „az ottani katonai vezetőségnek lehetősége volt kinevezni ala-
csonyabbvezetőséget,és inkábbagyengébbfizikumúakatválogattákki.én isolyan
voltam–voltegycsallóközifiatalember,akivelegyüttkerültünkfogságba,azaztmond-
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ta,hogy1945őszénegyhatostnemadottvolnaazéletemért,mertolyanrosszálla-
potbanvoltamakkor.deígyaztánahadifogolytársakatkellettfigyelni,azőrségnekvol-
tunkasegítsége.engemazőrségvagyagyárakármikorelengedett,szabadonmozog-
hattam.deazért,hakellett,segítettematöbbieknek,avállunkonhordtukazautóraa
métereshosszúfákat.”

a norma a termelés legfontosabb mérőszáma volt. a normatervezők a termelést
egyszerűmunkafolyamatokrabontottákésameghatároztákazelvégzésükhezszüksé-
gesidőhosszát.anormákmeghatározásánálnemcsakamunkafolyamatok,hanema
munkásokközött iskülönbséget tettek.k épzettségés fizikaikondícióalapjánosztá-
lyoztákamunkásokat.20 anormákelvégzésevagyazoktúlteljesítéseszerintértékelték
afoglyokatésaszerintkaptákazételadagokat.afoglyokmárrögtönafogságbaesé-
sükutánvagyatranzitlágerekbenkategóriákbavoltaksorolva,deakategorizálásaz
egész fogság idejealatt rendszeresen folytatódott. „Lekellett vetkőznimeztelenre–
mondtaLászlóbéla.–azemberodaálltamázsára,éslemérték.voltakkartotéklapok
csinálva,példáulakiszázhatvancenti magasvolt,annakhatvankilósnakkellettlenni,
az volta rendessúlya.akartotékszerint látták,hogy fogyott-e, vagyemelkedett-ea
súlya.azembertbeosztottákkategóriákba,azelsőbe,amásodikba,ésaharmadikba.
ugyiazembernekmegfogtákaseggepartját,hogymennyihúsvan rajta,ésakinek
kinyíltegyilyenbőrrajta,mintaparittya,azmárókás volt,orvossalmegállapítottgyen-
ge,annaknemkellettkimennidolgozni,csakbentvoltalágerben.deahatvandeka
kenyeretmegkaptaottis.”

bukovszkyJózsefleventekéntjutottkinémetországbaésaháborúbefejezteután
kerülthadifogságba.azelsőfogságbantöltötttélenfakitermelésenvettrészt,aminem
voltkönnyűmunka.afoglyokateljesítményükszerintvoltakértékelve:„Háromember
voltegybrigádban,kettőfűrészelt,egyfejszéveldolgozott.k idöntöttükafát,afejszé-
vellelettgallyazva,aztánfűrésszelméretrevágtuk.négyköbmétertkellettkivágnunk,
azvoltanapinormaháromembernek.ahogymentünkbefeléazerdőbe,úgynőttatel-
jesítmény.amagyaremberazmindigszeretettdolgozni,éskintisazértcsakhajtotta
magát.megpersze,azértkaptunkhúszdekakenyérreltöbbet,hamegcsináltukanor-
mát. vagyhanemcsináltukmeg,akkornemkaptukmeg–az ishúzottbennünket,
mertazennivalónagyonkevésvolt,ésnagyongyönge,úgyhogyminden lehetőséget
megragadtunk,amiveltartanitudtukmagunkat.”

nemmindigértemegnagyon intenzívendolgozni,merta fogvatartókannál több
munkátadtakafoglyoknak.Többesetbenaddigemeltékanormákat,amígafoglyok
bírtákamunkát.bolemantk árolyvasútépítésendolgozott,feladataföldhordásvoltegy
vasúti töltés kialakításához: „volt egy földhordónk, a szlovákok úgy mondták, hogy
noszílka.kettővitteaföldet,egymegraktará.Hármunknakkimértekegyköbmétert,
ésaztmondták,hogyhaaztazegyköbmétertkihordjuk,akkorpihenhetünk.Hátper-
sze, sietett a szegény magyar fogoly, mert adtak egy kanállal több cukrot érte, vagy
dohányt,ezt-azt.mikorkihordtukazegyköbmétert,pihentünk.aztán jöttekazorosz
nagyfőnökök,hogyhátmivananéppel,hogymiértalszikittezermegezerfogoly.Hogy
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20 starkTamás:Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban.budapest,2006,164.p.



hátmegcsináltákamunkát.utánaegyhelyettkimértekháromköbmétert,demárazt
nembírtuk.márholbírtavolnaazember,márígyisaligbírtuk.”

JankovicsLászlóéstársaiéppenegyépítkezésendolgoztak,amikorazegyiknacsal-
nyik ellenőriznijöttazelvégzettmunkát.JankovicsLászlóatolmácsfeladataitisvégez-
te,ígyolyanpozícióbanvolt,hogyalkudozniistudott.perszeamunkanormákelvégzé-
se esetében is megmutatta magát a „minden a vezetőségtől függ” tényező:
„végigmentünk a munkákon, és mondta, hogy charaso, charaso, jól van. k érdezte,
hogy mennyi százalékot adjon. k érdeztem, hogy hát hogyan megy ez? azt mondja,
hogyhaszázszázalék,akkorhatvanötdekakenyérjár,haszáztíz,akkorhetvenötdeka,
ha százhúszon fölül, kilencvenöt deka. mondtam neki, nacsalnyík, akkor egyezzünk
meg abban, hogy százhuszonöt százalékot adsz, mert ha az emberek fognak enni,
akkorjobbanfognaktudnidolgozni.Úgyhogyszázhuszonötszázalékkaldolgoztunkaz
elsőnaptólfogva.beleegyezett,ésmegisvoltelégedveamunkával.”

a munkaidőről és szabadidőről is eltértek a visszaemlékezések. g eskóné s imon
ilona például azt említette, hogy egyáltalán nem voltak szabadnapjaik. kollárovics
Lászlóabányábannehézviszonyokközöttdolgozott,éselejévelnyolcórásmunkaideje
volt:„előszörnyolcóravoltamunkaidő,aztán1947-ben,mivelhogynehéztestimun-
kátvégzünk,rosszlevegőben,megazötvenkétfokosmelegben,hatóráralecsökken-
tették.mindentíznapbanvoltegyszabadnap.desekarácsony,semminemvolt,csak
dolgozniéstíznaponkéntegynapszabad.”

aszabadidőtafoglyoktöbbféleképpentöltötték–tisztálkodtak,ennivalótpróbáltak
beszerezni(akiknekerrelehetőségükvolt),közösenahazáraemlékeztek(elsősorban
ahazaiételre)éspersze,pihentekakimerítőmunkaután.Haa táborbeliviszonyok
elértek egy jobb szintet, a foglyok kultúrtevékenységgel is kezdtek foglalkozni. Több
hadifogolyügyesművésznekmutatkozott–ahadifoglyokköltészetrőlanagyterjedel-
műmemoárirodalombólolvashatunk.21 móroczmihályfábólfaragottmadarakatkészí-
tett,Tóthistvánnakmáigmegvanacsajkája,amitsajátkezűleggravírozott.éppenTóth
istvánemlítette,hogyafogságbanegyamatőrszínházielőadásonisrésztvett:„voltott
egypestigyerek,aztmondta,hogyőszínészvolt.beistanítottbennünketegyszínda-
rabra.azvoltacíme,hogyTúlanagyk riványon.nyáronadtukelő,ésazoroszokisföl-
mentekabarakkoktetejére,kintrőlnézték,tapsoltaknekünk.o ttanyárrövidvolt,ápri-
lisban-májusbankezdődöttajóidő,ésszeptemberben-októberbenmármeginttélvolt.
ésazisérdekesvolt,hogyotttélenmajdnemnincsvilágos,olyanhosszúakazéjsza-
kák,hogydélutánmégmajdnemsötétvan.nyáronmegnincssötét,majdnemnemis
megyleanap.

életkörülmények

ahadifoglyokélelmezésekapcsánanapinormaazonaminimálisszintenvoltmegállapít-
va,amelyméglehetővétetteamunkábanvalófelhasználásukat.22 azélelemahadifogo-
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lini lágerek folklórjából.európaif olklórintézet,2006.
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lyéletelsőrendűpontjavolt–ezannálérvényesebbvolt,minélkevesebbélelemálltafog-
lyok rendelkezésére. visszaemlékezőimet az egész szovjetunióbeli hadifogságuk alatt
üldözteazéhség,legalábbisazüresgyomorérzete.Hofferistvánsetartozottakivételek
közé:„négyévigkínoztak,négyévalattegyszersemlaktamjól.nemistudtamvolnajól-
lakni,mertnemvoltsemmizsiradék–haegykiblivel ettemvolna,mégakkorse.azebéd
utánmindigéhesebbvoltammintelőtte.nemcsakén,mindenkiúgyvolt.Úgylefogytunk,
hogycsaktántorogtunk.”afoglyoknéhaaztisészrevették,hogynemcsakőkszenvednek
azéhségtől–aháborúalattésutánaazéhségahelyilakosságközöttsevoltkülönleges
jelenség: „volt olyan nacsalnyik is, folytatta Hoffer istván, aki délben akármelyikünktől
elvette az elmosatlan fazekát, és odatartotta a szakácsnak, az adott neki és megette.
megennémagamostafoglyokutánazennivalót?Csollánylevest,korpalevest,ilyesmit.és
nemvoltelég.mégahhozkaptunkegyevőkanálravalócukrot,hogyakalóriameglegyen,
mertőkmérték,hogymennyikalóriátólmennyiideigbírjakiaszervezet.”

azalapélelemamindennapikenyérvolt,amiviszontcsakmesszirőlhasonlítottami
közép-európaikenyerünkhöz:„adtakhatvanhétdekakenyeret,mondtapathóernő,de
nemolyanvolt,mintnálunk–ahogyanakombájntólbevittéktörekkelegyüttagabo-
nát,megdarálták,denemszitáltákát.akenyérnekvalótmegkevertékvízzel,minta
maltert,voltakilyenpléhformák,azokbabeleésúgysültmeg.deannakaközepenem
voltsült,azcsakkisséminthameglettvolnafőve.”

azennivalóvalkapcsolatbannemcsakamennyiséggel,hanemazízzelisgondvolt.
g eskónés imonilonánaknemvoltakjóemlékeiazelsőtáborbeliennivalóra:„Zöldpara-
dicsomlevesvolt.aparadicsommagjamindfentvoltavíztetejénésbenneazabüdös
hal – hát az ehetetlen volt, nem ette meg senki. ivóvíz, se mosakodnivaló nem volt,
semmiavilágon,csakamitolvasztottunk,mertvalamelyikbarakkbanvoltvalamimele-
gítőszer,aztavizetittuk.Teavoltreggelre,cukornélkül.aztánfélkilóskenyerkétadtak,
deazolyanvolt,hogymikorösszenyomtad,jöttbelőleavíz.o lyanfeketevolt,álltkibelő-
leazabnakahaja,megminden,nagyonrosszvolt.azonakosztonnemlehetettélni–
tésztát,vagyvalamirendeset,semmitazégvilágonháromévignemettünk.k rumplitis
csakakkor,amikorkintvoltunkakolhozbankrumplitszedni.aztisazéjjelivödörbenfőz-
tük–kimostuk,elvittük,csináltunkolyanállást,aztánabbanmegfőztük.”

f arnbauerbélaviszonylagkoránérkezetthazaaszovjetunióból,deemlékezetében
megmaradtazegyhangúélelem:„kaptunkilyenlöttyöt–valamigabonafélevoltmeg-
őrölveésleforrázva.azelsőnapokbanízlett,éselment,deaztánegyhétmúlvamár
kezdtünktőleundorodni.azvoltahibája,hogymindigugyanaz,néhavoltbennehal-
csont,amirőllefőttahalhús.Halonkívülmástnemnagyontettekbele.akajánmen-
tünkmitönkre.azoroszokjobbanbírtákaztazegyoldalúságot,meghátőkazértpár
rubeltiskaptak,vásároltakisamagazinban,ottvoltakazállomásoknálilyenhosszú
sorok,aholzöldségetárultak.mimegösszeszedtükazöldséglevelet,ésaztharapdál-
tuk,hátazsegítettvalamit.

móroczmihályishalakatemlített,ésamerikaiélelemsegélytis,amiviszontnemtar-
tottsokáig:„ilyenpicike,három-négycentishalakatadtak.f eje,farka,mindenrajtavolt
neki,bevoltaksózva,ésabbóladtak.Tisztasóvoltazegész.aztánmegvalamilyen
kásátisfőztekésaddig,mígamerikátólkaptaktámogatást,addigalevesekbenvoltak
szárítotthúskockák.mikoraztánmáramerikanemadottnekik,ez ismegszűnt,már
csakatisztalévolt.”
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azélelmezésegyik-másikalapjaamáremlítettburgonyavolt.pathóernőszerintasza-
kácsok nem nagyon törték a fejüket az elkészítési módján: „behoztak egy teherautó
krumplit,összevoltfagyva,akkorabillentősautórólle,éscsákánnyalvágták.g ondolhatja,
hogyanvoltazmegmosva–ahogyan-úgymegmosták,aztánebbőlfőztekkrumplilevest,
aztánafenekénálltaziszap.k issótdobtakbele,ésilyenlevestadtakháromszornapon-
ta,hétdecit.ottúgymúltakelahónapok,hogyseegygrammolaj,seegygrammzsírnem
volt.anégyévalatttalánzsírtnemiskaptunk,csakvalamikevésolajat.”

mivelvitekŠtefanadonbaszibányákbandolgozott,akalóriákpótlásaéletfontos-
ságúvolt:[fordításszlovákból:]„mitlehetmondaniazételről...Hát,akrumpliazsza-
bály volt, az majd mindennap volt. Ha valami darab hús is került az ennivalóba, az
kevés volt, máskülönben csak krumpli, néha-néha mondjuk valami kevés tészta is.
Levesekisvoltak.dehaúgyelgondolom,akalóriákatazértmegkaptukabbanazétel-
ben. Ledolgoztuk a munkaidőt a bányában, aztán már mást nem csináltunk, csak
feküdtünk.”

Többvisszaemlékezőalternatívélelembeszerzésétisemlítette,főlegakkor,amikor
táboronkívülmozogtak.Többenisfellettekvilágosítvaarról,hogyhalehetséges,men-
jenek táboron kívül, ahol nagyobb az esélye az élelemszerzésnek. bukovszky József
említette,hogyahelyinövényzetetisfeltudtákhasználni:„Zöldeket,csalántamiahatár-
banvan,aztszedtük,ésaztfőztükestérebentabarakkban.Levoltforrázva,egyetfor-
rott,egycseppetmegsóztukéskészvolt.ezvoltazegész,abbannemvoltsemmimás,
sezsír,semmi.deazemberazértérezte,hogyvalamivoltésmégiszöldvolt,vitamin.
máskülönben a barakkban voltak nagy hordók vízzel, ami tele volt rakva friss fenyő-
ágakkal,ésaztánaztafenyővizetkellettinnunk.ésazerdőbenis,márhatavasszalnem
voltvizünk,akkorúgycsináltunk,hogyvbetűtvágtunkfejszévelafába,alátettünkegy
kilóskonzervosdobozt,amifélóramúlvatelecsurgottazzalalével,aztittuk.f enyőfából
ésanyírfácskából,ezakétfavolt,amibőllehetettcsapolnivizet.aztartottbennünket
kint,eztazoroszokmondták,hogyeztkellcsinálniannak,akiszomjas.”

azélelemszerzésegymáslehetőségealopásvolt–afoglyoknaknéhamásalter-
natívájuknemisvolt.ahadifogolytársaktólvalólopástabuvolt,deafogvatartóktólelfo-
gadhatóvolt.perszevigyáznikellett,hogynejöjjenekrá.amikorHofferistvánaszoci-
alizmus időszakaalattösszetűzésbekerültahelyiközségivezetőséggel,nemtürtőz-
tettemagát:„aztmondtamnekik,énlopniéshazudniazoroszoktóltanultammeg.Ha
énottnemlopok,akkormegdögültemvolnaétlen.bukovszkyJózsefkönnyezveemlé-
kezettazakkorieltökéltségére:„énbennemmindigazazegyvolt,hogyénonnanmég
hazaakarokjönni.Úgyhogyénmindenlehetőségetmegragadtam.Halehetőségvoltrá,
elloptamazorosztólaztadarabkakenyeret.r áhajtottengemetisazéhség,dehátaz
reszkírvolt,merthamegfogtakvolna,akkorbecsuktakvolna,azbiztos.deúgyintéz-
temmindig,hogysohanemtudtákmeg.”

azélelemszerzésselkapcsolatbanazokkaptákalegjobbmunkapozíciót,akikkony-
hárajutottak.bukovszkyJózsefetabetegségeutánéppenazértküldtékkonyhára,hogy
erőrekapjon:„nagykonyhavolt,betettekésmosogattamazedényeket.o ttnyújtottak
ezekaszakácsoktöbbet,mintamikellettvolna,úgyhogypárhónapalattfelszedtem
húszkilót.”

afogságkésőbbiéveiben,amikorahelyzetúgy-ahogyállandósult,afoglyokfizetést
is kaptak. voltak, akik többet, mások kevesebbet. g eskóné s imon ilona például azt
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mondta, hogy a fizetése nagy részét lefogták a fogvatartási kiadások végett. a
szovjetunióban 1947 decemberében szüntették meg az élelmiszerjegy-rendszert, ez
utánahadifogolytáborokzártzónáibanárusítóbódéküzemelhettek.23 Tóthistvánasze-
rencsésebbekközétartozott:„annyijóvolt,hogyottavasöntödébenkaptamfizetést,
úgyhogynyolcvan-kilencvenrubeltmegkaptam.voltalágerbenegykiskantin–cukrot,
margarint lehetett rajta venni, ki lehetett egészíteni az embereknek az ennivalót.”
JankovicsLászlóishasonlóhelyzetbenvolt:„1947-benmárhatöbbetkerestünk,mint
amibealágerikosztkerült,megalakás,akkorannakafölétmegkaptukrubelban.volt
olyanhónap,hogyhetvenrubeltiskaptam.voltegyhétdecismagyarkatonakulacsom,
aztmindenhétenolajjaltelevettem,megcukrotisvettem,háromfelémetéltemazta
nehézkenyeretéscukorban,olajbanmegforgattamésaztettem.”

a foglyokbizonytalanéletébena lakás,a ruházatésa tisztálkodásminőségében
előforduló kisebb eltérések is a viszonylag jó élet és a szenvedés közti különbséget
jelenthették. az egyik olyan tényező, amit az emberek nem tudtak befolyásolni, az
éghajlat volt. Csak védekezni lehetett ellene – főleg a kegyetlen kontinentális telek
okoztaksokszenvedést.kollárovicsLászlóazévnagyobbrészéttéliidőbentöltötte:„az
északi-jeges-tenger nyolcszáz kilométerre volt, vasút nem is vezetett tovább
k rasznouralszktól.Júniusbanannyirabevoltfagyvaaföld,hogymásfélméterutáncsá-
kánnyalisnehézvoltásniavízvezetéknekazárkot.aföldfagyaméganyárközepénse
eresztettkiésaugusztusvégénmáregymétereshóleesett.”

azelsővalóság,amivelafoglyokatáboraikbantalálkoztak,azelszállásolásukvolt.
néhaigazánprimitívkörülményekrőlvoltszó.némethJózsefazamerikaiésfranciafog-
ság után szovjet kézre került és fogságát a közép-ázsiai k irovabadban töltötte:
„k irakodtunk,éskezdtüképítenialakásokat.Lakásokat...beponyvázottsziklákvoltak,
ilyen nyolcvan centisek, azokra rá a ponyvát, az volt a sátor. és oda aztán amennyi
fogolybefért,egyágyrahatszemélyjutott.emeletesvolt,nemislehetettágynaknevez-
ni,ottvoltkészítvehelyben,kétoszloplevoltásva,abbólegyereszték,arraanád,az
voltafogolyágy.azemeletreis,ésaföldszintreishármanfértek.”

ahadifoglyokszállásaisokszorcsakimprovizáltakvoltak.ahogyanbolemantk ároly
isemlítette,elhagyott,üresenállóközépületeketiskihasználtakelszállásolásra:„volt
egynagygabonaraktár-féle,ésaztmegcsináltáknekünkszálláshelynek.Háromeme-
letes priccseket csináltak, minden embernek adtak egy zsákfélét, amit megtömtük
mindenféle vacakkal, és azon aludtunk. éjjel sokszor annyi poloska volt, hogy nem
lehetettaludni,kikellettmenniazudvarra.”

a rendezettebb táborokban gyakori építészeti elemek voltak a félig földbe vájt
barakkok–azemliankák.Hučkok árolyazelsőfogságbantöltötttélenhónapokonát
tartókaranténbanvolt:„novemberbenértünkoda,1-eslágernekhívtákahelyet,láger
numero agyin.nagyvolt,ottvoltvalami tízvagy tizenötbarakk,zemlianka típusúak,
leásvaaföldbe,ésjóegymétervoltaföldfölött,ablakokkal.azágyakemeletesekvol-
tak,hármanvoltunkegypriccsen,egyköpenyt terítettünkmagunkalá,amásikkala
lábainkattakartukésaharmadikkalbetakaróztunk.Haegyikünkmegakartfordulni,
megkellettfordulnimindahármunknak,úgyhogyazazelsőévnemvoltkényelmes.”
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Lászlóbélaaszovjetunióbelifogságaelsőpárhetétpincehelyiségekbentöltötteegy
miasszmellettitáborban:„ottanolyanhidegvolt,hogymégjúniusbanisfagyott.nemvolt
ottsemmi,csakafenyőfaahegyeken,azolyankihaltterületvolt.f öldpincékbenvoltunk
lent,olyankisablakokonátvilágítottbeafény,ottkellettlenni,hogynefázzunk.”

ahogyemlítettük,anehézmunkátvégzőfoglyoknaksokszormégazalváshozszük-
ségesalapkomfortotsebiztosították.egymásiknagyonfontostényezőaruházatvolt,
ésazotthoniruhanemmindigfértösszeahelyiéghajlattal:„Csakacsupaszdeszkán
feküdtünk–emlékezett visszag eskónés imon ilona.–egészenőszig,amíg lenem
arattak a kolhozokban, csak akkor adtak mindnyájunknak egy-egy szalmazsákot. és
abba is lopni kellett a szalmát, úgy hoztuk este haza a vállunkon a kolhozból, csak
aztánlettegykisszalmaalattunk.addigcsakacsupaszdeszkánakispokróckánkban,
meg a ruhácskánkon hevertünk. el nem lehet képzelni, abban a hideg barakkban,
semmiholminknemvolt,csakamitvittünk.Hamostmennénk,akkoraztsemtudná
azember,hogymitvigyen,mertvan.deakkorholvolt–mégmelegzoknisevolt,akkor
mégazemberekkapcátcsavartakotthonalábukra,nemzoknit.”

g eskoilonaésatöbbimálenkijrobotraelhurcoltfalubelijenemtudtakfelkészülniafog-
ságbanrájukváróviszonyokra.denemmondhattákszerencsésnekmagukatazokse,akik
melegebbidőszakbankerültekfogságba,mintpéldáulkollárovicsLászló:„azanyárikato-
naruha,amitkaptunk,posztóruhavolt–nadrág,olyankönnyűkabátka,megaköpeny,hát
ezvoltcsak.mondjuk,addigjóvolt,mígnyárvolt,jóidő.demikormárjöttahideg,bajvolt,
merthaalváselőttalámtettemaköpenyt,akkorhegyettemnemvolt,hafölülretettem,
akkorapriccsdeszkáiközöttjöttahideg,úgyhogynagyonmegvoltunkfázva.”

a messze északon, a Ladoga-tó partján kemény telek voltak. Hideghéti f lórián
nagyonmegkönnyebbült,amikormegkaptaazelsőmelegöltözéket:„mikormárkimen-
tünkazerdőbeafakitermelésre,kaptunknagyonjókatonairuhát,eztazátvarrottnad-
rágotésbáránybéléseskatonaikabátot.azmáróriásivolt–példáulhaharmincfokos
hidegben lefeküdtem, két óra múlva kezdtem csak érezni a hideget. de mikor meg-
kaptam...ittamellénélvoltegyolyankétökölnagyságúlyuk,televoltaludtvérrel.”

afoglyokgyakransilányminőségűruhátkaptak,amelyidőveltönkrement,éssok-
szorcsaksajátmaguk tudtakmagukonsegíteni. vargag usztávszerintazügyesebb
fogolytársainéhaakevésbőlissokattudtakelőállítani:„o lyanruháinkvoltak,amikben
fáztunk.vagycipőtalpunknemvolt,ésakkorloptaelazagyerekagumicsövet,amiből
talpat akart készíteni. voltak cipészek, szabók, mindenféle mesterember, sőt még
olyanisvolt,akivalamirongyotszétszedettéskötöttmagánakszvettert.”

afoglyokéletétsokszorazélősködőkiskeserítették.ahogyang eskónés imonilona
isemlítette,nemmindigtudtakellenükvédekezni:„bentvoltunkabarakkban,soktetű
volt,sokpoloska,majdmegettekbennünket.ésnemcsinálhattunkvelüksemmitse.
mit? mivel? egyáltalán nem. g yönyörű szép csíkos kis jószágok voltak, a ruhatetű,
éjszakamegapoloska.”

afoglyoktalálékonyakvoltak,ésnéhasikerültelbánniukakellemetlenvendégek-
kel,legalábbisrövididőre.JankovicsLászlóéstársaimárnemsokkalafogságbaesé-
sükutánamindenüttjelenlévőtetvekgazdáilettek:„söpörnilehetettmagunkrólatet-
vet.atábortúlsófelénfolyóvolt,odalelehetettmennimosakodni,rendbetennimagát
azembernek.mindigúgycsináltam,hogyamikormárpiszkos,megtetvesvoltazing,
elmentemkimosni.beletettemavízbeésakkorakézelőibőlfönthagytamegydarabot,
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atetvekmindfeljöttekoda,aztarésztelvágtamésbedobtamavízbe.aztánmáraz
utolsóingiselment,márnemlehetettígymegcsinálni.”

JankovicsLászlóagyűjtőtáborrögtönzöttkörülményeiközötttalálkozottezekkelaz
élősködőkkel,későbbahelyzetejobbrafordult,afoglyokatfertőtlenítenikezdték.Több
visszaemlékező is említett rendszeres fürdéseket és fertőtlenítést: „vagonok vagy
teherautókvoltakelkészítve–emlékezettvisszamóroczmihály–,aruhákatbekellett
rakni,aztánhatalmasgőzzelvagymeleglevegővelfertőtlenítették.nekünkmeglekel-
lettmosakodni.azórámat,amitmegőriztem,nemtettemle,nehogyellopják,aztánúgy
mosakodtam.k ésőbbalágerbenismegcsináltákeztet.voltegynagyhelyiség,ottvol-
takatusolók,odakellettmennimosakodni.aruhátottismindenhétenforrólevegővel
vagygőzzel fertőtlenítették.dehasznált is,mert tetűnemvolt,arravigyáztak.”Tóth
istvánrovartalanítástisemlített:„k ét-háromhavontaisfertőtlenítettek,mertpoloskák
voltak.egyszernyáronelkelletthagyniabarakkot,leizolálták,ésakkoregyéjjelnem
lehetettodabemenni.ígyaztánnemvoltpoloska.setetű,mertmindigfertőtlenítvevol-
takazemberek.Tisztálkodnimuszajvolt,éshetenteadtaktisztakatonaruhát.”

azélősködőkönkívülegytovábbiféligmegoldatlanprobléma–hanyugatosokról,
haszovjethadifoglyokrólvoltszó–a testiszükségletekelintézésevolt: „o ttvoltegy
faépületbőlállóláger–emlékezettvisszakozméristván–,abbanvoltakfaágyak.éjjel,
ha lefeküdtél,svábbogarakettek,kellettégniavillanynak,merthavilágosvolt,nem
csíptek,mégjó,hogyhagytákégni.egyórácskátpihentél,akkormegkellettkimenni
vizelni,mertátvoltamfázva.deottolyanbajvolt,hogycsaknyitottvécévolt,azudva-
ronkibágeroztakegygödört,azkörülvoltkerítveegyfakerítéssel,rajtaaforsnya,ráül-
tél,ésottkellettvizelni.ezígyment.”

a latrinákveszélyeshelyekvoltak,aholnagyonkellettvigyázni. f őlegolyanoknak,
akik hasmenéstől szenvedtek, le voltak gyengülve és mivel többször látogatták,
nagyobb volt az esélye balesetnek. f laskár László viszonylag rövid ideig volt szovjet
kézenmorvaországban,delátottszörnyűjeleneteket:„alomniceifogolytáborbankivolt
ásva ilyenkockalyuk,körülasarokra levervenégykaró, rágerendák,ésarrakellett
ráülni.o ttabbanavécébenláttamanémetkatonátbelefúlva,szóvalnemközönséges,
amik mennek az emberi életben.” Jankovics László is említette a latrinákat, amikre
gyakrabbankellettmennie.nekitöbbszerencséjevolt,mintnéhánytársának:„voltott
latrinacsinálva,éselmentemvizelni.elvégeztemadolgomésvisszamentem,lefeküd-
tem.egyszercsakújbólkellettmenni,úgymegvoltunkfázva.sokanbeleispotyogtak
alatrinába,dehátkihúzzaki?k imegyoda?márgyengékvoltunk.”

betegségek,halál

azelégtelenélelmezés,akeménymunka,arosszhigiéniaikörülmények,deastressz
ésalehangoltságislegyengítettékafoglyokszervezeteitésígyhajlamosabbakvoltak
a betegségekre. és a hadifogságban a betegségek sokszor halálhoz vezettek. bár a
szovjetfogolytáborokbannagyvoltahalandóság–a3,5millióregisztráltfogolyból580
ezerhaltmeg,24 ebből66ezerszármazottmagyarországterületéről25 –,aszovjetállam
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elsősorbanafoglyokmunkaerejénekkihasználásábanvoltérdekelt,nempedigterve-
zett népirtásban. Csak összehasonlításképp, német számítások szerint az 5,7 millió
fogságbaesettszovjetkatonábólaháborúvégénmárcsak2,4millióélt–az57%-os
halandóságháromszorosavoltaszovjethadifogolytáborokéhozképest.aszovjetkato-
nák,akiknémet fogságbakerültek,anemzetiszocialista ideológia szemébenkisebb
értékűekvoltak,alegjobbesetbenrabszolgasorsravalóak.ezperszenemteszibocsá-
natossá az embertelenségnek és kíméletlenségnek azt a mértékét, amit a hadifog-
lyoknakaszovjetfogságbanátkellettélniük.26

Többvisszaemlékezőemlítette,hogyafogságelejénkaranténbatettékafoglyokat,
hogyatáborbanekerüljenekbetegségek.Hučkok árolyazegészelsőteletkarantén-
ban töltötte. annak ellenére, hogy az ő barakkjában nem tud halottakról, tavasszal
meglepvehallotta,hogyatábormásrészeinemvoltakilyenszerencsések:„ahogyan
novemberbenmegjöttatranszport,azegészetkaranténbatették,detöbbbarakkba.
Tavasszalaztmondták,hogyatranszporttöbbmintfelemeghalt.minkaztnemláttuk,
mertaznagyonnagytáborvolt,odasokemberelfért.”

Többvisszaemlékezőelmondásaszerintareménytelenségközepéngyakranfellé-
pettegypozitív figura:azorvosvagyorvosnő.báráltalábanfelszerelésésgyógyszer
nélkül,sokszormindentmegtettekapácienseikérdekében,ésnemegyszeréleteketis
megmentettek. László béla az első fogságban eltöltött telet valószínűleg egy orvos
segítségéveléltetúl,akiaztajánlottaneki,hogyszimuláljonafőorvoselőtt:„k érdezte
azorvos,idehallgass,nincsvalamibajod?Hátmondom,nincssemmi.aztmondja,itt
olyanhidegvan,hogyitttélenmegfagysz,deakórházbankiteleltetnélek.aztánelmen-
temanémetorvoshoz,denemutaltakakórházba.k érdiazsidóorvos,megintnincs
semmi? mondom, nincs. ide hallgass, igyál hideg vizet, majd bedagad a torkod. azt
ittam,megintelmentemanémetután,nemírtki.aztánaztmondta,hogymenjélreg-
gel,délben,esteanyakára,majdmegun.eztcsináltam,ésvégtéreanémetmegsajnált
éskiírt.ígyaztánkiteleltemakórházban.”

ahogymáremlítettük,Hučkok árolynagyhalandóságrólbeszéltazelső tél folya-
mán,deakésőbbiorvosiellátásranempanaszkodott:„Hasmenéstkaptam,véresvolt
aszékletem.betettekakórházba,éskéthétigolyansoromvolt,hogyleakalappal.az
orvosiellátáselsőrendűvolt–márazokraaviszonyokra.ésatovábbiévekbenis,aki
betegvolt,azbetegvolt,aznemmentdolgozni,hanembekerültakórházba,ésottazon
igyekeztek,hogyamitlehetett,aztkigyógyítottak.”

Hofferistvántüdőgyulladásmiattvoltagyengélkedőszobán,ésotttudtameg,hogy
orvosésorvosközöttisnagyakülönbség:„betyárosnémetorvosvolt,elegánsnémet
ruhában,szemüveg–azonlehetettlátni,hogyműveltember,annakvolttálentuma.az
oroszorvosmegúgynézettki,mintegycsavargó,ővoltafőorvos,azatyaúristen.el
lehet képzelni, hogy a foglyokhoz milyen orvosokat raktak. és az egyik doktornő azt
mondta,hogyhaelmészkórházba, temárnemjösszvisszaonnan,mentekhaza.de
egyfeléjártakeze,lefelé,aföldremutatottazadög.”

ahadifoglyokközöttazegyikleghalálosabbbetegségatífuszvolt,amelypathóernő
szerintatiraszpoli lágerbenisnagyonsokhalottatkövetelt:„o ttnálunkazlettabaj,
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hogy fölütöttea fejéta tífusz.ésorvosságotnemadtak,mertnemvolt.azemberek
megbetegedtek,nagyonbelázasodtak.éjjelkimentek,mert lázasakvoltak,ésamita
másik fogoly vizelt, megfagyott, azt a jeget megették, és még jobban megfertőzték
magukat.voltolyannap,hogytíz,tizenöthalottvoltreggelre.ésvoltúgy,hogyreggel
ültünk,vártuk,hogymegyünkmunkába,ésmikorfelsorakoztunk,voltakinemkeltföl
–úgyahogyanült,úgyelisaludt,végeislettneki.no,ezígyvoltakkor.azéletésa
halálközöttivonalnagyonkeskenyvolt,éssokszorazonmúltakéletek,hogyvalahol
voltorvosiellátás,másholpedigegyáltalánnemvolt.néhacsakazidőrőlvoltszó,ami
megmenthettevolnaazemberiéleteket.–pathóernőmegélteaoltástis,deazakkor
mársokakszámárahiábavalóővolt:–k ésőbbazértvoltakoltások.Hogymiellen,mel-
lékes,deadtak.sokanúgyviselkedtek,hogyelbújtakelőle.voltegyHelembainevű,és
amikordolgoztunk,valakiviccbőlkitalálta,hogygyerekek,mamegintoltáslesz.annak
márgyöngyözöttahomloka,idegesvolt,annyiraféltazoltástól.sokanelbújtak,nem
mentek,aztánígyissokanelpusztultak,mertazértvalamitjelenthetettazazoltás.”

bolemantk árolytúlélteafrontotésbudapestostromátis,ennekellenérenemvolt
felkészülvearra,amiafogságbanvártaőt:„Hasmenésmegahasmenés,szóvalúgy
mondommaguknak,hogyotttöbbemberpusztultelaszememláttára,mintafronton.
voltakcsinálvaezekalatrinák,olyannagygödrökvoltakkiásva,azoktetejénaforsnyik
ésazokravoltakolyanlyukakcsinálva.sokemberodabeleesett.anémeteknembír-
ták,mertamagyarbanjobbanmegvoltazakarat.deanémetekjobbanazédességhez,
megafinomsághozvoltakszokva,ésazokhamarabbtönkrementek.”

abetegségeka fertőzöttvízáltal is terjedtek–g eskónés imon ilonaegyszeren-
csétlen szökőkútra emlékszik, amelynek a rendeltetését a foglyok nem értették: „a
mieinkkelazoroszokcsináltattakegyszökőkutatis,dehogymilyencélból,nemtudom
–biztosan,hogyszépítsékazudvart.deezzelrosszattettek,mertalengyeleknagyon
levoltakgyengülve.odajöttek,lefeküdtekhasraésavizetszívtákmagukba,aztánvér-
hastkaptak.alengyeleknagyonsokan elpusztultak.voltottbetegszoba,deorvosnem
volt,csakmiközülünkegyszanitéc,Jánosbácsinakhívták.o ttcsakazvolt,akinektem-
peratúrájavolt,csakazvoltabeteg,akilázasvolt.”

f arnbauerbélaisvérhastkapottésönmagánpróbálkozottsegíteni:„elkapottavér-
has.Úgypróbáltamgyógyítani,hogypléhlaponszénnéégettemkenyeret,ésaztrágo-
gattam,mertmárotthonisvoltegyszerolyan,hogyszéntablettátkaptam.aztrágogat-
tam,éstalánazzalsegítettemmagamat.aztánmikorjöttemhaza,alágerkijáratánála
barakkoknálálltunk,háthozzámhasonló,mégtalánfiatalabbisvoltazagyerek,egy
nagyfoltvoltanadrágján,nemtudtatartaniavizet.ilyeneketmárnemküldtekhaza,
aztvárták,hogyhaljonmegott.”

Több visszaemlékező is mondta, hogy aki elvesztette a reményt, annak a napjai
megvoltakszámlálva.bukovszkyJózsefszavaival:„akielhagytamagát,nembírta,az
halálravoltítélve.”Lászlóbélaisbiztattaafogolytársait,hogymozogjanakahidegpin-
cében,aholelvoltakszállásolva,hogyegykicsitmelegedjenekfel:„voltolyan,akicsak
lehúzódott a falnak. mondtam neki, hogy mozogjon, mert itt fog megfagyni. Hogy
minek,aztmondja,úgysemegyünkhaza!Hátmagaittakarmegdögülni?merténnem
akarok,mondomneki,hazaakarokmenni.Hogymikor?énnemtudom,deörökkénem
fognak itt tartani, egyszer csak elengednek. ebből nem engedtem – én el akarok
menni.ugyi,akinagyonbeleéltemagát,azelispusztult.”
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nemcsakabetegségekszedtékazáldozataikat,hanemanehézmunkais.ahogyan
máremlítettük,abányáktartoztakalegveszélyesebbmunkahelyekközé–ésafoglyok
nemcsakbányaszerencsétlenségekbenhaltakmeg:„mindignéztük,mikorjönaszürke
ló–mondtakollárovicsLászló–,azvitteahalottakatkialágerből.ahidegbenösszerak-
tákahalottakat,megfagyva,mintazölfát.aztánrobbantanikellettvalamigödröt,hogyel
tudjáktemetniőket.voltolyan,hogylementünkabányába,azemberösszeesettésmeg-
halt.aztánazorvosmondta,hogyeznembetegségbenhaltmeg,hanemvégelgyengü-
lésben–abelekfeléltékazsiradékot,azemberösszeesettésmeghalt.”

amesszeészakonahidegishozzátársultabetegségekésanehézmunkamellé.
Hideghétif lóriánsosefelejtiéletelegrosszabbidőszakát–azelsőteletahadifogság-
ban: „még meg kell említenem, ami borzasztó – ott halt meg a legtöbb hadifogoly.
k imentünkebbenazegyszerűnémetruhában,amitazelejénkaptunk,deezeknem
ahhozazidőhözvoltak.vékonyakvoltak,úgyhogybizonyolyanfélévigmindenreggel
olyanhárom-négyemberünkmegvolthalva.”

voltak esetek, amikor tömeghalálról lehet beszélni. varga g usztáv a legrosszabb
fogságbeliélményétegysztalinomellettilágerbenélteát:„o ttvoltakolyanházak,amit
f innországbanleszereltek,ésodahozták,azokatépítettükfel.Jöttatél,ésolyanhideg
volt,hogyazszörnyű.Jólbefűtöttünk,mertazértszenetkaptunk.k igyulladtakazán,
és a láger leégett, sokan megfulladtak, megégtek. volt egy vakszemű bottyán, azt
mondta,hogyhafelgyúlt,dögüljetekmeg!k étmétereshóvolt,abbanástunkmagunk-
nakgödröt,ottfeküdtünkpufajkábanfelöltözveahóban,körülbelülkéthétig,demeg-
fagytakazemberek.o ttszázávalpusztultakelabbanalágerben.”

alágerélethezatemetésekishozzátartoztak,méghasokszornemhasonlítottakis
temetésre.g eskónés imonilonacsaknehezentudottbeszélniahalottaksorsáról:„a
halottakatsaraglyánvittékkialágernekavégébe,lepedőbecsavarva.deottolyanvolt
aföld,hogynemisnagyonlehetettásni,mertolyanrétegeskővoltott.egyméteresgöd-
röt,haástak,deodamárnemalepedőbentettékőket,csakcsupaszon,kettő-három
embertegyolyansírocskába,úgytakartákbeegykisfölddelvagykővel,amiveltudták.
ottpihennek,sajnos.”

a„temetésekkel”összefüggésbenbolemantkárolyegynagyvérhasjárványraemlé-
kezettvissza:„r itkareggelvolt,hogynyolc-tízembertmeztelenül,majdnemcsontvázan
nemvittekkiakórházból.aztánátellenben,abbanahomokbanmegmaradtakmégarégi
futóárkok,mégtalánmost ismegtudnámmutatniőket,márannyiévután,oda vitték
kocsivalaszegényhalottakat,meztelenenbedobáltákésbetemettékőket,aztánjólvan.”

f arnbauer bélának egy alkalommal nagyon kellemetlen élménye volt. egy teme-
tőbrigádba választották ki. a két halott számára egy dombon volt kiásva a sír, de a
legyengültfoglyoknemtudtákodafelhúzniahalottasládát:„azoroszmagyarázottvala-
mit,ésamásikválláravetteahullát,éselindultföladombon.aztánénisfelvettema
másikat,deaztvalahogyoperálták, vagyboncolták,ésanedve ráfolyottahátamra.
aztán egy darabnál kifordultak a belei, ráléptem, hasra estem, meghemperegtem
benne.aztána legborzasztóbbaz volt, hogymikor felvittükahullákat, visszakellett
menniésabelsőszerveitamarkunkbanhordtukfeladombra.annyiföldetböktünkföl,
hogybetakarjaahullákat,detőlünktizenötméterreazelőzőlegeltemetettbelétmár
húztákavarjak.azelégszörnyűélményvolt,éshátnemtudtunkkimosakodnibelőle,
mertazelsőnapokbanszappantnemláttunk.”
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sokszor a halottaknak sem adatott meg a végső nyugalom. ahogyan Hideghéti
f lóriánelérzékenyülveelmondta,atáboritemetőszürreálisjelenségekhelyszínevolt:
„k ivittékőketegydombtetejére,ottantöbbnyiremeztelenrevetkőztették,deakkormár
millióvarjúvárt,azokolyankisebbvarjúkvoltak.ahalottaknakkivittékafejfát,afára
rávolt írvaahadifogolyszám.deazt ishallottam,hogyacivilekestemindellopták,
mertazzaltüzeltek.”

Hazafelé

arepatriációrögtönnémetországkapitulálásautánkezdődött–amunkaképtelenfog-
lyokathazaengedték,amunkaképeseketszovjetunióbelimunkatáborokbavitték.1945
novemberéig, amikor az első nagy repatriálási hullám utolsó transzportjai is hazaér-
keztek,többmintegymillióhadifogolykerülthaza,ebből189ezervoltmagyar.1946
márciusában még majdnem 236 ezer magyar maradt szovjet fogságban. a
szovjetunióbanahadifogoly-munkaerőkihasználásában1946és1947elsőfelevolta
legintenzívebb,így1946folyamánalacsonyvoltarepatriáltakszáma–valamiveltöbb
mint18ezrenérkeztekhazamagyarországra.amásodiknagyrepatriálásihullám1947
májusábankezdődött,azévvégéigmegközelítőleg93ezermagyarhadifoglyotküldtek
haza.aharmadiknagyhullám1948-bankövetkezett,amikorközel89ezerhadifoglyot
eresztettekel.1949januárjábanmég12ezermagyarvoltszovjethadifogságban,őket
akövetkezőévekbenküldtékfokozatosanhaza,bárahadifoglyokutolsókiscsoportjai
csupán1956-banjöttekvisszaszovjetunióból.27

avisszaemlékezőklegnagyobbrésze,akikszovjetkézenvoltak,többverziójáthal-
lották egy mondatnak: „ott voltam majdnem négy évig – emlékezett vissza Hoffer
istván–,ésmindig,azelsőnaptólazutolsóigaszkoro domoj volt.Szkoro domoj, pasli
domoj, szkoro domoj, ebbőlállt azegész.Hasonló tapasztalata volt g eskónés imon
ilonánakis:amikormárazoroszoklátták,hogykikvagyunk,hogynemháborúsbűnö-
sök,akkormondták,hogyó, nebojte sa, skoro pôjdete domov.debizonyaskoroból
háromévlett.ennyivoltaruszkiskoro.”

pathóernőátgondoltabbtaktikákrólismesélt–aszovjetekadezinformációmes-
tereivoltak:„voltegyidőszak,főlegősszel,akkorolyannyomásvettafoglyokonerőt,
mindenkibúskomorrávált,mertféltünkatéltől,mertazvolta legrosszabb,atél.és
akkorazoroszokolyan rafináltakvoltak,hogyvoltakgyűlések,ésakkoracivileknek
bebeszéltékazt,hogymostmárengedikhazaafoglyokat.azért,hogyacivilekterjesz-
székköztünkazt,hogymegyünkhaza,ilyenapolitika.aztánanépek,akikvelünkvol-
tak,kérdezték,hogymármentekhaza?ésahazamenetbőlcsakazlett,hogyvoltegy
egészségügyi vizsgálat, és hogy az egészségesek mennek, a betegek maradnak. és
akkorkisült,hogydonbaszbavisznekminket,abányákba.”

amikorafoglyokszovjetunióbakerültek,azelsőidőszakbannemvoltsemmikap-
csolatukazotthoniakkal.néhányuknak,mintpéldáulf arnbauerbélánakmégatransz-
port alatt sikerült hazaüzennie, bár az ő esetében ez nem nagyon segített: „először
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lementünkJugoszláviába,ottegycetlire írtamhaza,éskidobtamazablakon.Össze-
szedték,demáritthonvoltam,mikormegérkezett.”

alevelezéstegy1945júliusábanszületettkormányrendelettettelehetővé.mivela
leveleketcenzúráztákésatáborokbanhiányvoltamagyarésromántolmácsokból,a
levélforgalomerősenakadozott.atáborokésaszülőföldközöttikapcsolattartás1946
nyarátólváltnémilegkönnyebbé,azévőszénalevelezéslebonyolításánakfeladataa
vöröskereszttőlhivatalosanisátkerültabelügyminisztériumhoz.28 néhányfogoly,mint
példáulszépeg áspár,mindenhónapbanküldhetetthazalevelet,bárnememlékezett
arra,hogyotthonrólkapottvolnaválaszt.Tóthistvánnakcsakkétszervoltalkalmaleve-
letküldeni.mivelműködöttacenzúra,afoglyoktöbbnyirecsakpármondatotírhattak,
amikbenemfértsokkaltöbb,mintaz,hogyélnekésüdvözlikazotthoniakat.ésnem
mindenlevéltaláltamegacímzettjét,mintahogyanLanczmiklósiselmondta:„minden
hónapbankaptunkduplavöröskereszteslapot,huszonötszótlehetettírni,hazulróljob-
bancsakkérdeznilehetett.egyikemberaztmondta,no,jólmegírtam,hogynegyven-
háromkilóvagyok.moszkvábanaztmindellenőrözték,alávoltnekihúzva,ésvissza-
kapta,deszidástnemkapottérte.megvoltmindenlágernekaszáma,aztánúgyosz-
tották,küldtékszétmoszkvábólalágerekbe.”

afoglyokazotthoniésnemzetközitörténtekrőlcsakkevesettudtakmeg.azegyet-
lennagyesemény,amirőlmindegyikfogolyértesült,aháborúvégevolt.kozméristván
azokközétartozott,akikerrőlnagyonjólvoltakinformálva:„k ivolttéveahangszóró,
ésaztisjelentettékmindennap,hogymerremegyaszovjethadsereg.aztismegtud-
tuk,amikoravágfolyónátkeltekg alántán,ésvágánkeresztülmentek.”

azotthonieseményekrőlnagyvoltafoglyokközöttabizonytalanság–főlegakkor,
amikortöredékeshíreketkaptakacsehszlovákiaimagyarkisebbségkérdésénekren-
dezéséről.pathóernőéstársaisemtudták,mivárrájukotthon:„meghallottuk,hogy
kitelepítésvaninnen,f elvidékről.mostakkornemtudtuk,hogymirejövünkhaza,ugyi?
merthátkitudta?azvoltazigazság,hogylehetettonnanleveletírni,aszovjetunióból,
adtakpapírt,deaznemjöttelegyse.azcsakolyancselvolt,hogymégisnyugtassa-
nak.–szépeg áspárazotthoniproblémákrólavoltfogolytársátóltudottmegvalamit,
akikeksikerültkorábbanhazajutnia:–egynaszvadifiatalembermégafogságelején
hazajutott,attólkaptunk ilyenértesítést,hogyelkezdtékadeportálástCsehországba
vagymagyarországra.”

ahogy már említettük, több visszaemlékezőnek, akik alkalmasak lettek volna a
szovjetunióbeli munkára, sikerült kikerülni a fogságot – nem mindig szökés által.
szovjetunióbanmárazegyikneksemvoltilyenszerencséje,illetvebátorsága.aprob-
lémanemcsakabbóladódott,hogyafoglyokatszögesdróttalésőrtornyokkalkörülvett
táborokbanőrözték.azországhatalmasvolt,aszökevényekneknemvoltsemhelyis-
meretük,semkapcsolatokkalnemrendelkeztek,legtöbbszörnemistudtakvolnakom-
munikálniahelyiekkelésafeljelentésnekisnagyvoltavalószínűsége.azegyakevés
adatközlőimből (Tóth k árolyon kívül), aki komolyabban is gondolkodott a szökésen,
Hoffer istván volt: „k ét civil nő megfogott bennünket, nekem is akadt egy, meg az
imrének is. azt mondták, hogy megszöktetnek bennünket. de nem mondták, hogy
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magyarországra,csakbudapestettudták,elvisznekbudapestre,ésazsenáink,anője-
inklesznek.Leszpénzis,dokument is,hogyőkelintéznekmindent.mondták,hogyne
próbáljak mondani semmit. Cigarettát is adott, hozott kekszet is, meg azt a fagyos
almát,amitforróvízbebeletettek,aztisehettünk.aztmondjanekemazimre,tekoma,
hisz énnekem otthon a feleségem, hát mit fogok ezzel csinálni? mondom neki, ne
törődjvele,asűrűségbenmajdelszökünkelőlük.deaztánegynaponhiábavártukaz
autót,nemjött–nemadtakodaminket,mertrosszulfizetettagyár.Többetsoselát-
tukanőket.”

viszont több visszaemlékezőm is említette, hogy néhány fogolytársuk szökni pró-
bált.azeseteklegnagyobbrészenembizonyultsikeresnek:„voltolyanis,hogyelszök-
tek–mondtaJankovicsLászló.–Tövisesdrótvolt,dehátazonisátlehetmennioko-
san,nem?visszahoztákésjólmegvertékőt.megtaláltakmindenkit,hiábavolt,hogy
elszökik.voltegypárolyan,akitelfogtak.aztánvoltolyantribün,összehívtákafoglyo-
kat,ésakkorottjólelverték.”

szépeg áspárolyatisemlített,hogyaszökésikísérletértnemaszökevénytbüntet-
tékalegjobban:„aztmondtákazoroszok,mionnan,oroszországbólnemmegyünkel,
hiábaakarunkmegszökni,onnannemsikerülelmennünkhaza.voltakvelünkerdélyi-
ek,kéttestvér,megegyharmadikbarátjuk.megszöktekafogságból,deötnaponbelül
visszahozták őket. valami vasúti hídon kellett nekik átmenni, ott fogták el őket.
visszahoztákőket,valamiötvagytíznapracsuktákvolnaőketbe,deamunkavolta
fontos,hogydolgoztassanakbennünket.alágerparancsnokunk,aznk vd-sfőhadnagy
tíznapra ítélteakatonát,akiakkorszolgált,mikorszöktek.Legjobbanaztbüntették
meg,aszökevényekcsakegyvagykétnapigvoltakakarcerban.”

László béla olyan dologról beszélt, amit több visszaemlékező is említett – néhány
fogolykészakarva legyengítettemagát,hogy ígybetegtranszportbakerüljön,ami időről
időre nyugat felé ment: „aztán volt sok olyan, aki a dohányzásról nem akart leszokni.
r eggelmentünkkimunkába,ésacivilekárultákadohányt,mertnekikszabadvoltter-
melni.ésvolt,akimeghagytaesteahúszdekáskenyerét,nemettemeg,odaadtaadohá-
nyért.ő akkorisszívnifog.éshogyhafog,majdjönvalamibetegtranszportésazzalmegy
haza.dehogyjöttazhaza,elkaptaahasmenés,megavérhas,elisvitteőtet.”

Jankovics László is említett hasonlóan gondolkodó foglyokat – persze, nem min-
denkinekjöttbeaszámítása:„időnkéntvoltorvosivizsga,éshaazókások megszapo-
rodtak,akkorcsináltakszerelvénytésezeketelküldtékhaza.azemberekminélhama-
rabbhazaakartakmenni.nősökvoltak,családjukvolt,ésannyirahazavágyókvoltak,
hogymegfőztékadohányt,itták,nemettek–megamúgyiskevésvolt–,ésleókásod-
tak,lebetegítettékmagukat.ilyensorsokvoltakottan.”

f ordított esett is akadt – a visszaemlékezőim közül Tóth istván jött vissza
szovjetunióbólalegkésőbb:1949áprilisában.azt,hogytovábbfogságbantartották,a
testalkatávalmagyarázta:„mindenhónapbanvoltvizsga,hogykinekmilyenafizikuma.
énígyképemremindigsoványembervoltam,detestremegmindignagyonjólnéztem
ki.ésvoltottegy jugoszláviaiszakács,k óris Józsinakhívták,magyargyerekvolt,és
sokszormondta,hogyhátgyere,egycseppetmegpótolomazennivalót.ezlettavesz-
temaztán,hogytovábbottmaradtam.”

afiatalabbkorosztályúak,akiketmár1945-benszabadonengedtek,szerencsésnek
mondhattákmagukat,denekiksevoltkönnyűasorsuk–méghazakellettjutniuk,ami
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sokszornagyonhosszúutazástjelentett.ilyenhelyzetetéltátbajif erencis.őtismint
leventéthurcoltákkinémetországba,ésröviddelaháborúbefejezéseelőttkerültszov-
jetfogságbaamostani lengyel–németországhatáron:„amikorkapituláltakajapánok,
elengedtekbennünketishaza.adtakbumázskát,egyhetiélelmetésmehetmindenki
haza.k iengedtekalágerből,akapubanindulótjátszottazenekar.atizenhatévesgye-
rekmehethaza.azértvoltakottöregharcosok,ésmindigiparkodtunkközéjükkevered-
ni.kétiránybamentavonat,egyikstettinbe,amásikmegkeletre.azöregekaztmond-
ták,hogynemenjünkkeletre,hanemnyugatra–félteka[munkás]paradicsomtól.”

augustínmilanfiatalkoránakésazzalösszefüggőgyengetestalkatánakköszönhet-
teszabadulását–amikornémetországbahurcolták,mégnemtöltöttebea tizenhat
évetse.aviszonylagrövidfogságautánafogvatartóieleresztettékőtésatársait.afia-
talfiúkelvoltakkeseredve:„o lyanisvoltegyszeregyvárosban,hogyelengednek,azt
mondták,hogymehetünkhaza.g yerecskéket,aleventéket,fiatalokat.k iismentünka
táborból.dehovamenjünk?nemtudtuk,hogyholvagyunk,holavasút,nemtudtukaz
utat,messzevoltunkhazulróléssemmitnemtudtunknémetül.papírtnemadtak,és
azvoltalegrosszabb–papírnélkülhovalehetmennikatonaruhában?ígyvisszamen-
tünkatáborba.”

ellenkezőleg,amiasúlyosbetegeketilleti,az1945-ösrepatriálásoknálmegtiltották
azoknakaszállításátis,akiknembírtákvolnakiazutat.29 f arnbauerbéla1945-ben,
amikoraszovjetunióbahurcolták,tizenhétévesvolt.mégazonazévensikerülthaza-
jutnia:„f iatalnőkjöttekbealágerbe,lekelletttolnianadrágot,ésazembertseggbe
csípték.akinekafenekénlötyögöttabőr,megahús,azmármunkaképtelenvoltés
bekerültabetegszerelvénybe.beosztottak,ésmondták,hogymegyünkhaza.nemhit-
tükel,mertkiisúgykerültünk,hogyaztmondtákdomoj.r ámnézettazoroszparancs-
nok,ésazthitte,hogynembíromkiazutat.elzavart,deamásikoldalrólfölszálltama
vonatra.Hazaakartamjönni.mikorhazajöttem,aztmondtákazutcában,hogyezcsak
hazajöttmeghalni.anyámmellettemállt,mikoreztmondták.”

máremlítettük,hogy1946-bancsakkevésfogolykerülthaza.k öztükvoltvitekŠte-
fanis,akiszlováknemzetiségűvolt,ésaháborúalattamagyarhonvédségbenszolgált:
[fordításszlovákból:] „aztegész időalattmondták,ahogyottvoltunk,hogymegyünk
haza.ésvégülelérkezettazapillanatis,hogyténylegmentünk.véletlenülabányában
voltunk,ésottelterjedtahír,hogymegyünkhaza.miicsodaa?!Hányszormentünkmár
haza,hányszormentünkmárhaza!dealágerbeértünk,ésottanagysürgés-forgás.
mivan,mivan?megyünkhaza,megyünkhaza!ésúgyisvolt,mentünkhaza.”

bolemantk árolyaháborúéshadifogságalattnagyonrosszhelyzeteketisátélt,a
fogság vége felé mégis egy kis szerencséje lett – 1947-ben jött haza, egy ismerőse
segítségével:„egynagytisztnekafiavoltott,pestigyerek,együttdolgoztunk.oroszul
nem tudott, de németül jól beszélt, ez bekerült ott írnoknak. egyszer azt mondja
nekem,karcsi,nemakarszhazamenni?Hátmárhogygondolszolyat,hogynemaka-
rok hazamenni?! beteszlek a transzportba, mondta. k érdeztem tőle, te is jössz?
megyekénis,aztmondja.voltunkottmondjukkétezren,vagykétezer-ötszázan,kivá-
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lasztottakszázötven-kétszázembertakikmárjöhettekhaza.odesszábansoklágervolt
ésazokbólszedtekösszeegyszerelvényt.”

móroczmihályis1947-benkerülthaza,nekiviszontaszerencsétlenségbenvolta
szerencséje.amikortélenszenet lapátoltakegytársávalegynagyszénrakásmellett,
egyösszefagyottszéntömegszakadtrájuk.atársabeleishaltasérüléseibe,mórocz
mihálypedigtöbbhónapigeszméletlenülfeküdtakórházban.azeszméletevisszaté-
réseutáncsaknagyonlassansikerültkilábadozniaasérüléseiből:„mikormárjobban
lettem,onnanmáraztánnemvittekmunkára.egyszeraztánkirámoltakbennünketa
barakkelé,ésjöttegyorosz.Hogyelmehetünkhaza,deaztmondta,hamégegyszer
idekerülünk,akkorinnennemmegyünkmárhaza.bolond,hátjószántunkbólmentünk
oda?akkoraztánegypárembertelküldtekhaza.”

szullóLajosegybetegtranszporttal jutotthaza: „egyhónapigvoltamabányában,
aztánonnétkikerültemmintókás.Levoltamgyengülve,ésbekerültemagyengékcso-
portjába, amit szállítottak haza. ez 1947 tavaszán volt, feküdtünk, mert már akkor
lehetettagyepenfeküdniésjelentették,hogykikmennekhaza.énakkorátugortam,
mikoranevemethallottam,hogyafárólleszedtemvolnaazalmátisútjában.deazerő-
sek,akikjólbírták,azokottmaradtaktovább.”

szépeg áspárháromrepatriálásihullámotemlített:„Háromilyenhullámvolt,1945-
ben,1947-benésaztán1948-banmárvéglegesen,akkormármegszűntatáborazon
avidéken.amagyarokattartottákvissza,mertabenešékállítólagaztmondták,hogy
őnekiknincsenekhadifoglyaik,legalábbisakkorottannálunkeztbeszélték.”

Hučkok árolyisháromhullámrólbeszélt.azelső1947-ben,amásikkettőakövet-
kezőévbenvolt:„1947nyaránkétnémettranszportmenthaza,azokbólvoltalegtöbb.
akkorse románok,semagyaroknemmentekvelük. ígykevesebben lettünkés ilyen
kisebblágereketmegszüntettek,úgyhogy1947őszénvisszavittekazelsőlágerünkbe.
aztán1948tavaszánmentazelsőmagyartranszport,ezúgymájusbanlehetett,mert
hidegbennemnagyonmertektranszportotküldeni.ezekmindbetegek,meggyöngéb-
bekvoltak.voltakolyanhaverjaim,akikkelegyüttdolgoztam,azokdirektnemettek–
kettenmindigakajájukfelétnekemadták.Csakazért,hogyhazakerülhessenek.aztán
mégisegyüttmentünkhaza.mondtamnekik,lássátok,énilyenhassalmegyek,tikmeg
éhesen.szeptemberelejénmárazösszesmagyarmentelabbólatáborból.demarad-
takottnémetek,megrománok,azokbólnemmentegytranszportse,amígottvoltunk.”

alegtöbbvisszaemlékezőnemnagyonkommentáltaahazautazáskörülményeit,az
általábanproblémanélkülment.persze,akadtakkivételekis,mintpéldáulf arnbauer
bélaesetében–1945őszénmégnyugatfelésementolyangyorsanéskomfortosan
azutazás:„aháromhetesútalattamarhavagonpadlóján feküdtünk.avonatazhol
nappal, hol éjjel ment, de állandóan rázott bennünket, és már nem tudtam hogyan
feküdni,mertlesmirglizteabőrünket.mikorhazajöttemésanyámlevetkőztetett,hogy
fürödjek,aztmondta:fiam,nekedcsupasebatested!ésnemvoltegygennyessebem
se, ennek köszönhetem, hogy élek, jó volt az immunrendszerem. mert ha rossz lett
volna,akkoragennyessebekelvittekvolna.”

azúthazafelétöbbnyirekevesebbidőbetelt,mintamikoraszovjetunióbavittéka
foglyokat.aháborúnakakkormárvégevolt,avasútihálózategyrészétmármegjaví-
tották, és a vonalak már nem voltak túlterhelve a frontra irányuló szerelvényekkel:
„szeptemberbenösszeszedtekbennünket–mondtaHučkok ároly–,fölöltöztettekúj
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ruhába,ésbetettekavagonba.akkormáregészmásvoltahelyzet,mintamikorkivit-
tek,ottmárvoltakpriccsekcsinálva,azokonfeküdtünk.ésközéppetvolthelyasztallal,
ésottettünk.akkormárnemvoltsemmibaj–aztlehetmondani,hogykomfortvolt.
máramarosszigetigmentünk,éscsakkéthétigtartottazút,mert1945-ben,mikorvit-
tekkibrassóbólCseljabinszkba,háromhétigmentünk.”

JankovicsLászlóatöbbivisszaemlékezővelellentétbenhazafeléissokáigutazott–
avisszatérőfoglyoknéhaazutolsópillanatignemvoltakbiztosakabban,nem-ehazud-
taknekik:„Tisztekjöttekvelünk,akkormárnemvoltőrség,szuronyospuska.k ikísértek
bennünketazállomásra,aztánbeavagonokbaéselindultunk.egyhónapig jöttünk,
mertnéhafélrevoltunktéve,megkellettvárni,havalamifontosabbszerelvényekmen-
tek, és csak aztán jöttünk tovább. egyszer észrevettük, hogy kelet felé megyünk.
mondom,gyerekek,nemhazamegyünk!aztánmentünkolyanfélórát,megálltasze-
relvény, és körülbelül akkor ment a rendes vágányra – no, most már nyugat felé
megyünk,no,lehet,hogymárhazafelé.”

visszaemlékezőimnekazútalattikomplikációkinkábbmegmaradtakazemlékeze-
tükben,mintmagukazutazásikörülmények.ahadifoglyokegymásikvalóságbajöttek,
mint amit elhagytak. 1945 nemcsak a háború befejeződésének éve volt, hanem az
1938-banmegváltoztatotthatárokrestaurálásánakis,éskezdetétvetteacsehszlová-
kiaimagyarokkérdésénekrendezéseis.sokhadifogolynaképpenezekkomplikáltáka
hazaérkezést.

az1945.augusztus13-ánaszovjetállamiHonvédelmibizottságáltalkiadott9843
sz.határozatelsőpontjaszerint708ezer,aszovjetunióegykorifrontterületeintartóz-
kodó hadifoglyot kellett hazabocsátani, a csehszlovák nemzetiségűeket (cseheket,
szlovákokat,ruszinokat)teljes létszámban(32600főt).30

dálnoki miklós béla miniszterelnök 1945. október 26-án írt levelében k . J.
vorosilovnak,aszövetségesellenőrzőbizottság(sZeb)elnökénekközbenjárásátkérte
acsehszlovákmisszióvezetőjénél, illetveacsehszlovákkormánynál,hogy„aszlovák
területről származó magyar nemzetiségű hadifoglyoknak a csehszlovák határőrség
meg nem értő magatartása következtében gyakran hetekig kell a belépőállomások
előttbebocsátásukravárniok,sőtújabbjelentésekszerintacsehszlovákhatóságoktel-
jesenelzárkóznakezekhazaengedéseelől.”aválaszttöbbmintkéthónapmúlvaazúj
miniszterelnök,TildyZoltánkaptamegv.p.szviridovsZeb-elnökhelyettestől,amiben
azállt,hogyazilletékeshelyrőlnyertértesülésekszerintavoltminiszterelnökaggályai
nemfelelnekmegavalóságnak,merthamisaninformáltákőt.31

az 1946. július 29-én kezdődött párizsi békekonferencián a magyar delegáció a
hadifoglyok ügyében két módosítást szeretett volna elérni. azon kívül, hogy a béke-
szerződéstervezettszövegébeahadifoglyokhazaszállításáravonatkozó„mihelytlehet-
séges”kifejezéshelyetta„jelenszerződésaláírásautánhathónaponbelül”kifejezés
kerüljönbe,aztiselakartaérni,hogyatrianonihatáronkívüllakott,deaháborúide-
jénamagyarhadseregbenszolgált,majdfogságbaesettszemélyekhátrányoskövet-
kezményeknélkül térhessenekvissza lakóhelyükre.sajnosamagyarérdekeketnem
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sikerültérvénybejuttatni,ígyabékeszerződésazeredetimegfogalmazásbankerültalá-
írásra,melyszerint„amagyarhadifoglyokmihelytlehetségeshazaszállítandókahadi-
foglyokatvisszatartóegyeshatalmakésmagyarországközötterrevonatkozólagkötött
megállapodásokszerint.”32

akülügyminisztériumhadifogolyosztályátvezetőpokornyHermann1947.április10-
énírtbizalmastájékoztatójaszerintabukeresti,belgrádiésprágaimagyarkülképvise-
letekutasítástkaptak,hogyazottanikormányoknálpuhatolózzanak,vajonhajlandók-
eaz1938utánimagyarországhozvoltcsatoltterületekrőlszármazóésottlakómagyar
hadifoglyokatazátvételiállomásokon(f ocșani,máramarossziget,esetlegCsap)fogad-
ni és hazaszállítani – itt csak a románok mutattak hajlandóságot, belgrádból és
prágábólnemérkezettválasz.33

sz.ny.k ruglovbelügyminisztera.J.visinszkijnek,asZukülügyminiszter-helyette-
sének1947.május23-án írt levelébenaztkérdezte,hova irányítsákazolyanhadifo-
golytáborokban tartózkodó magyar nemzetiségű hadifoglyokat és internáltakat, akik
bevallásukszerintmásországokállampolgárai.alevélszerinta16620ilyenfogolyból
3703vallottamagátcsehszlovákállampolgárnak.34

T.f .f ilipov,ag upviparancsnokának1947.augusztus29-énírtjelentéseszerint„a
magyar hadifoglyok és internáltak repatriálása a nemzetiség ismérve alapján folyt,
tekintetnélkülazállampolgárságra,azzalteljesmegfelelésébenamagyarokrepatriá-
lásárólszólóminisztertanácsihatározattal.asZuk ülügyminisztériumának7004/bsz.
számú értelmezése szerint azonban a magyarországra való telepítés csak a volt
magyarhadseregtagjairaésamagyarállampolgárságúmagyarnemzetiségűinternál-
takravonatkozik,illetveamásnemzetiségű,demagyarállampolgárságúhadifoglyokra
és internáltakra, akinek állandó lakóhelye a jelenlegi határokon belül magyarország
területénvan.asZumvdezzelazindoklássalösszefüggésbenadtaki1947.július10-i,
430. számú utasítását, amelynek értelmében a magyarországra való hazatelepítés,
egyezően a sZu mvd 1947. évi 00516. sz. parancsával, nem vonatkozik azokra a
magyarokra, akik más államok állampolgárai [...]. e direktívák megjelenése előtt a
repatriálássalmegbízottszervektáboraiban(f ocșani,máramarossziget)mármegérke-
zett9829fő,akinemmagyarállampolgár,ezekközül1694csehszlovákállampolgár-
ságúmagyar.ezekaszemélyekegyelőreazátmenetitáborokbantartózkodnak,ésa
r epatriálásiigazgatóságfelterjesztetteakérdéstazsZuminisztériumtanácsaelé,hogy
átadhatók-eamegfelelőországokképviselőinek.azmvdamagarészérőlaztakérdést
terjesztibeazsZuk ülügyminisztériumához,hogymindezekamagyarokátadhatóak-e
a magyar kormány képviselőinek, amennyiben olyan személyekről van szó, akik
magyarországterületénéltek,annakháborúelőttihatárainbelül,ésamagyarhadse-
regbenszolgáltak,következésképpenazőketérintőkérdésamagyarkormánydöntés-
körébetartozik-e.akérdésbenegyelőrenemszületetthatározat.”35
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akülügyminisztériumhadifogolyosztályátvezetőpokornyHermann1948.április25-
énírttájékoztatójaszerint„nagyelőzékenységetmutatottaszovjetkormányaromán
éscsehszlovákállampolgárságúmagyarhadifoglyokkérdésében.k érésünknekhelyt
adva közölte g olubjev altábornagy, hogy azok ellátása máramarosszigeten nem
magyarországotterheli,éshogyarománkormányacsehszlovákállampolgárokellátá-
sárólkülöntárgyalacsehszlovákkormánnyal.Továbbá,aprágaimagyarkövetmárcius
végénérkezettértesítéseszerintacsehszlovákkülügyminisztériumazillegálisanszlo-
vákterületrevisszatértmagyarnemzetiségűhadifoglyokszabadonbocsájtásáthelyze-
tekilátásba”.36

egykoricsehszlovákállampolgárnaklenninemugyanazvolt,mintanyaországinak,
amirőlsz.J.ismeggyőződhetett.ahosszabbhadifogságkikerülésétvalószínűlegaszü-
letésihelyénekisköszönhette.amikoraszovjetek1944decemberébenfelsorakoztat-
ták őt és társait, egy őrnagy kettéválasztotta a fogolytömeget: „azt mondta, cse-
choszlováci, szuda! Hogy ideálljanak.énisodaálltamacsehszlovákokhoz,ésvelem
együttsokmagyaris,merterrőlaterületrőlvalókvoltunk.ésmagyari szuda,úgyhogy
szegénymagyarokatvittékmindjártelőre,ottarögtönzötthidakatcsináltattákvelük–
hogyhánymegvolthalva,félrevoltakrakva...minketnemvitteksehovase.Hogymilett
volnavelünk,énnemtudom.voltvelünkkétorosz,deolyannagysúlytnemfektettek
azőrzésünkre–csakazért,hogycsehszlovákokvagyunk–,úgyhogymegszöktünkés
kivetkőztünkcivilbe.Hogyatöbbithovavitték,nemtudom.”

ahasznosinformációkésegyjóhelyenlévőismerősvagybarátahosszúhadifogoly-
sorskikerülésétisjelenthette.1945nyaránkovácsantalésfalubelitársaimárútonvol-
takkeletfelé,amikormáramarosszigetennagyszerencseérteőket:„voltegymagyaror-
szágitizedeshaverom,akiírnokvoltazoroszoknak–aleltártcsinálta,hogymiafogoly
neve,honnanvan,ezeket.aztmondjanekem,te,vigyázzatok,merthamagyarokvagy-
tok, tikteket is kivisznek. kérdi tőlem, hogy mi a kerületünk. mondom neki, hogy
bratislava. mindjárt jelölte is, hogy emide álljak. a többiek már lassan mentek be a
vagonba.akkortudtukmeg,hogyCsehszlovákiánaknemvoltharcolóhadseregeahábo-
rú alatt, és azokat a foglyokat, akik Csehszlovákiába tartoznak, nem viszik ki
oroszországba.ígyaztánminket,öten-hatanvoltunkbacsfaigyerekek,nemvittekki.”

afoglyokaszovjetunióbanistalálkoztakolyanesetekkel,amikoravoltcsehszlovák
állampolgárságnemcsakelőnyösposztokat (például tolmács) jelentett.Többvissza-
emlékező – mind a nyugati hadifogságba kerülők, mind a szovjet kézre kerültek –
csehszlovákdelegációkatemlített,amelyek„csehszlovákokat”kerestekatáborokban.
„márkétévutánhazaisjöhettünkvolna,hatudtukvolna,hogyhovatartozunk,mond-
takozméristván.minkaztgondoltuk,hogymagyarországhoztartozunk.pedigafront
utánmindjártCsehszlovákiáhozkerültünk.innenaminisztériumkiküldöttembereket,
akikjöttekalágerekbe,éskérdezgették,hogykikvannakcsehszlovákterületről.nem
tudattavelünksenki,hogyamiközségünkmárCsehszlovákiáhoztartozik.Hatudtuk
volna,1946-banjöhettünkvolnahaza.aztán1947őszéniskellettvolnahazajönnünk,
deakkorisegyévrevisszafogtak,éscsak1948-banjöttazatörvény,hogyjöhetünk
haza.”
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kozméristvánesetéhezhasonlóanszullóLajosisemlítette,hogyahadifoglyoknem
voltakértesítvearról,mitörténtaf elvidékkelaháborúután.ennekellenéreazegyik
falubelibarátjánakmint„csehszlováknak”sikerülthazakerülnie:„nemtudtuk,hogymi
lesz,mertamikorelmentünk,akkorezmagyarországvolt,ugye.akkoregyáltalánnem
istudtunk Csehszlovákiáról.akirályfaihaverom,azernő,az1945-bencsehszlováknak
jelentkezett,ésegyhónaputánhazaisengedtékőtet.”

voltakolyanok,akikneksikerültagyőztesoldalrakerülni.szépeg áspártmárafog-
ságlegelejénkihallgatták:„mégmikormentünkfogságba,összeírtakbennünket–az
oroszokkikérdeztekbennünket.nemtudom,negyvenötvagynegyvennyolckérdésvolt,
mindent kérdeztek, a szülőket, ezt azt, és aki szlováknak mondta magát – még ha
magyarisvolt–,hazaengedtékmég1945-ben.mégegyvoltmagyarcsendőrtishaza-
engedtek,egybaromlakit,érsekújvármellett.”

vitek Štefan hamarább került haza szovjetunióból, mint a legtöbb hadifogoly, ő
ugyanisszlovákvolt.1946volt,ésa fogolytársaivalegyüttmegtudták,hogymennek
haza– igaz,ezakkorcsakafoglyokegyrészéneksikerült: [fordításszlovákból:]„o tt
sokféleembervolt,szlovákokis,magyarokis.Jöttahír,hogyacsehszlovákokmennek
haza.nagyösszeírásokatcsináltak,ésamagyart,akicsakegykevesettudottszlová-
kul–hacsakannyittudottmondani,hogy„dobré ráno”,vagy„dobrý deň”–,márszlo-
váknakvették.igyekeztünksegíteniegymáson,mondtukannakamagyarnak,hogyne
félj,teismészhaza!alófasztfogunkmenni,hú!ésszegénymársírtis,sajnáltukőt.de
sokanígyjutottakhaza.merthaverokvoltunk,hátegyüttrukkoltunkbeannakidején,
ésegyüttfutottunkazoroszokelől.ésvoltak,akikakkorottmaradtakésmimegmen-
tünkhaza.deakitehette,megmentettemagát.Úgymintszlovák.”

bukovszkyJózsefisemlítette,hogyaszületésihelyemiattmaradttovábbafogság-
ban:„előszöramagyarországiakatengedtékhaza,háténis jelentkeztem.Hogyhon-
nanvagyok?mondom,g alánta.megnézteatérképetésmegtalálta,pozsony,hogyaz
szlovákia, én nem mehetek a magyarokkal haza, vissza kellett mennem. ez az első
alkalomvolt,1946-ban.akkorvittekbetegeket,engedték,akikbetegekvoltak,akiket
őkmegoperáltak,nosnemtudtakmárdolgozni,ezeketszállították,megolyangyön-
gébbeket.”

1946 tavaszán változás történt a magyar hadifoglyok hazaszállítási útvonalán:
addig csak f ocșanin keresztül történhetett a hazatérés, ekkortól pedig a márama-
rosszigeti36.sz.repatriálótáborisfogadottmagyarokat,és1948áprilisátólmárcsak-
is máramarosszigeten keresztül kerültek haza a magyar hadifoglyok és internáltak.37

f arkas g yula volt az egyik legkorábban hazaérkező visszaemlékezőm, akit kivittek
szovjetunióból–őmár1945decemberébenotthonvolt.másokkalszembennagyobb
szerencséje volt, de hazaérkezésekor ő is találkozott bonyodalmakkal. f ocșaniban
azzalazinformációvalszembesítették,amivelavisszaemlékezőimlegtöbbjeistalálko-
zott,miszerint„Csehszlovákiánaknincsenekhadifoglyai”–egyrésztgyőztesállamvolt,
másrésztpedigazért,mert1945.augusztus2-ánbenešelnökaláírtaa33/1945jog-
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fosztódekrétumot,amiazantifasisztákonkívülmegfosztottaamagyarokatésanéme-
teketcsehszlovákállampolgárságuktól:„f ocșanibanegyelosztólágervolt,gyöngélke-
dőkettartottakottan.o lyannagypajtákvoltakott,emeleteságyakkal.aztartottaben-
nünkalelket,hogyhazamegyünk.o ttkéthétigvoltam–megtudtam,hogyszlovákiába
nemlehetjönni,merthogyaszlovákokaztállították,hogynekiknincsenekfoglyaik.de
aztán több mint egy hét után engem is elengedtek haza.” f arkas g yula végül
magyarországonkeresztülkerülthaza.

bolemantk ároly isa focșani táboronkeresztül jötthaza.mégmielőtta foglyokat
beengedtékvolnaatáborba,felsorakoztattákőket:„voltegynagyfüvesrész,jötteka
magyar tiszt urak, és elkezdték: ide figyeljetek, bajtársaim, aki f elvidékre, vagy
erdélybeakarmenni,azszedjemagátésjöjjönvelünk,egymásiklágerbemegyünkés
hamarabbhazaérnek.aztmondjaahaverom,karcsi,milesz?idehallgass,Jancsi,ha
akarsz, nem tartlak vissza, de én nem megyek sehova, mert ha magyarországra el
tudokmenni,máronnanismeremazegészvidéketéshazafogokkerülni.aztánúgyis
volt,a többiekmentek,énmegabarátommalottmaradtam,ésakkorbevittekben-
nünket oda abba a lágerba. másnap jönnek, egy magyar tiszt, egy lajstrommal, és
olvassafelaneveket–hátolyanszerencsésvoltam,hogyazénnevemisbennevolt.

visszaemlékezőim nagy része a máramarosszigeti tranzitlágeren keresztül jutott
hazaaszovjetunióból.szullóLajos1947májusábankerültodaésegészen1947őszé-
ig várta a továbbszállítását (úgy, mint egy másik vágkirályfai – Tóth károly is):
„máramarosszigetenvoltegygyűjtőtábor,ottkiraktákazösszesfoglyot,ésonnétmegint
különtranszportokjöttekmagyarországra.amagyarokmindjártmehettekhaza,deafel-
vidékieketkiszedték,ésottfogták.abenešakkoraztmondta,hogynincsensemmiféle
elmaradottkatonája,ésnemfogadtabeamagyarokat.Csehszlovákianemfogadottbe
bennünk,ésmagyarországranemisvolthovamennünk.ottvoltunkegészenőszig.[…]
máramarosszigetenatalajvoltazágy.ősszel,mikormárjöttahuzat,nemlehetettkint
aludni.voltegynagyépület,ezvalamikorkórházvagy laktanyavolt–amiodabefért
ember,azatalajonfeküdt,atöbbimegkintazudvaron.éjjelremindenkiodafeküdt,
ahovatudott.Takarósevolt,oroszországbólcsakaztaruháthozhattukel,amirajtavolt
azemberen,nemvoltkülönpokróc.azajtókmindenholnyitvavoltak,alágerbenszabad
forgalomvolt.deakapukbanoroszokálltak,csakbrigáddalmehettünkki,deottnem
kellettdolgozni,csaka lágerbenvoltakvalami igazítások.szédölögtünk,minta libák.
éppencsakfürödnilehetett,afürdőmentállandóan,mosdás,tisztálkodás.”

szépeg áspártörténeteishasonló,csakő1948májusábanértmáramarosszigetre:„a
magyarokattartottákvissza,mertállítólagabenešékaztmondták,hogyőnekiknincsenek
hadifoglyaik,legalábbisakkorottannálunkeztbeszélték,hogyazértnemengedtekmin-
ket,magyarokat. voltak,akikállandóan jöttek-mentek,deénkéthónapigvoltamottan,
mert felvidéki voltam, és így Csehszlovákiába akartam jönni. aki magyarországra akart
jönni,azmaximálisantíznapigvoltott,ésmehetetttovább,megkaptaapapírt,ésleírták.
Hamagyarországinakjelentkezek,akkornemfognakott.Hogyaztánmiértkellettottlen-
nünkkéthónapigésazutánmiváltozott,afenetudja...Lehet,hogykaptakvalamiparan-
csot,hogyelengednekbennünket,ésafölvidékieknekislehetettmennihaza.”

Lászlóbélaishasonlóhelyzetetéltát:azanyaországiakhazamehettek,deafelvi-
dékieketvisszatartották:„f elolvastákaparancsot,hogyakicsehszlovákterületrevaló,
álljonfélre.Ötenfélreálltunk,minketottfogtakésatöbbiekmásnapmentekhaza.volt
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ottfelvidéki,akiottrostokoltféléveisalágerben.agutamajdmegütött,apoloskák
csíptekottis,hátilyenmarhaságbabelemenni!aztánjöttkiodakomisszió,külföldről
ezekakatonaiattasék,márénisjólbeszéltemoroszul,akomisszióelémenteméskér-
deztem,hogymitakarnakvelünk,hogyennyiidejeittvagyunk?mások,akikidejöttek,
mármásnapmennekhaza,minketmegnemeresztenekel.Hogymilyenkatonákvol-
tunk? magyar katonák. azt mondták, hogy a magyar kormánynak kutya kötelessége
hazaszállítani.ésmásnapmármentekisanősemberek,aztánutoljáraalegényem-
berek–ígyszabadultammegmáramarosszigetről.”

pathóernőéstársaiismárazérkezéskormegtudták,miasorsukavoltcsehszlovák
állampolgároknak:„Hazafelémáramarosszigetenátjöttünk.voltakottszlovákiaimagya-
rok,ésaztmondják,hogygyerekek,bajvan.Hogymi?aszlovákoknemakarnakelvinni
minket,mertaztmondják,hogyőnekiknincsenfoglyuk–Csehszlovákiánaknincshadi-
foglya.éshamagyarországra iratkozol, akkormegúgykell átszöknöd.ott voltunkegy
hétig,deaztánegyszercsakjöttekszlováktisztek,ésazokáthoztakČiernanadTisouba.”

ahogymáremlítettük,atranzitlágerekarraisszolgáltak,hogyaszovjetunióbatartó
transzportokbólkiszedjékabetegeket.móroczmihályazútonvisszafeléiserreemlé-
kezett:„máramarosszigetennemvoltsemmi,ottcsak lézengtünk.nemtudom,hogy
valakivigyázott-eránk,ottszabadonjárkáltunk,nemvoltsemmiprobléma.megfigyelés
alattvoltunk,hogynem-ehoztunkvalamiragályosbetegséget.megröntgeneztekben-
nünket,aztánkiállítottákamenlevelet.”

Hoffer istván jobb élelmezésre emlékezett máramarosszigeten: „beértünk
máramarosszigetre,ottmegmáraligvoltvalaki.dél-szlovákiaimegjugoszláviaimagya-
rok voltak. azt mondták, hát most jöttök? Tegnap volt itt a delegátus, vitte haza a
csehszlovákiaimagyarokat.Hátmit csináljunk?deott jó volt, jobbkoszt volt, lecsót
adtak,azzalfelfújtakbennünket,megegyszerannyicukrotkaptunk,megerősödtünk.
ésjópriccsekvoltak,jóvoltrajtukfeküdni.”

Tóth istván 1949 elején került a kiüresedett máramarosszigeti táborba. ugyan-
akkor,mikorCsehországbólmegindultakvisszafeléazelsőhivatalos transzportokaz
odakitelepítettcsaládokkal,Tóthistvántéstársaitmégtöbbhónapisínylődésvártaa
tranzitlágerben: „1949. januártól egészen áprilisig voltunk máramarosszigeten, har-
minckilencen, csehszlovákiai magyarok. mentünk panaszkodni mindenfelé, hogy hát
miértnemvisznektovább?aztmondták,hogyCsehszlovákiábólnincsenekhadifoglyok,
nemkellünksenkinekse.deottmárszabadokvoltunk,voltottegynagytüzérkaszár-
nyavagymi,abbanvoltunk,ottlézengtünk.sokszorkimentünkavasútállomásra,ott
márbeszéltekmagyarul is,megazorosztiszttől iskérdeztük,akiaparancsnokvolt,
hogy miért nem megyünk. azt mondta, hogy Csehszlovákiának nincs hadifoglya. de
hogyhaakarunk,elmehetünk.deháthova? r omániábanvoltunk,abbanaz időben
nem lehetett átjönni Csehszlovákiába, hogy csak fogom magam, és átjövök.
megjegyzem,azorosztisztisaztmondta,hogymármennénkel,hogyőismehessen
vissza.k iszoktunkmenni,lázongtunk,sztrájkoltunk,nemettünk,nemvettükfelaztaz
egykisennivalótse,hogyvalamicsaklegyenvelünk.egyszermegálltottazállomáson
egyembervasutasruhábanéskérdi,hogymagukkik?r ajtampéldáulegynémetkato-
naruha volt, meg pufajka. mondjuk neki, hogy itt vagyunk harminckilencen
Csehszlovákiából,denemtudunkátjutni.Hátkiaparancsnokuk?aztánelvittükőteta
parancsnokhozésmondtaneki,hogyátviszbennünket.Úgyislett.”
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f arnbauerbélaahazaérkezésekoregyvizsgálatonesettát,amialattolyanszemé-
lyeketkerestek,akikvalamibűntettbenvoltakgyanúsak:„f eltettkézzelkellettkijönni
alágerből,mertazss -nekbevolttetoválvaavércsoportjaahónukalá,hogyhaahar-
cokbanmegsebesülnek,akkornekelljenmégavércsoportotvizsgálni,mindjártkaptak
vért.állítólagegytizenhétévessráceljöttegészenr omániáig–énnemláttam,csak
hallottam–,aztánsírt,mikorvisszavittékőtet.voltilyenis.”

aszovjetvezetésmáraz1945.évirepatriációknálkétalapvetőkritériumotszigorú-
anérvényesített.aszabadonbocsátáséshazatelepítésnemvonatkozhatottavéreng-
zésekrésztvevőire,azss ,azsd ,azsaegységeinélszolgáltakra,gestapósokra,ahír-
szerzőéskémelhárítószervek,acsendőrségés rendőrségegykorimunkatársaira,a
megszállóegységeknélszolgáltakra,afasisztapártok(köztükanyilaskeresztespártis)
és szervezetek vezető tagjaira, a hadifogságban elítéltekre és valamennyi felsorolt
szempontbólgyanúsegyénre.38 azss -ek39 keresésétazadatközlőimlegnagyobbrésze
említette.JankovicsLászlótpéldáulmárrögtönafogságbaeséseutánvizsgálták,de
későbbiszűrésekrenememlékezett.Hideghétif lóriánésfogolytársaiaszovjetunióba
valómegérkezésükkoréltékeztát: „bevittekminketszesztrojba,éshatalmasorvosi
vizsgán mentünk keresztül. Levetkőztettek meztelenre, a hónunk alját nézték meg,
mertottvoltakanémetss -ekbetetoválva,ottvoltnekikavérkép.ezeketrögtönvitték
onnanel,büntetőtáborba.ajugoszlávgyerek,akivelazelejétőlkezdveegyüttvoltunk,
azjókollégámlett,jó,belevalógyerekvolt.megnézték,ésbevolttetoválvaahónaalatt
–ss volt.ésnemmondtamegnekemsoha.utána,mikorhazajöttem,írtamÚjvidékre,
oroszulírtam,szlovákul,magyarul,desohanemkaptamráválaszt.”

ahogymáremlítettük,nemcsakazss -eketkeresték,hanemmindazokat,akikgya-
núsakvoltak.amikorpathóernőmegtudta,hogyhazafogmenni,nemakartaelhinni.
afoglyokatamunkautánfürdetnivitték:„k ihajtottakakapuhozmindenkit,ésakkor
ottolvastákanévsort,hogylépjenkiezésez.o lvassák,ésmáraharmadik,negyedik
gyanúsvoltnekünk,mertmárismertükegymást.r endőrök,csendőrökvoltak,azokat
különállították.voltottegyteherautó,kettő-háromkatonával,felültettékőketoda,és
elvitték.Hogyhova,senkinemtudja.”

néhamégártatlanokisproblémákbakeveredtek,ahogyanHofferistvánisemlítet-
te:„f elkelletttenniakezünket,ésreflektorralnézteazorosz,hogynincs-etetoválás.
énnekemisvoltámkelésannyi,denemhagytamfelvágniéselmúlt,úgyhogynemlát-
szottsemmi.deazajókaiember,akinekfelvágták–arraaztmondták,hogykiégette
azss -t.Úgysírt...Hogyaztánhaza-eengedték,nemtudom.”
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39 az1942.február12-imagyar–németss -toborzásiegyezménylehetővétetteamagyarorszá-

ginémetekbelépésétaWaffenss -be,demégtiltottaatoborzástahonvédségbenszolgálók
körében.az1943.június1-jeimásodikegyezménymárkiterjedtahonvédségbenszolgáló,
önkéntjelentkezőnépinémetekreis.aharmadikegyezmény1944.április14-énpedigelren-
delte a háború tartamára 17 éves kortól a magyarországi németek kötelező sorozását. a
háromakcióeredményekéntkb.122000 fő lépettaWaffenss kötelékébe.varga2006,
dokumentumok,577.p.



néhányvisszaemlékezőaztisemlítette,hogynk vd-sügynökökvizsgáltákőketki.
egyikilyenkivizsgáltHideghétif lóriánvolt:voltazegyiknk vd-stiszt,ésvoltmégegy,
aztmondták,hogyazzsidó.o lyanhatalmukvolt,hogyazonnalelvoltítélveazember.
bevittengemaszobába,ésaztmondta,hogykapottmagyarországróllevelet,hogyén
voronyezsnél,megnemtudomholharcoltam.mondtamneki,énottnemharcoltam.
o lyanegyóráiggyóntatott.o roszul.volt,amitmegértettem,ésvoltegy tolmács is.a
végéneszembejutott,hogymegvanakatonakönyvemnekazelsőoldala,amitkitéptem
éseltettem.mutattamneki:ocseny charaso,aztmondja, idu domoj.éshogydurák,
miértnemmutattammegmindjártazelején.”

néhaaziselőfordult,hogyazilletőtnematetoválásaárultael,ahogyanennekŠte-
fanvitekisszemtanújavolt:[fordításszlovákból:]„ésvoltakolyanokis,akikegymást
árultákel.amikorf ocșanibanvoltunk,történtegyolyaneset–alágerbenjártunkerre-
arra,igaz?egyszercsakegyss -t,akicsehszlovákegyenruhábavoltátöltözve,megis-
mertegycsehgyerek.ilyenesetekiselőfordultak.”

aromániaitranzitlágerekutánafoglyoklegnagyobbrészemagyarországirányába
tartott. k ósa r udolf és kovács antal, akik még 1945 nyarának végén kerültek el
r omániából, szegeden keresztül jöttek hazafelé. 1945. augusztus végéig a szegedi
táborbólkb.16ezerfoglyotengedtekel,ezekközöttmárnagyvalószínűséggelazokis
bennevoltak,akikaszovjetunióbólésr omániábóltértekhaza.40 „szegedenaztmond-
ták–emlékezettvisszak ósar udolf–,hogymindenkimenjen,megkapjukavégelbo-
csájtó levelet. onnan aztán mentünk vonattal pestre. a vagon tetején voltam, mert
annyinéputazottszegedrőlpestre.”amáramarosszigetiszerencséseseteutánkovács
antal isszegedrevolt irányítva: „beültünkavagonba,elindultavonatszegedre.o tt
adtakbumázskát,oroszfölszabadítópapírt,ésmindenkimehetett,ahovaakart.már
akkoregytranszportkatonamenthaza,abátyámmegazokközöttvoltésmegismert,
én ismegismertemőtet,hovámentek?Hogymennekhaza.aztánszegedről jöttünk
vonattal komáromig, ingyen. a katonaruhában nem kellett fizetni sehol, csak annyit
mondtak,hogyagyorsranemszabadmenni,csakaszemélyvonatra,azalacsonyabb
osztályokralehetcsakfelszállni.”

k ésőbb a debreceni pavilon laktanyán át mentek a hazaérkező személyek.
d ebrecenben a hadifogoly-átvevő állomás 1946. augusztus 11-én kezdte meg a
működését, és gyakorlatilag 1949-ig fogadta a hazatérő hadifoglyokat.41 a
d ebreceniHadifogolyátvevőbizottság jegyzőkönyveiszerint1946és1949között
mintegy207ezrenérkeztekd ebrecenbe.42 afoglyokmégittsemvoltakszabadok,
azállomásrólazátadó-átvevő táborbakellettmenniük,aholélelmeztékésegész-
ségügyiellátásbanrészesítettékőket,aruháikatfertőtlenítették,ésavisszatértek
általános orvosi vizsgálaton estek át. Távozás előtt hadifogoly-igazolványt, egész-
ségügyi lapot és díjtalan utazási utalványt kaptak, valamint egy kisebb összegű
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40 bognár2012,398.p.
41 varga2006,dokumentumok,587.p.
42 stark2006,251.p.



pénzsegélyt.43 sok hazaérkező felvidéki nem tudta, otthon találja-e családját, mivel
1946végétőlelkezdődtekakitelepítések–előszörCsehországba,akövetkezőévben
alakosságcserekereténbelülmagyarországrais.bolemantk árolyezzelkapcsolatban
útbaigazítást iskapottdebrecenben: „debrecenben lefertőtlenítettek, lemostakmin-
ket, és akkor jött a magyar: barátaim, ide figyeljetek, aki f elvidékre megy, vagy
erdélybe,neszökjönahatárontúl,hanemmenjenszépenbudapestreésakonzulátu-
sonnézzékmeg,hogyaszüleinincsenek-eáttelepítve.”

Több visszaemlékező említette, hogy debrecenben további szűrések voltak (lásd
Tóthk árolyésmervaarnoldesetét).kollárovicsLászlóisaztemlítette,hogytöbbféle
kérdésttettekfelneki:„debrecenbenkatonazenefogadott,alaktanyábanmegvoltcsi-
nálva a szállás, szalma volt hordva, ott feküdtünk. majdnem kétezren jöttünk haza.
aztánfürdőbelehetettmenni,ésröntgenre.éskihallgatásra–milyencsapatbanszol-
gáltam, milyen frontszakaszon voltunk, mindent kikérdezgettek. amikor már minden
megvolt, megírták a papírt, hogy akármilyen vonatra felszállhatunk, sehol nem kell
fizetni,adtakhúszpengőt,ésmehetünkbudapestre.”

pathóernőnemdebrecenen,hanemkassánkeresztülkerülhaza:„aztánmárszlo-
vákokkaljöttünk,ČiernanadTisou,ottjöttünkát.márszabadokvoltunk.k örülfogtak
bennünketazottaniak,hogynem-ehallottunkerről,arról,neveketmondtak.kassán
voltegynagyépület,odamentünkbe,ottvoltunkegynap,ottadtákadokumentumot.”

azokavisszaemlékezőim,akikmagyarországonkeresztüljutottakhaza,budapesten
ismegfordultak.f arkasg yulaabiztonságkedvéértacsehszlovákkövetségenismegállt:
„Tudtam,hogyahatáronproblémáklesznek,márakkortudtam,hogyszlovákiavisszalett
csatolva,hogynemfognaktudniszlovákiábaengedni.elmentemacsehszlovákkonzulá-
tusra,ésottkértemolyanpapírt,hogyfogságbóljövőkatonavagyok.Hogyhazatudjak
jönni, nehogy akadály legyen a határon, ne legyen valami nézeteltérés, hogy szökött
vagyok,vagyvalami.aztmondták,hogyszerencsémvan,hogytudokvelükbeszélni,mert
másképpnemengedtekvolnabe,hanemtudokszlovákul.”

a hazaérkező felvidéki hadifoglyokat még egy akadály várta, az országhatár átlé-
pése.aháborúutániidőszakban,amikoracsehszlovák–magyarviszonyamélyponton
volt, ez nem volt egyszerű feladat. Több visszaemlékező az illegális utat választotta,
köztükLászlóbélais:„azipolyonjöttünkát,ötödmagammal.acsehfinancokelmen-
tek,ésamagyarokengedtekbennünket,hogymostmehetünk.acsehjárőrökkelkét
kutya ment, és egyszer csak megfordultak. azt mondják emezek nekem, hogy béla,
agyonkellőketcsapni!mi,bolondvagy,mármikoritthonvagyok?f élreálltam,csinálj,
amit akarsz, én ebbe nem megyek bele. odajöttek, egy beszélt szépen magyarul:
hogyan,fiaim,honnanjöttök?nemlássarajtunkazoroszruhát?mostjövünkfogság-
ból.nézzétek,fiaim,bekellkísérnibenneteketpárkányba,afinanclaktanyára,ésakkor
fel leszhívaa falutok,hogyténylegodavalók-evagytok,azoknakkell igazolni.aztán
bevittek párkányba és bezártak bennünket a váróterembe. elszedték a fogolyigazol-
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ványtésaztmondták,hogylegkésőbbtízórakorkileszünkengedve.o ttvoltunkbent
asötétben, fél tízvoltésmárnyitottákkiazajtót– itta fogolyigazolvány,mehetünk
haza,mindenkiabbaafalubavaló,ahogyanbevanadva.ígyelengedtek.”

kollárovics László három napig maradt pesten egy barátja családjánál, és csak
azutánindulthaza.ő isátéltegyutolsóvizsgálatotazországhatáron:„szobonarend-
őrség felhívta a párkányi rendőrséget, hogy ez és ez, ilyen nevű hadifoglyok fognak
mennianemzetközigyorson,átahatáron.voltigazolványom,elvittékéskikérdezget-
tek, hogy a szüleim hol laknak. mondtam, hogy bagotán a főúton. betelefonáltak
g yalláraarendőrségre,onnan kimentegyrendőraszüleimhez,ésazkikérdezteőket,
hogymagukfiaakollárovicsLászló?aztánmegkaptákatelefontapárkányirendőrsé-
gen,odaadtákapapírt,hogymehetmindenfélegyorsvonatra,semmiféle jegyetnem
kell venni.avonatbanegyikutaskalácsotadott,mert látta,hogyhadifogoly vagyok.
érdeklődtek,hogyittésittvoltafiam,megazapám,nem-etalálkoztamvelük.”

Hideghétif lóriánbudapestenszálltfelavonatra,ésazelőtteállóúttólnagyonide-
gesvolt:„beültemavagonba,borzasztóidegesvoltam,éselhatároztam,hogyszobnál
meglépek.ahogyülökavonatban,jöttegyasszonyéslátta,hogynémetruhavanraj-
tam,elment.egyszercsakjönegycsehszlovákrendőr,odajönhozzám,aztkérdiszlo-
vákul,hogyhadifogoly?igen,énvissza,oroszul.idehallgasson,errőlahelyrőlnemen-
jenel,maradjonitt,őmajdfogintézkedni,mertaztmondtamneki,hogynagyonfélek,
hogynem-eleszbajom.átmentünkahatáron,ötóráigkellettvárnom,merttelefonál-
takmindenhova,éskivizsgálták,hogyaszüleimnem-evoltakháborúsbűnösek,nem-e
lesznekkitelepítve.aztánújbólvonatraszálltam,jegynélkül,éseljutottamszencre,ott
leszálltam,ésígykerültemhaza.”

ahazaérkezéstavisszaemlékezőkérzelmeseseménykéntírtákle.Többenéveken
átnemláttákahozzátartozóikat.kollárovicsLászlóraérsekújvárbanvártabátyja,de
az igazán érzelmekkel teli találkozása otthon, bagotán volt: „mivelhogy tudták, hogy
jövök,abátyámvonattaljöttÚjvárba,ésottazállomásonvártengem.aztánegyüttjöt-
tünkhazaamamáékhoz.mikoramamameglátott,örömébensírtis,megnevetettis,
hogyhátilyenháborúbólélvehazakerültem,ennyiévután.”

Hasonló örömmel fogadták otthon pathó ernőt is: „itt, a faluban találkozunk két
olyanfiatalfickóval,azokolyangyerecskékvoltak,mikorénelmentemnégyévvelelőtt.
beszélgettünk, mondtuk, hogy kik vagyunk, az egyik az mindjárt elszaladt a nővére-
méknekmegmondani,hogyjöttemhaza.aztánhazáigelmentem,kiskapunzörögttem,
kutya ugatott nagyon, anyám kijött kívülre az ajtóhoz, aztán kiáltott, hogy ki az?
mondom,hogyénvagyok.ugyinagyotsikoltott,megminden,apámkiszaladt,hogymi
bajavanneki.mindjártanővéremékisjöttek,mármegvoltagyerekis,megkétbátyám
ismegtudták,úgyhogymárazonesteösszejöttacsalád.ígykerültemhaza.”

s imonistvánnénemcsakalányának, ilonánakörülhetettháromhosszúévután,
hanemahírnekis,hogyférjeishamarosanhazafogjönni:„édesapámismárakkorjött
velemhaza,deőmégmáramarosszigetenmaradt,mertelőszörcsakanőketenged-
ték. aztán egy hét múlva ő is jött haza. nagy örömmel fogadtak mindenkit itthon, a
busználvártakbennünket,mertmártudták,hogyjövünk.”

Hučkok árolykésőesteérkezetthaza,éselővigyázatosságbólnemakartnagymeg-
lepetéstokozniédesanyjának:„éppenegyhaverommaltalálkoztam,mikormentemaz
öregf elsőutcánhazafelé.aztánőnyitottabeakaputéskihívtaamamámat,mondta
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neki,hogyláttamakarcsit,hogyjönhaza,nehogyazanyámatvalamibajérjeameg-
lepetésben.ésakkorahavermondta,hogyno,gyereide,ésátöleltem.”

Többvisszatérőhadifoglyotazelsőpillanatbanmégacsaládtagjaiksemismerték
meg:„bezörgetek,afazékazoldalamonvan,mertazténmégakkorsehagytamel,hát
asógoromjöttazajtótkinyitni.mikorzörgettemazablakot,hallottam,mikorahúgom
azt mondja neki, hogy te, be ne engedd. a sógorom majdnem megijedt tőlem, hogy
olyanfogolyruhábanvagyok,megmittudomén.”

bolemantk árolyisazokközétartozott,akiknekasorsmegadtaahazatéréslehe-
tőségét,bártöbbszörisúgynézettkiadolog,hogyörökretávolmarad:„estéreérkez-
temhaza.asajátédesanyámsem ismertmeg.nemvoltammég talánnegyvenkiló
sem.ellehetképzelni,mostvagyoknyolcvan.sajátanyámnemismertmeg...”
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vajda barnabás: Hidegháború és európai
integráció.r égiésújszempontoka20.század
második felének történeti értelmezéséhez.
k omárom, selye János egyetem Tanárképző
k ara,2015,174p.

vajda barnabás legújabb munkája bizonyos
szempontbólakárelőzőkötetének folytatása-
ként isfelfogható,márhaeszempontalatta
(kis)részésegészviszonyátértjük.Legutóbba
szabad európa r ádió történetét mesélte el,1

annaklétrejöttétőlegészen’89utánikivonulá-
sáig, impozáns mennyiségű, primer angol-
szászanyagratámaszkodva,ésmindeztolyan
színesenmélykitérőkkel,amelyeknemcsaka
hírekminőségéig,deaszerkesztőségbebefu-
tó, legtetszetősebb hallgatói telefonok szöve-
génekbemutatásáigterjedően.

a Hidegháború és európai integráció az
előzőkötethezképestmerőbenmásszerkeze-
tistratégiátkövet,amitbárkicsittalánsarkítás
volna célközönség-váltással indokolni, mégis,
nyomokbanezavonatkozásisvitathatatlanul
jelenvan.nohaamunkakonkrétannemneve-
zi magát tankönyvnek, a szöveg szerkesztési
módja azonban éppúgy ezt a vonalat erősíti,
mint ahogy az Előszóban elejtett megjegyzé-
sek is, melyek a kort tanulmányozó egyetemi
hallgatók tanulási és értelmezési stratégiáira
vonatkoznak. „[T]udom, hogy az 1945 utáni
egyetemes történelem forrásokban roppant
gazdagon,kronológiailagpedigigenváltozato-
san és hihetetlenül részletesen, több szem-
pontból van dokumentálva. érdekes módon
azonbanakorszakot tanulnikezdőkúgykép-
zelik,minthaazeseményeketegyembereken
túli, elvont folyamatok és valamiféle láthatat-
lanerőkmozgattákvolna.ezazoka,amiérte
könyvfejezeteia»hogyan?«-rakoncentrálnaka
»miért?«helyett.”(8.p.)akötettehátelőrejel-
zi,hogykalauzakívánlenniakorszakottanul-
mányozóknak, s egyben párbeszédre lép a

szerzőegymégkorábbi,Bevezetés a történe-
lemdidaktikába és a történelemmetodikába2

címűmunkájával,melyben–őmagaisdidak-
tikusként – ez utóbbi vonal előnyei, s annak
megközelítési horizontja, a „hogyan?” mellett
érvel.3 mint láthatjuk, munkásságának leg-
újabb darabjával is ezt az irányt erősíti, s ez
mégakkorisméltánylandótörekvés,haahall-
gatókkorszak-megközelítéséttúlzásnakvéljük
„valamiféleláthatatlanerők”felőlértelmezett-
nektitulálni.

a szerző rendkívül korrekten járva el, a
következő mondattal nyitja kötetét: „a hideg-
háborútörténetétmagyarnyelvenmármegír-
ták:f ischerf erenc2005-ösátfogómunkája,A
kétpólusú világ 1945-1989 […]máraetalonná
vált.”(7.p.)majdegykicsitalább:„ezakönyv
tiszteletreméltó elődök nyomdokában jár.” (7.
p.) és valóban, vajda a lehető legkörültekin-
tőbbenjárvael,olvasó-éshallgatóbarátterje-
delmű munkájához a korszakot értelmező,
összesjelentősmagyarnyelvűmunkaanyagát
feldolgozta. itt bemutatott könyve tehát több
vonatkozásban is eltér a legutóbbitól: döntő
többségben szekunder, pedig nem primer
anyagokkal dolgozik, a magyar szakirodalom
feléfordulazangolszászhelyett,ésaterjedel-
mikeretekrefigyelveaszigorúanvettlényegre
koncentrál. az Egy szabad hang Kelet-Euró -
pában-tólhivatkozásirendszereiskülönbözik:
azottalkalmazott lábjegyzetelést ittazáróje-
les, rövidített hivatkozásrendszer váltja fel,
azonban tudatosan csak a leglényegesebb
anyagokat tartva szem előtt, minek folytán a
textusvizuálisanisegységesmarad.

„Joggalvetődikfelakérdés:mibentudújat
hozni ez a könyv?” (7. p.) – írja vajda bar-
nabás,shárompontjávalbizonyosaneloszlat-
jaazelődöketméltatóéshosszansorolóelső
oldal, illetve a kötet első mondata nyomán
fogantesetlegeskételyeket.egyrésztaHideg -
háború és európai integráció egymás mellett
futtatjaésértelmeziaztazegyébkéntösszeis

1 vajda barnabás: Egy szabad hang Kelet-
Európában. A Szabad Európa Rádió tevékeny-
ségéről a hidegháború alatt. dunaszerdahely,
napk iadó,2011.

2 vajdabarnabás:Bevezetés a történelemdidak-
tikába és a történelemmetodikába. komárom,
selyeJánosegyetem,Tanárképzőkar,2009.

3 k ülönösenazelsőfejezet,aDidaktika és meto-
dika címetviselővágide.L.uo.13–20.p.
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tartozó,egymásbólkövetkezőésegymásáltal
generált„kéttörténelmet”,ahidegháborúétés
azeurópai integrációét,melyeketelőszeretet-
tel értelmeznek egymástól függetlenül, igen-
csakhelytelenül.eztaz„összetartozást”erősí-
tik a németkérdés vonatkozásai is, melyek
mindkét, a hidegháborús és az integrációs
értelmezési horizont felől is meghatározó
jelentőségűek. másodsorban a könyv sikere-
senteszimagátfokozottanaktuálissáazáltal,
hogy a közelmúlt eseményeit a megfelelő
helyekensorrapárhuzambahozzaafőcímben
megfogalmazott témák bizonyos szegmensei-
vel, s nem fél olyan súlyos, s egyszersmind
rémítőkérdéseketsemboncasztalrahelyezni,
mintamilyenaz,hogya2014-esukrajnaivál-
sággal ténylegesen felújult-e a hidegháború?;
hogy még mindig a részesei vagyunk-e egy
olyan vészes történelmi eseménysorozatnak,
amelyrőlegy-kétévtizedigúgyhittük,hogymár
lezárult? a harmadsorban megjegyezhető újí-
tás a fentebb már említett didaktikus „ho-
gyan?”-szemlélet,minekapropójánvajda–a
szimplaeseménytörténetetaháttérbenfelejt-
ve–ahidegháborútsegyszersmindazamel-
lettnegyven-ötvenévigpárhuzamosanvonuló
európaiintegrációtazokdinamikája,mikéntje,
mechanizmusaiésáltalábanvéveműködésük
„hogyan?”-ja felől értelmezi. noha terjedelmi
kereteinknemadnakteretamegfelelőrészle-
tességre, egy-két fejezetbe, egy-két nagy
mikéntbeazértmégismegpróbálunkbelekuk-
kantani.

azontúl,hogyazelső,Hogyan definiálható
a hidegháború? című fejezetben vajda sorra
veszi és mutatja be az értelmezői koncepció-
kat–hagyományos, revizionista, poszt-revizio-
nista, korporatista, világrendszerbeli és poszt-
strukturalista –,különbözőmegközelítésilehe-
tőségetvázol:ahidegháborúvilágrendjebipo-
láris, kétközpontú alapon nyugodott, ami a
világtörténelemben korábban soha nem ta-
pasztaltszituációvolt.d iplomáciaiszempont-
bólmaradtakmárbejáratotteszközök:tárgya-
lás, nyomásgyakorlás, alkudozás, szándékos
megtévesztés,deanukleárisfenyegetésépp-
úgyrészelettadiplomáciának.katonaiszem-
pontbólakétfélfolyamatosésintenzív„fegy-
verkezési hajszája” jellemezte a kort, a kon-
vencionális és a nukleáris fegyvernemekre

nézvést egyaránt. a hidegháború szóösszeté-
telben is ott rejtőző paradoxon a „tartós
feszültségbőleredőtartósstabilitást”jelöli,azt
az állapotot, amikor a két fél nukleáris ereje
mármeghaladtaaztahatárt,hogyegyesetle-
ges háborúban az új fegyvernem révén nem
pusztánegymást,deateljesemberiségetkiirt-
hatták,kiirtottákvolna(vö.10.p.).

a hatodik, Mit jelentett a hidegháborús
fegyverkezési verseny? című fejezet részlete-
sentaglaljaanukleárisfegyverekkelkapcsola-
tosalapfogalmakatis,kitérveazokhatóerejé-
re, célbajuttatására, a ballisztikus rakéták
hatótávolság szerinti kategorizálására, és az
ezek elleni védelmi rakétarendszerekre. a
kibékíthetetlen, ideológiai szembenállás –
antagonizmus – noha végig rendületlenül
fennállt,afeleknekmegkelletttanulniukegy-
más mellett élni, hiszen a korban mindenki
számáranyilvánvalóvávált:„akieztafegyvert
–azatombombát–elsőnekbeveti,azmáso-
dikként hal meg.” a nukleáris fegyverarzenál
eszeveszettbővítésétkövetőenazonbantalán
mégnagyobbprioritáslettannakkorlátozása.
azidevágószerződéseket,amelyekközültalán
asaLTi.ésii.,illetveasTar Tszerződés(ek)a
legismertebbek,vajdaugyancsaksorraveszi,
egészennapjainkig.afejezetekkéntzárul:„[a]
2014végiállapotszerintakétszuperhatalom
eltérő helyzetben van a nukleáris fegyverek
számáttekintve.amígugyanisazusakb.200
nukleáris bombával rendelkezik […], addig
o roszországnak becslések szerint mintegy
5000 darab különböző kategóriájú nukleáris
eszköze van.” (62. p.) a putyini o roszország,
mely napjainkra a nacionalista szólamokat
éppolyan tökéletesenbeleírtamár világszem-
léletébe,mintahogyavöröscsillagokatiselő-
szeretettel húzza még mindig elő különböző
felvonulások alkalmával, s mely hatalom
2010-benés2014-benegyaránt„olyankülpo-
litikai doktrínát hirdetett meg, amelyben szó
szerint a naTo-t nevezi meg »a legfőbb külső
veszélyforrásnakoroszországszámára«”(141.
p.),úgytűnik,okotadrá,hogyahidegháború
lezártságára vonatkozó, korábbanstabil véle-
kedésektarthatóságáneltöprengjünk.

r endkívülérdekesfejezetkéntvan jelena
Hogyan függött össze a dekolonizáció a hideg-
háborúval? című,melyagyarmatfogalmának

174 könyvek
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feloldásától,agyarmatosítókésagyarmatosí-
tottakviszonyának,ésekapcsolatgyümölcse-
inek–ezutóbbiszótalánigényelnéazidéző-
jelet – boncolgatásából kiindulva a felszaba-
dulógyarmatokkvázihelyezkedésétteszigór-
cső alá a két szuperhatalom között, s egy-
szersmindaztakérdést,hogyagyarmatilétet
merőben elutasító ideológiák mégis milyen
markáns–voltaképpenlényegi–meghatáro-
zóilettekazújállamoknak,ésazokalakulás-
történetének.

a Milyen külpolitikai doktrínák fogalma-
zódtak meg a hidegháború alatt?, a Milyen
szerződések alakították Németország és az
EK sorsát a hidegháború alatt? ésaHogyan
zajlott az európai integráció a hidegháború
alatt és utána? című fejezetek remekbe sza-
bott összefoglalókként említhetők, hiszen
rendbenelőrehaladva,alegfontosabbjellem-
zőket és változásokat tartva szem előtt, egy-
másbólkiindulvavázoljákfeltémájukállomá-
sait. az elsőként említett az időszak politikai
gerincét adja, a második a „két történelem”
összefonódásarévénakönyvkétmeghatáro-
zótémájaköztátívelőhídszerepétisbetölti,a
harmadikpediglehetővéteszi,hogyeligazod-
junkabbanaszövevényesszerződésrengeteg-
ben,amelynekavégén,tulajdonképpeniered-
ménykéntnapjainkeurópaiuniójaáll.

az utóbbi működésére nézvést a Hogyan
működtek az Európai Közösségek a hideghá-
ború alatt és utána? címűfejezetadkardinális
jelentőségűválaszokat.arészazeurendkívül
szövevényesintézményrendszerébenjelölikia
főbbcsapásokat,éskalauzolbennünketvégig
rajtuk. a hat fő szerv, az európai Tanács, az
európai bizottság, a miniszterek Tanácsa, az
európai parlament, az európai bíróság, vala-
mintazeuszámvevőszékeegyarántbemuta-
tásrakerülnek;a fejezetértazunióval ismer-
kedők bizonyosan hálásak lesznek. a rövid
bemutatókegyrészeigendicséretesenaktua-
lizál:azeurópaibizottságesetébennemcsak
a jelenlegi, deazelőzőelnökneveésműkö-
désének ideje is említésre kerül, mint ahogy
azeu-biztosokköztajelenlegszlovákiátkép-

viselő maroš Šefčovič neve is felrémlik. az
európai parlament bemutatásakor azonban
hiányoltuk a parlamentelnök martin schulz
nevének említését, aki már csak a sajtóban
való,igengyakoriszerepléserévénisazegyik
kulcsfigurája, mondhatnánk, „arca” az eu-
nak. az európai Tanács esetében pedig bár
donaldTusknevefelrémlik,mivelveleegyütt
mindössze két választott elnökről beszélhe-
tünk, talán érdemes lett volna az elsőt,
Herman van r ompuy-t is megemlíteni. ez a
tendencia véleményünk szerint a többi fő
szerv esetében éppúgy folytatható lett volna,
másuttugyanisnemszerepelneknevek.

a kötet eu-ra vonatkozó fejezetei mellett
szívesenolvastunkvolnaegy,az iméntelem-
zetthezhasonló,összefoglaló jelleggelmegírt
résztszlovákiaésmagyarországeu-csatlako-
zásának folyamatáról, annak legfőbb állomá-
sairól, alakítóiról, és a legjelesebb magyar–
szlovák – esetleg szlovákiai magyar? – eu-s
politikusokrólis.akétországcsatlakozásának
egymásmellettfuttatásavéleményünkszerint
a szerzőáltal rendrealkalmazott, aktualizáló
szövegstratégiának is remek alapanyaga lett
volna,hiszenakétországésazeuviszonya
napjainkbanmerőbeneltérő,amibársajnála-
tos – és itt az érdemérem egyértelműen
szlovákiát illeti –, de elemzésre kétségkívül
alkalmas.

vajda barnabás legújabb munkája, a
Hidegháború és európai integráció egyrendkí-
vül fontos összefoglalója és egyszersmind
újragondolásaannakazösszefonódótörténe-
lemnek, ami – s ez a kötet számos kitétele
általalátámasztható–amábanérvéget;ami
a legmarkánsabban befolyásolja mindennap-
jainknak.o lyantételeketfogalmazmeg,ame-
lyek révén sokkal könnyebben férhetünk
hozzá egy holnap vagy egy évtized múlva
elhangzópolitikaibeszédlényegéhez;egyépp
induló, vagymár javában zajlópolitikai folya-
mat előzményeihez. segíti az éleslátást. egy
könyvesetébenpedig,úgyhisszük,ezazegyik
legnagyobbérdeméseredmény.

Baka L. Patrik
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