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L.Juhász ILona

Emlékezésésemlékeztetés
akomáromizsidóságemlékjelei

ILona L.Juhász
rememberingandreminding.MemorialsignsoftheKomárnoJewry

Keywords:Jewry,Komárom,Komárno,memorialsigns,holocaust,worldwars,Martyrs´day

azsidókereskedőkmárazókorban,arómailégiókkísérőjekéntmegjelentekKomárom
környékén.aBarKochbavezettelázadásleveréséreugyanisegy,pannóniaterületén
állomásozó légiótküldtek Júdeába.a lázadás leverésétkövetőenavisszatérő légiók
kiegészültekarómaiakáltalszabadcsapatokbaverbuváltjúdeailakosokkal,illetveaz
őket kísérő kereskedőkkel is. a Komáromban talált, Bar Kochba idejéből származó
pénzérmékiserreengednekkövetkeztetni(Michela2015,13.p.).atatárjárástkövető-
enIv.Bélagazdagosztrákzsidókathívottbeazországba.Egyhenuknevűzsidótkama-
ragrófnaknevezettki,akiszolgálataiértzálogbamegkaptaKomáromvárátavárossal,
valamint21környezőközségetésatataimalmotis.Mivelhalálautánfiainemtudták
kifizetni a zálogot, a birtok visszakerült a király tulajdonába. Miután Komárom Iv.
Bélától 1265-ben városi kiváltságokat kapott, több kereskedő érkezett különböző
országokbólKomáromba,többekköztzsidócsaládokis.a14.századbankiutasították
azsidókatavárosból, csupána16.században jelentekmeg ismét,settőlaz időtől
datálható a zsidók folyamatos jelenléte. Egy1703-ból származóoklevélbenemlítést
tesznekegyWolfsimonnevűkereskedőről,akinekvegyeskereskedésevoltavárosban.
Komáromvármegye1727-esnyilvántartásábanisszerepelnekzsidócsaládok,sa18.
század30-aséveibenháromházalózsidótelepedettlecsaládjávalavárosban,anegy-
venesévekbenszámuktovábbgyarapodott.Ekkorkörülbelülnegyvenretehetőaszá-
mukazelsősorbancsehországbólérkezettújabbcsaládoknakköszönhetően(Büchler
2009,192–193.p.).

aKomáromizsidóhitközségmegalakulásánakévétbizonyosforrásoka18.század
elejére, mások szerint viszont 1790-re teszik (Büchler 2009, 192. p.). a közösség
számafolyamatosannőtt,egy1787-esösszeírásszerint61zsidóéltavárosban,sa
19.elejénmárönálló,sajátrabbinátussalisrendelkeztek,felépültzsinagógájukis.az
elsőrabbi–Freistadtábrahám–galgócrólérkezettahitközséghez.

a komáromi zsidók létszáma 1830-ban már elérte a 320-at, azonban számuk
továbbra is gyorsannövekedett,mivel sokkörnyékbeli családköltözöttKomáromba.
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Ennekkövetkeztében1845-benmár700tagotszámláltahitközség.amikor1863-ban
felavattákazújzsinagógaimpozánsépületét,azsidóhitközségszámamárduplájára
nőtt.EkkorkerültKomárombaschnitzerármin(1836–1914),aliberálisgondolkodású
rabbi.az1868/69-bentartottzsidókongresszustkövetőhitszakadáskor(amagyaror-
szágizsidóságvallásiszempontbólháromrészreoszlott:neológok,ortodoxokésasta-
tusquoante)akomáromizsidóhitközséganeológirányzathozcsatlakozott(Büchler
2009,191.p.).1880-ban20ortodoxcsaládazonbanmegalakítottaazortodoxirány-
zatúhitközségétés1907-bensajátzsinagógátisépítettek.Egyideigstatusquoante
közösség is létezett, azonban 1929-ben ők is a neológ irányzathoz csatlakoztak. a
temetőttovábbraisközösenhasználtákaneológokésazortodoxok.azutóbbiak1890-
benmár önálló rabbinátussal rendelkeztek, amelyhez a környékbeli község ortodox
közösségeiiscsatlakoztak.1896-banafilantrópFriedKálmánjelentősanyagitámoga-
tásával felépült a zsidóMenház aKistemplommal. a századfordulónmár többmint
2000tagjavoltaközösségnek.voltakköztükgazdagvállalkozók,akikpéldáulfakeres-
kedéssel1 foglalkoztak,sjelentősszerepettöltöttekbeagazdasági,társadalmiéskul-
turáliséletbenis.vásárhelyidomonkos,avárosfőügyésze,WeissMiksa,amegyeikép-
viselő-testülettagja,BiringerMórtörvényszékiorvos,LipscherMórpedigazaközkór-
házsebészfőorvosavolt,smégfolytathatnánkasort.(Büchler2009,193.p.)

azelsővilágháborúban,45-enveszítettékéletüketaközösségtagjaiközül.ahábo-
rúidejénaMenházkórházkéntműködött,sahitközségtagjaibekapcsolódtakaz1916-
banKomárombaérkezőerdélyimenekülteksegélyezésébeis(vö.L.Juhász2015,36–
38.,79–80.p.).azelsőcsehszlovákKöztársaságmegalakulásaérzékenyenérintette
azsidóközösséget,mivelmegszakadtakazeddigitermészetestársadalmiéskulturális
kapcsolatokMagyarországgal,különösen,amiBudapestetilleti,snemutolsósorbana
dunamásikoldalánélőzsidóközösséggelis.

Ebbenazidőszakbanjelentősenmegnőttazortodoxközösséglétszáma,mivelnagyon
sokkörnyékbeliortodoxcsaládköltözöttKomáromba,ekkoralakultakmegapárhuzamos
ortodoxtársadalmiszervezetekis.acsehszlovákKöztársasághúszévealattisjelentős
szerepetjátszottakavárostársadalmi,politikaiéskulturáliséletében,többenfontosfunk-
ciót töltöttekbe.azújállamkülönnemzetiségkéntkezelteazsidókat,azonbanennek
ellenéreakomáromizsidólakosságnakcsak32,6%-avallottamagátzsidónak,atöbbiek
zömepedigmagyarnemzetiségűkénthatároztamegmagát.2

asírkövektőladunábalőttáldozatokemlékművéig

a komáromi zsidóság számára az emlékjeleket, az emlékezet jeleit hosszú ideig a
temetőisíremlékek,sírkövekjelentették.azsidóhagyományszerintazelhunytsírkövét

1 afátavágfolyónúsztattákészakrólaszlovákfaúsztatók,tutajosok(talpasok)Komáromba.
vö.Liszka2016,437–442.p.

2 a komáromi helyhatósági választások alkalmával 1928-ban a zsidó párt 612 szavazatot
kapott(3mandátumavárosiképviselő-testületben),1938-banpedig525szavazatot(2man-
dátum)szereztek.(Büchler2009,194.p.)
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atemetésvagyahalálesetelsőévfordulójánavatjafelarabbi.azelhunythozzátartozói
ezeketasírokat látogattáka temetőben, sazemlékezés jeléülkavicsokathelyeztek
rájuk.3 ahol zsidóhitközségalakult, az első lépésekközé tartozott aszentEgylet, a
chevraKadisa4 megalakítása.hogyKomárombanpontosanmikoralakultmeglegelső
alkalommalilyenegylet,forrásokhiányábannemtudható.EgyKomáromrólkészülttér-
képtanúságaszerinta18.századközepénakomáromizsidótemetőavágfolyótúlsó
oldalánhelyezkedettel(Michela2015,94.p.)ajelenlegitemetőakatolikusésprotes-
tánstemetőszomszédságábantalálható,aravatalozó1923-banépült,sugyanekkor
újabbföldterületetisvásároltakatemetőkibővítésére.

azistentiszteletekalkalmávalazelhunytközelirokonvagyszülőhalálánakévfordu-
lóján„Jahrzeitjén”5 rendszeresenmegemlékeztekahozzátartozók.aJahrzeitet ahalál
hébernaptárszerintiévfordulójántartják,amelyaszolárisnaptárétólakárhetekkelis
eltérhet(unterman1999,112.p.).Eztagyásznapotelsősorbanagyerekektartjákaz
elhunytszülőkemlékére(ujvári2000,404.p.)EgyesekböjtöltekisszüleikJahrzeitjén,
deabor-éshúsfogyasztástólmindenképpentartózkodtak(unterman1999,112.p.).
azelsőJahrzeit mindigatemetésutánielsőévfordulójáraesik.azalábbiszertartások
fűződnekhozzá:1. lélekmécsesmeggyújtása,2.amennyiben lehetséges,azelhunyt
szülővagyhozzátartozósírjánakfelkeresése,3.imaahalottlelkiüdvéért.4.afiúgyer-
mekek kaddist6 mondanak, s a férfiak előimádkozó teendőket is szoktak végezni
(ujvári1999,404.p.).

Komáromban1981-tőlmegszűntarendszeresvallásiélet,mertazsidókszáma
alaposanmegfogyatkozott.azsidótörvényekszerintazistentiszteletekmegtartásá-
hoz10férfiszükséges,hogymeglegyenaminjen7. aKomáromkörnyékizsidóférfi-

3 azsidóhagyományszerintasírlátogatásalkalmávaltilosélővirágotrakniasírra.
4 azsidóságegyiklegősibbintézménye,amelynekgyökereaTalmudkoráignyúlik.Főfeladata

ahalottakeltakarításahagyományos szokások szerint. Ennekmegfelelőena temető is az
egylettulajdonaésatemetkezésekrevonatkozóeljárásokisahatáskörébetartoznak.Ezen
túltámogatjaabetegeketésaszegényeket.Mindenmegalakulóhitközségelsődlegesköte-
lessége,hogylétrejötteutánazonnalalakítsamegaChevra Kadisát (ujvári2000,168.p.)

5 aJahrzeit elnevezésnémeteredetű,azonbanmárolyan időkből is ismeretes,amikormég
nemvoltakzsidóknémetországban(vö.ujvári1999,404.p.)

6 „aleggyakrabbanmondottimákegyike.Műfajáttekintvehimnusz,melyIstendicsőségéthir-
detiésfohászamessiásiidőelérkeztéért,decsakgyülekezetben,azaz10férfijelenlétében
mondhatóel.azimanyelverégieredetrevall.azárvákkadisát(Kadis jószóm)azárvákmond-
jákazelhaltszülőutánazelsőgyászévelsőtizenegyhónapjában,asírkőállításésazévfor-
dulóalkalmával.(vö.ujvári1999,445.p.)

7 Minján, minjen. héber jelentése szám. Tizenháromévet betöltött, tíz férfiből álló csoport,
akikjelenléteanyilvánosistentisztelethezésaszéfer Tóra olvasásáhozszükséges.annak,
hogyaminján tízfőbőláll,különbözőhagyományaivannak.azegyikábrahámhozkapcsoló-
dik,akiazelátkozottváros,szodomaérdekébenközbenjárt(gen18.).Könyörgésében,hogy
Istenbocsássonmegavároslakóinak,alkudozottIstennelazigazemberekszámáról,akik
megmenthetnékszodomátapusztulástól.Ötvennelkezdte,deamikoratíznéltartott,abba-
hagytaazalkudozást,merttíznélkevesebbigazemberegyszűkközösségetnemtettvolna
kiagonoszvárosban.számoszsinagógábanmegfizetika„minján férfiakat”,hogyjelenlétü-
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aknak köszönhetően viszont a zsidó ünnepek alkalmával sor kerülhetett néhány
istentiszteletre.

azelhunytaksírkövénekmegáldására,felavatásáranéhányévtizedemárnempon-
tosanatemetés,illetveahalálévfordulójánaknapján,hanemaMártírnaponkerülsor,
mivelezenamegemlékezésenmindigjelenvanegyrabbiésegykántoris.

azalábbiakbanakapcsolódótörténelmieseményekésháttérfelvázolásávalállítá-
sukidőrendisorrendjébenmutatombeazsidósághozkötődőemlékjeleket.

1.schnitzerárminemléktáblája

akomáromizsidókalegelsőtemetőnkívüliemlékjelet,amelymárnemazelhunytakra,
hanemközösségetérintőeseményreemlékeztet,aMenháztanácstermébenhelyezték
el 1912-ben. E félkörív formájú emléktáblát az Izraelita Jótékony Egylet készíttette
schnitzerárminfőrabbikomáromirabbiságának50.évfordulójaalkalmábóltett1000
koronásalapítványemlékére.

atáblafelirata:

ALAPÍTVÁNY
Főtisztelendő Dr. Schnitzer Armin főrabbi úr

működésének 50-ik évfordulója alkalmából az Izraelita
Jótékony-Egylet tisztelete és nagyrabecsülése jeléül K 1000,-

1862–1912

schnitzerármin(1836,hunfalva–1914,Komárom)1862-benérkezettavárosbaahit-
községmeghívására,ésrövididőnbelülnépszerűvéváltnemcsakazsidóság,hanem
avárosmásvallásúlakosainakkörébenis.ővoltaz,akialeghosszabbideig,50évig
(1864-től1914-ig)oktatottakomáromibencésgimnáziumban.8 a liberális irányzatot
képviselte, neki köszönhetően változottmega templomi prédikáció nyelve németről
magyarra. rabbisága idején alakultmeg a zsidó énekkar, amely a zsinagógában az
istentiszteletekalkalmávalisközreműködött.atudósrabbikiválóretorikaiképességek-
kelrendelkezett,néhánybeszédenyomtatásbanismegjelent.németnyelvenírottkét
életrajzi ihletésűkötetétJüdische Kulturbilder (aus meinen Leben) (schnitzer1904),
valamintEine Rabbinenwahl. Ein Kulturbild der Gegenwart (schnitzer1908)címmel
Bécsben adták ki. a Komáromi zsidó hitközség a közelmúltban jelentette meg az
1904-benkiadottköteténekmagyarésszlováknyelvű fordítását (schnitzer2015).a

ketbiztosítsákazokszámára,akikaKaddisimátelakarjákmondani.azortodoxgyülekeze-
tekbennőknemlehetneka minján tagjai,dealegtöbb,nemortodoxzsinagógábanbeleszá-
mítanakalétszáma.azembereketnemszabadszámszerűenszámolni,mertnemlehetsze-
mélytelennétenniőket,hiszenakkoresetlegszemmelverésrontásánaklennénekkitéve,így
egytízszóbólállóverssegítségévelszámoljákmegőket,esetlegolyankifejezésekethasznál-
va,mint„nemegy,nemkettő…nemtíz”(unterman1999,162.p.)

8 azegykoribencésgimnáziumban,amaiselyeJánosgimnáziumban2012júniusábanegy
tantermetneveztekelróla.
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komáromiegykorizsidóMenházépületébenlétrehozott,ahitközségtörténetétbemu-
tatómikromúzeumschnitzerárminnevétviseli.szorosbarátságotápoltakomáromi
papgábordunántúlireformátuspüspökkel,tulajdonképpenőkettekinthetjükakeresz-
tény-zsidópárbeszédmagyarországielőfutárainak(L.Juhász2009).Errőlabarátságról
schnitzerárminismegemlékezettéletrajzikötetében(schnitzer2015,179–181.p.).

2.FriedKálmánemléktáblája

aKomáromi Lapokban azsidóJótékony Egylet ülésérőlszólótudósításbanolvasható
egyhíraváros1918.májusiközgyűlésénhozotthatározatról,miszerintahajnalutcát
(itttalálhatóazsidóMenházésazahhoztartozókiszsinagóga)FriedKálmánutcának
nevezikát,segyőtábrázolóreliefettartalmazóemléktáblátiselhelyeznekaMenház
külsőfalán.„Megemlíti azután a jelentés, hogy a város május havi közgyűlése a Hajnal-
utcát Fried Kálmán utcának nevezte el és javasolja, hogy a választmány abbeli határo-
zatát, hogy a menházon nagylelkű elnökének, néhai Fried Kálmán képének reliefjét
elhelyezi, hajtsa végre.”9

FriedKálmánreliefjeazemléktáblávalazonbanvalamilyen,számunkraeddigisme-
retlen okból mégsem került fel a Menház falára, s az utcát se nevezték át.
Elképzelhető, hogy az impériumváltás következtében megváltozott politikai helyzet
lehetettazoka,amikoracsehekátvettékazvárosirányítását.az1989-esrendszervál-
tás után semkapta FriedKálmán nevét ahajnal utca, hanemĽudovít štúr szlovák
nemzetébresztőrőlneveztékel.aMenházhoz tartozókis zsinagógábanazonbanvan
egykétnyelvű (héber–magyar) feliratúemléktábla,amelyavatásának időpontjárólés
körülményeirőlakutatássoránsajnosnemtaláltamadatokat.

ahéber–magyarnyelvűemléktáblamagyarfelirata:

[hétsorhéberül]

EZEN KÖVET EMLÉKTÁBLÁUL HELYEZZÜK EL ISTENNEK E HÁZÁBAN
MELYET NAGY FÁRADOZÁSSAL ÉS SZÍVE NEMESSÉGÉVEL ALAPÍTOTT

AZ EZREK KÖZÜL KIMAGASLOTT

FRIED KÁLMÁN,
A JÓTÉKONY EGYLET ELNÖKE

Emléke időtlen időkig élni fog!

Fried Kálmán hosszú éveken keresztül volt elnöke a komáromi Jótékony Egyletnek
(Gemilusz haszadim),selsősorbannekiköszönhetőaMenház felépítése is,amelyet
1896-ban,amillenniumévébenavattakfel (paszternák–paszternák2017).Filantróp
tevékenysége miatt nagy megbecsülésnek örvendett a város nem zsidó lakossága
körébenis.

9 Komáromi Lapok, 1918.július20.,5.p.

Emlékezés és emlékeztetés 7
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XX.évfolyam

2018/2,som
orja



1. kép. schőneralfrédbudapestifőrabbibeszédettartaMártírnapalkalmávalarava-
talozóban,azelsővilágháborúbanelesettkomáromizsidókemlékműveelőtt(L.Juhász
Ilonafelv.,2008)
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3.azelsővilágháborúbanelesettekemlékjele

aharmadik,temetőnkívüliközösségiemlékjeletazelsővilágháború45zsidóáldoza-
tánakemelték.Ezmáregymonumentális,márványbólkészültemlékművolt,elkészíté-
sévelBereczgyula(Komárom,1894–Budapest,1951)komáromiszobrászművészt
bíztákmeg.afehérmárványbólkészültobjektumanagyneológzsinagógában,abejá-
ratnálkapotthelyett,sminda45áldozatnevefelkerültrá.anévsorfölötthéberfelirat
található,amelynekmagyar fordítása: „Egy férfi semhiányzott közülünk.”10 anévsor
alattikistáblánmagyarnyelvűidézetolvashatóaTórából:

OLDD LE A TE SARUIDAT
LÁBAIDRÓL,

MERT E FÖLD MELYEN ÁLLASZ
SZENT FÖLD.11

azemlékjelet1924.december15-énlepleztékle.aKomáromi Lapokbanazünnepély-
rőlmegjelentbeszámolótanúságaszerintavárostársadalmánakmindenrétegekép-
viseltettemagát,sakeresztényegyházakképviselőiisottvoltak:

A kegyelet és fájó emlékezés ez ünnepén a város magyar társadalmának minden réte-
ge képviselve volt és őszinte szívvel vett részt a zsidó hitközség mélységes gyászában.
A különböző vallásfelekezetek küldöttségekkel képviseltették magukat és szónokai
útján együttérző szívvel adóztak az elesett hősök emlékezetének.

Az ünnepélyen a zsidótemplom zsúfolásig megtelt közönséggel s a fekete gyászle-
pellel bevont templomban az első padsorokban foglaltak helyet a küldöttségek, köztük
a komáromi r. kath. autonom hitközség küldöttsége Alapy Gyula dr. hitk. elnök vezeté-
sével, a református egyház testületileg megjelent presbiteriuma Zsemlye Lajos h. lel-
kész és Gaál Gyula dr. főgondnok vezetése mellett és az evang. egyház küldöttsége
Jánossy Lajos esperes-lelkész vezetésével.

Még az első világháború idején azzal vádolták a magyarországi zsidókat, hogy nem
vették ki megfelelő mértékben részüket a háborúból, ezért az emlékbizottság elnöke,
Milch Rezső beszédében rámutatott egyúttal arra, hogy ez az emléktábla, amelyen a
komáromi izr. hitközség 45 hősének fényes neve olvasható, legigazabb cáfolata
annak a ráfogásnak, hogy a magyar zsidóság nem vette ki a maga véres részét
a háborúból. Akiknek nevét az emléktábla őrzi, magyar hazájukért haltak meg,
legszentebb kötelességük teljesítése közben, a becsület mezején.12

Mivelaneológzsinagógát1950-benkénytelenvolteladniahitközség,azemlékjeleta
zsidótemetőravatalozójábahelyeztékát.

10 MózesIv.könyve,a31.fejezet,49.vers
11 MózesII.könyve,3.fejezet5.vers
12 zsidó hősök emlékezete. Emléktábla leleplezés a komáromi izr. templomban. Komáromi

Lapok, 1924.december16.3.p.
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4.LipscherMór(1870–1944)mellszobra

a két világháború közötti időszakban került sor egymásik emlékjel felavatására is,
ebbenazesetbenakezdeményezőnemazsidóközösségvolt,azonbanakomáromi
zsidóság egyik neves személyiségéhez, dr. Lipscher Mór sebész főorvoshoz, az
Emberszeretet Közkórház igazgatójához kapcsolódott. a város vezetése és a hálás
páciensek 1927-ben úgy döntöttek, hogy komáromi praktizálásának 25. évfordulója
alkalmábólmellszobrotállítanakakórházelőcsarnokábanadoktornak.anagyember-
barátéskiválóorvosLipscherköztiszteletnekörvendettmindavárosban,mindpedig
a környéken. szakmai körökben is nagyra becsülték, ő volt az első magyarországi
orvos,aki sikeresagyműtétethajtott végreBudapesten.13 amellszobroteredetilega
Lipscherkomáromiműködésének25.jubileumalkalmábólrendezettünnepségensze-
rettékvolnafelavatni,azonbanerrecsakpárnappalkésőbbkerültsor.Mivelaszob-
rászművész–Bereczgyula–eléggékésőnkaptaamegbízatást,azidőrövidségemiatt
nemtudtaelkészíteniamellszobrotazünnepségre.aszoboravatásalkalmábólrende-
zettünnepségenelsőkéntcsizmaziagyörgypolgármesterméltattaLipscherMórérde-
meit,egyebekköztazalábbimondatokkal:

A városi tanács határozatával a kórházigazgató sebészorvosnak, Lipscher Mór dr.
úrnak 25 éves kórházi sebész és igazgatói működéseért elrendelte mellszobrának
elkészítését. A városi tanács ezzel az elhatározásával kitüntetni kívánja a kórház
sebész orvosát azért a fáradhatatlan munkáért, amelyet egy negyedszáz év alatt vég-
zett a szenvedő beteg emberiségért itt a kórházban. Ez alatt az idő alatt ugyancsak sok
betegnek adta vissza a tudásával, sebészi képességével és tehetségével az életét,
ugyanígy sok szülőnek adta vissza gyermekét és gyermeknek pedig a szülőjét. Lipscher
dr. nemcsak a szenvedő emberiségért dolgozott, de az ő munkájával és vezetésével a
mi komáromi Emberszeretet közkórházunknak is messze vidéken, sőt külföldön is igen
jó hírnevet szerzett.

Méltatásátakövetkezőmondatokkalzárta:

Amidőn ma itt Komárom város képviseletében megjelentünk azzal a céllal, hogy emlé-
kezetessé tegyük szeretett igazgatónknak 25 éves működését, egy mellszoborral aján-
dékozzuk meg büszkeségünk elismerésével és nagyrabecsülésünk jegyével. Áldásos
munkájára, amit esztendők hosszú során át végzett, az igazgató fölényes lelki meg-
nyugvással tekinthet vissza, s fogadja tőlünk jó kívánságainkat. Kérjük a mindenhatót,
hogy a jövőben még hosszú éveken át ugyanolyan szorgalommal és szerencsével
lehessen mindazoknak a szenvedő embertársainknak a segítségére, akik kórházunkat
betegségük folytán felkeresik.14

13 dr. Kiss László: az elsőmagyarországi agydaganat eltávolítás évfordulója – LipscherMór
emlékezete.http://www.vitalitas.hu/olvasosarok/online/oh/2000/34/tart.htm(utolsóletöl-
tés:2018.január10.)

14 avárosünnepélyesenátadtaaközkórháznakLipscherMórdr.mellszobrát.Komáromi Lapok,
1927.szeptember27.2.p.
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aszobornemálltsokáigakórházlépcsőházában,1938-banamagyarhadseregkomá-
romibevonulásakorledöntöttékésösszetörték.atettesekkelkapcsolatbankétválto-
zatismert,azegyikszerintanemibajosokosztályánkezeltnéhánybetegtettetönkre
aszobrot,másokszerintatettesekabevonulóregulárishadseregkatonáiközülvoltak.
aszobormegsemmisítésétpárévvelkésőbbLipscherMórnakéscsaládjánakésahit-
községmajdnemvalamennyi tagjánakamegsemmisítésekövette.nemakadtsenki,
aki az oly sok komáromi és környékbeli felnőtt és gyermekéletétmegmentődoktor
életétmegmentettevolna.

az1938-asvisszacsatolásjelentősváltozásokathozottakomáromizsidóközösségszá-
máraazéletmindenterületén.Ezegyrésztabevonulástkövetőfizikaitámadásokban,a
zsidóingatlanokmegrongálásában(ablakokkitörése),atemplomokmeggyalázásábanés
másterületekenésformábanismegnyilvánult.rövidesenéletbeléptekaMagyarorszá-
gonmárjóvalkorábbanmeghozottzsidótörvényekésegyébrendelkezésekis.Komárom-
ból1938.november15-éntöbbún.hontalanzsidótutasítottakki,akiketamagyarcsend-
őrségazújmagyar–szlovákhatárhozszállított,aholkiraktákőketaszabadégalá.Egyes
forrásokszerintKomárombanaszélsőségesmagyarnacionalistáknéhányzsidótmegis
kínoztakésaholttestüketadunábadobták(Büchler1999,195.p.).

Komáromban 1940-ben 2700 zsidó élt, ami az összlakosság 16%-át jelentette.
MiutánMagyarországbelépettnémetországoldalánamásodikvilágháborúba,Komá-
rombólekkortöbbmint200munkaszolgálatosférfit„soroztakbe”.1941augusztusá-
banpedigazún.hontalanzsidókatgyűjtöttékösszeésamegszálltukrajnaiterületekre
szállítottákőket,ahola többi,Magyarországrólkiutasított zsidóvalegyüttanémetek
legyilkoltákőket.15

1944.március19-én,amikoranémetekmegszálltákMagyarországot,Komárom-
bankörülbelül450zsidócsaládélt,ami2170zsidóvallásúszemélytjelentett.Miután
ebbenavárosbanismegjelentagestapo,hogyfelügyeljeazún.zsidókérdésmegoldá-
sát,rövidesentöbbzsidótisletartóztattak.LefkovicsJózsuaortodoxrabbialegelsők
között volt, akitmeg is kínoztak. a zsidók gettósítása Komáromban április közepén
vettekezdetét,ahová1950személykerült.Ekkormár190férfitmunkaszolgálatosként
különbözőhelyekrevezényeltek,15személyttúszkénttartottakfogva,15személynek
pedigsikerültátszöknieszlovákiába(Büchler2009,195.p.).agettóbólrövididőrea
Monostorierődbekerültek,majdinnenakörnyékrőlideszállítottzsidókkalegyüttjúnius
12-énés15-énindítottkéttranszporttalauschwitzbadeportáltákőket.akassaivasút-
állomásonszolgálatot teljesítővrancsik István feljegyzéseiből tudható, hogya12-én
indítottszerelvény13-ánhaladtátKassán2790,a15-én indítottpedig16-án2673
deportálttal.(gaško214,123.p.)aholokausztsoránraabFerencösszegzésealapján
a komáromi zsidók közül a koncentrációs táborokban 1884, amunkaszolgálatosok
közül23-an,azinternálótáborokbanpedig15komáromizsidóleltehalálát.avárosba
mindössze248komáromitúlélőtértvissza(Büchler2009,196.p.).

15 alegújabbkutatásokszerintMagyarországról22 000zsidótszállítottakukrajnába,elsősor-
banKamenyecpodoszkijba,közülüktöbbmint18 000személytgyilkoltakmeg.vö.gellért
á.–gellértJ.2015
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1945-tőlaz1989-esrendszerváltásig

a második világháborút követően a komáromi zsidókhoz kapcsolódó emlékjelek a
gyász jegyébenszülettek, saholokausztáldozatainakemlékezetéről szólnak.Mára
komáromihitközségalakulógyűlésénelhatározták,hogymindenévjúniusában(ekkor
deportáltákakomáromizsidókat)rendszeresenmegemlékeznekaholokausztáldoza-
tairól:

„Emlékezetes nap marad a Hitközség életében 1945. augusztus 15. Alakuló gyűlés-
re jön össze az itteni zsidóság minden hazatért tagja. Színhely a Király püspök u. 12.
sz. alatti ideiglenesen rendbe tett kultúrterem. Megalakult a háború utáni első
Elöljáróság Fleischmann Jenő komáromi kereskedő elnökletével. A gyűlés a legfonto-
sabb feladatokként a következőket jelöli meg: helyreállítani a Menház épületében a
Kistemplomot, biztosítani mindenki részére a közétkeztetést egy népkonyha beindítá-
sával, életre kelteni a temetkezési egyletet, a Chevra Kadischát, megünnepelni minden
év júniusában a mártírok istentisztelete keretében a hősi halottak emlékét” –olvasha-
tóraab Ferenc túlélőnek a komáromi zsidóhitközség történetéről írt dolgozatában
(raab1989,2.p.).

2. kép. hébernyelvűholokauszt-emléktáblaarava-
talozóban(L.JuhászIlonafelv.,2008)

5–6.hébernyelvűemléktáblaaravatalozóbanés
jelképeskemencehébernyelvűemléktáblával

a túlélőkegyik legfontosabbkötelességüknek tar-
tották,hogyemlékjeletállítsanakholokausztsorán
elpusztítotthitsorsosaiknak.az1947. július30-án
tartottülésrőlkészültjegyzőkönyvtanúságaszerint
azonban a résztvevők nem képviseltek egységes
álláspontot az emlékjelek ügyében. Lövinger h.16
nemtartottaidőszerűnekegyemlékműfelállítását,
aztjavasolta,hogyinkábbtegyékrendbeatemplo-
mot és abban helyezzenek el egy emléktáblát.
Weinberger r. is hasonló álláspontot képviselt,
Wildp.csaktemetőiemléktáblátjavasolt.steinerJ.
javaslataszerintinkábbjavítsákmegatemplomot,
s helyezzenekel egy örökmécsest, az emléktábla
pedigkerüljönatemetőbe.

16 ajegyzőkönyvbennemírtákkiateljeskeresztnevet,ígyeztaformáthasználtamaszövegben
is.
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az 1947. november 9-én tartott ülés jegyzőkönyvébőlmármegtudható, hogy két
emléktáblakészül:azegyiketatemplomban,amásikatpedigatemetőbenhelyezikel.
EzenazülésenrésztvettnagyMártonképzőművészésLöwysírkőkésztőis,tehátarra
következtethetünk,hogymárazemléktáblákkalkapcsolatosrészletkérdéseketismeg-
beszélhették.Megválasztottakegyháromtagúbizottságotis(Bandlero.,Fleischmann
K.ésFleischmanL.),amelyetazemléktáblákelhelyezésévelbíztakmeg.

akétemlékjelfelavatására1948.március14-énkerültsor.azegyiketakiszsina-
gógában,amásikatpedigatemetőben,aravatalozóbanhelyeztékel.Mindkétemlék-
jelrecsupánhéberfeliratkerült.aravatalozóbantalálhatófeketemárványemléktábla
feliratánakmagyarfordítása:

„Atyánk, királyunk, bosszuld meg a szemünk láttára a te szolgáid kiontott vérének a
bosszúját.”

Ez a tábla 705 (=1945)-ben állíttatott
Örök emlékéül hitközségünk tagjainak,

Akik összegyűjtettek, megölettek és elégettettek gonosz szándékkal
Az átkozottak által 704 (=1944) 705 (=1945) években,

A gonosz hatalmának uralkodása idején.
Izráel sírját nem nyerték el,

Így legyen ez nekik örök emlékül!
Legyen lelkük bekötve az élet kötelékébe!17

amásikemlékjeletamárhelyreállítottkiszsinagógakeletifalánhelyeztékel.acsak
héberfeliratottartalmazófehérmárványtáblaalattazauschwitzbanhasználtkemen-
cétimitálójelképeskemencétalakítottakki,safalbaegykisüregetisvájtak.atábla
feliratánakmagyarfordítása:

Örök emlékezetül az Örökkévaló szent csarnokában.
A szenteknek, férfiaknak, asszonyoknak és gyermekeknek, szent közösségünk tagjai-

nak, itt
Komáromban – épüljön fel Cion és Jeruzsálem –

meghaltak kínok között, és kegyetlenül megölettek a munkatáborokban,
és akik elhurcoltattak a 704. évben [=1944] az üldöztetés földjére mint a vágóhidra
vezetett nyájat megölettek, lemészároltattak és elégettettek az átkozott gonoszok által,

az apák, az anyák és gyermekek, a szerettek és az életükben kedvesek,
jámborak, igazak és tiszták együtt az Örökkévaló nevének megszenteléséért.

Tartsd meg őket, Isten, jó emlékezetben a világ maradék igazaival együtt, és bosszuld
meg Izrael fiai ezreinek vérét, ahogy a prófétáid által mondatott:

»Megfizetek a vérontásért, nem hagyom büntetés nélkül. Az Úr a Sionon lakik« (Joel
4,21) LIBÉK [Legyenlelkükbekötveazéletkötelékébe]18

17 Bányaiviktóriafordítása
18 Bányaiviktóriafordítása
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ahitközségiülésjegyzőkönyvébenolvashatóbeszámolószerintazünnepibeszédetdr.
Bandlerottó, a hitközség akkori elnöke tartotta, LebovičMárk pozsonyi rabbi pedig
héberülméltattaamegemlékezésfontosságát.aliturgiairészt,zsoltártésgyászimát
singer Jenőhelyi lakos recitálta.aKomáromizsidóhitközségekkorakörnyékrőlés
részbentávolabbrólavárosbaköltözöttzsidókkalegyütt502főtszámlált.nemsokkal
később,1950-benelhelyeztékaszimbolikuskemencébenazáldozatoknévsoráttartal-
mazóemlékkönyvet(Memorkbuchot)is.(raab1989,25.p.)

3. kép. Jelképeskemenceemléktáblávalazsinagógában(L.JuhászIlonafelv.,2017)
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7.anyilasok114áldozatánakemlékműveatömegsíron

1948őszén,szeptember26-ánakomáromitemetőbenegyújabbemlékjeletavatottfel
azsidóközösség:lelepleztékanyilasokáltalmegkínzott,meggyilkolt114áldozathéber
feliratúemlékművét.atömegsírbatemetettáldozatoknévsoraraabFerenckötetében
olvasható. (raab2000,71–74.p.).az1948.szeptember21-ihitközségielöljárósági
ülésrőlszólójegyzőkönyvtanúságaszerintafelavatásreggel7.20órakorkezdődött.

4. kép. a tömegsíron állítottmagyar és héber nyelvű emlékjel (L. Juhász Ilona felv.,
2011)
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8.Magyarnyelvűemlékműatömegsíron

Mégarendszerváltáselőtt,raabFerenckezdeményezteegymásik,magyarnyelvűemlék-
jelfelállításátatömegsíron.afeketemárványbólkészülthasábraazalábbifeliratkerült:

1945
TÖMEGSÍR

ITT ALUSSZA SZOMORÚ ÁLMÁT
114 ZSIDÓ ÜLDÖZÖTT

AKIK ÉLETÉT A SZABADSÁG HAJNALÁN
KIOLTOTTA A GYŰLÖLET

EMLÉKÜKET MEGŐRZI A SZERETET

1977-benapozsonybavezető63-as főútésa felüljáróépítésehatássalvoltazsidó
temetőre is,ugyanisannakegyrészétfelkellettszámolni.ahitközségkénytelenvolt
lemondaniatemetőnektöbbmint1/3-áról.Ekkorösszesen858darabsírkövethelyez-
tekátasírkertmegmaradtrészébe.a„sírokbantaláltföldimaradványokáthelyezése
ahitközséghivatalosmegbízottjánakjelenlétében,arituáliselőírásokbetartásamellet
mentvégbe”.(raab1989,33.p.).anevesebbszemélyek(elsősorbanrabbik)síremlé-
keitegymásmellettismétfelállították,azonbanafelszámolttemetőirészsírköveinek
elégnagyrészeatemetődélkeletioldalánakbetonfalamellékerült,smivelnemlettek
különfelállítva,nagyrészükfeliratátnemlehetelolvasni.sajnos,atemetődélnyugati
falához közeli délkelti részben leomlott temetőfalmiatt a sírkertbena vandálok egy
ideigszabadongarázdálkodhattak,emiatt többsírkőnek is lábakelt, ráadásulsokan
idehordtákaszemetetis.azótaatemetőtkitisztították,többsíremléketfelállítottakés
felújítottak,mamáregyrendbentartotttemetőfogadjaazodalátogatót,sazitttalál-
hatóravatalozótisfelújították.

9.azantifasisztamártírokemlékműve

Említéstkellmégtennünkarrólazemlékműről is(Emilvenkovalkotása),amelyetaz
antifasisztamártírokemlékéreállítottak1971-benaszénatéren.azáldozatokközött
több komáromi zsidó neve ismegtalálható, többek közt amunkások jogaiért küzdő
steinergáboré(Komárom,1887–Buchenwald,1942)is,akinekemlékétmásobjek-
tumok(kétemléktáblaésegymellszobor) isőriztékavárosban,azonbanezekközül
mamáregyetlensemtalálhatómeg.19

10.azógyallaiholokauszt-emlékműaravatalozóban

1979.november24-énegyújabbemlékjel,azógyallaizsidótemetőbenatúlélőkáltal
emeltholokauszt-emlékműkerültatemetőravatalozójába.azottanipusztulóésgaz-

19 asteinergáborrendszerváltásutáneltávolítottmellszobrahelyére2017-benpetőfisándor
mellszobráthelyeztékel.
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dátlantemetőtnemtartottákbiztonságosnakazemlékjelszempontjából.„A Hitközség
elöljárósága figyelembe véve az ógyallai (Hurbanovo) zsidó temető elhanyagolt állapo-
tát, szükségesnek és humánusnak véli, hogy az ottani zsidó temetőben az 1945-ben
visszatért zsidóság által közadakozásból a mártírhalált halt ottani és környékbeli egyé-
neknek felállított emléktáblákat leszereltesse és átszállítsa a komáromi temetőbe. Az
emlékművet 1979. november 28-án mutatós formában felállítják a ravatalozó nagyter-
mében és a Hitközség magára vállalja a további gondozását.” (raab1989,33.p.)Ez
az emlékműnemcsupánaz ógyallai, hanema bagotai (hurbanovo-Bohatá),madari
(Modrany), martosi (Martovce) és komáromszentpéteri (svätý peter) zsidó mártírok
emlékét is megörökítette, az emléktáblákon valamennyi áldozat neve szerepel. az
emlékműkőbőlkészültegyikeleménhéberésszlováknyelvűfeliratolvasható:

[héberfelirat]
Nevraždi!

[héberfelirat]
na pamiatku našich drahých martýrov,

ktorí zahynuli v rokoch 1942/4520

Emléktábladél-Komárombanacsillagerődben

a komáromi holokausztáldozatokra is emlékeztet az az emléktábla, amelyet
Magyarországon,adél-komáromicsillagerődbenavattakfel1985.március28-ánaz
alábbifelirattal:

MEMENTO
1941–1944

„S MOST A SZABADSÁG ANGYALA ŐRZI NAGY ÁLMUK AZ ÉJBEN”
RADNÓTI MIKLÓS: A LA RECHERCHE

A CSILLAG ERŐD FOGLYAINAK EMLÉKÉRE
ÁLLÍTOTTA KOMÁROM VÁROS LAKOSSÁGA
A FELSZABADULÁS 40. ÉVFORDULÓJÁRA

1985. MÁRCIUS 28.

11.EmléktáblaaholokausztáldozatainakaMenházfalán

az1989-esrendszerváltásnemcsupánakomáromizsidóságéletébenhozottváltozá-
sokat, hanem az emlékjeleket illetően is. Jelentős évnek tekinthető 1992, ugyanis
ekkor készültek el Ladislav snopko akkori kulturálisminiszter javaslatára a szlovák
KulturálisMinisztériumköltségénazokazemléktáblák,amelyekolyanszlovákiaiváro-
sokba kerültek, ahonnan transzportok indultak a haláltáborokba. az 1938-ban
Magyarországhoz visszakerült területeken a zsidók deportálása más időben zajlott,

20 afeliratmagyarfordítása:„neölj!drágamártírjainkemlékére,1942/45-benelpusztultdrága
mártírjainkemlékére.”(L.JuhászIlonafordítása)
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mintaJozefTisoáltalirányítottklérofasisztaszlovákiában.szlovákiában1942márci-
usábankezdődöttadeportálás,amit1942.október20-ánleállítottak,azonban1944
őszénismétindítottaktranszportokat.Magyarországon1944-benindultmegazsidók
deportálásaahaláltáborokba,amagyarországiholokausztazonbanmár jóvalkoráb-
ban elkezdődött. a holokauszt első állomásnak 1941 nyara tekinthető, amikor a
magyarhatóságokalegújabbkutatásieredményekalapján22 000ún.hontalanzsidót
deportáltak ukrajnába, ahol többmint 18  000-et közülük a németekmeggyilkoltak
(Eisen–stark2014,71–101.p.).

5. kép. azógyallaiholokauszt-emlékműatemetőravatalozójában(L.JuhászIlonafelv.,
2011)
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azemléktáblákatnemcsakazegykorifasisztaszlovákiáhoztartozóvárosokbanhelyez-
tékel,hanemazokbanadél-szlovákiaivárosokbanis,amelyekavészkorszakidején
Magyarországhoz tartoztak. Tulajdonképpen nem egy klasszikus értelemben vett
emléktáblakészült,hanemegykétrészbőlállóemlékjel,amelynekfölsőrészétMózes
kőtáblájánaktorzója,alsórészétpedigafeliratottartalmazólapalkotja.Komáromban
azsidóMenházfalárakerült,sazalábbifeliratvoltolvashatórajta.

Z KOMÁRNA V ROKOCH 1942–1944
DEPORTOVALI 1922 ŽIDOVSKÝCH
OBČANOV DO KONCENTRAČNÝCH

TÁBOROV CELEJ EURÓPY

AZ 1942–1944-ES ÉVEKBEN KOMÁROMBÓL
1922 ZSIDÓT DEPORTÁLTAK EURÓPA

KONCENTRÁCIÓS TÁBORAIBA.
A MEGKÍNZOTTAK ÖRÖK EMLÉKÉRE

1992

Ez volt Komáromban a legelső köztéri emlékjele a holokausztnak, amely nem zárt
helyen:atemetőbenvagyazsinagógábankapotthelyet.Ezazemléktáblamárközvet-
lenül szembesítette az egykori tömeggyilkossággal a város lakosságát, emlékeztetve
egybenazutókortarrais,hogyaváros1944-benmegtagadtapolgárainakegyrészét,
snemtettsemmitmegmentésükérdekében.azemlékjelnemmaradtsokáigaMenház
falán,1997-benismeretlenekellopták(L.Juhász2015,40–41.p.).

aHitközségi Híradó egyikszerkesztője–paszternákandrás–Szerkesztői gondola-
tok. Valami nagyon fáj… avagy emléktáblánk története címmelmegjelent írásábana
táblaellopásakapcsánaz alábbigondolatokatosztottamegazolvasókkal:

1992 – majdnem 50 évvel a komáromi zsidóság tragédiája után a Szlovák Köztársaság
Kulturális Minisztériuma Komárom város közreműködésével emléktáblát avatott, a
Holocaust emléktábla formája megegyezett az ebben az időszakban az ország más
városaiban készült hasonló emlékművekkel. A zsinagógában található 1948-ban fel-
avatott emlékmű után ez volt a második, de az első nyilvános emlékhelyünk. A 100 000
Sk-t érő tábla erkölcsi értéke a városban élő zsidóság és a túlélők számára többszöröse
volt az anyagi értéknek.

1994 – Ez az év a megemlékezés éve volt, a hagyományos mártírnap mellett az
emléktáblánál is tartottunk ünnepséget, melyen megjelentek a város és a többi egyház
képviselői is. Az ezt követő időszakban kisebb-nagyobb „támadások” érték emléktáb-
lánkat, egy alkalommal horogkeresztet ábrázoló öntapadós címkét ragasztottak rá,
1996. december 30-ról 31-re virradóra pedig horogkeresztet festettek a tábla melletti
ajtóra. 1997 végére végre elkészült az ablak felújítása, ezzel kialakult a zsinagóga új
homlokzata. Az esztétikus látványt nem élvezhettük sokáig, január 30-án pénteken este
23:30-kor még a helyén volt a tábla, másnap reggel Kollár Zoltán jelezte a KZSH elnö-
kének, hogy nincs a helyén.21

21 Hitközségi Híradó, 3 (1998)3.1.p.

Emlékezés és emlékeztetés 19
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XX.évfolyam

2018/2,som
orja



12.adeportálásemléktáblájaadél-komáromivasútállomáson

abudapestiWesleyJánosLelkészképzőFőiskolaésaMagyarEvangéliumiTestvérkö-
zösség kezdeményezte és szerveztemegMagyarországon emléktáblák elhelyezését
azokonapályaudvarokon,ahonnantranszportokindultakahaláltáborba.adunaésza-
kioldalánélőzsidókatisadél-komáromipályaudvaronvagoníroztákbe,sinnenindí-
tottákőketauschwitzba.avagontésabbólkinyúlókezetábrázolódomborművesem-
léktáblát2004-ben,aholokauszt60.évfordulójaalkalmábólavattákfelapályaudvar
épületénazalábbifelirattal:

Áldott a mártírok emlékezete!
Elhelyezte a

Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség

és
a Wesley János Lelkészképző Főiskola

a Holokauszt 60. évfordulóján
2004

Az emlékhely létesítését a MÁV Árufuvarozási Osztály támogatta

13.Újemléktáblaaholokausztáldozatainakemlékére

aKomáromizsidóhitközségazzalakérésselfordultavárosvezetéséhez,hogyaváros
költségvetésébőlszánjonegyösszegetegyemlékjelállításáraaholokausztkomáromi
áldozatainak.1999-benfelavattákameghurcoltakmonumentálisemlékművét(ako-
máromigáspárpéteralkotása)avárosparkjábanamásodikvilágháborúbanmeghur-
coltakemlékére,seztazobjektumotegybenaholokausztkomáromiáldozataiemlék-
művénekisszánták.aKomáromizsidóhitközségazonbannemfogadtaelholokauszt-
emlékműveként,stovábbraisszorgalmazta,hogyavároskülönemlékjeletkészítsena
majdnem2000kifosztott,majdmeggyilkoltkomáromizsidóáldozatnak,ennyiveltarto-
zikegykoripolgárainak.ameghurcoltakemlékműveamásodikvilágháborúvalamennyi
áldozatánakemlékérekészült,ezáltalazsidóáldozatokésazoküldözői,kifosztóiemlé-
kéreis.hosszúhuzavonátkövetőenvégülavároselkészíttetettkétemléktáblát,ame-
lyekaMenházhoztartozókiszsinagógabejáratánakjobbésbaloldalánkaptakhelyet
2006-ban(L.Juhász2010,138–139.p.).aHitközségi Híradóban2006januárjában
jelent meg egy hír, amelyben a szerkesztők közölték: „Lesz holokauszt emléktábla
Komáromban!”

Hosszú küzdelemre tett pontot a komáromi Városi Képviselőtestület 2005. december
1-jén megtartott 44. ülése. A képviselők határozatot hoztak, amely alapján a Komáromi
Zsidó Hitközség kezdeményezésére a Menház falán 2006. június 11-ig elhelyezik a
Holokauszt áldozataira emlékező négynyelvű táblát (a városi költségvetésből finanszí-
rozva).

A KZSH eredeti javaslatával ellentétben rövidebb szöveg kerül az emlékműre, de
mindenképpen sikerként könyvelhető el, hogy 62 év után – még ha ehhez nagy mér-
tékben kellett a hitközség kezdeményezése is – a város törleszt adósságából a zsidó
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közösséggel szemben. A KZSH a döntés kézhez vételét követően felkérte Dr. Schőner
Alfréd főrabbi urat a héber ás a krakkói Galíciai Zsidó Múzeum munkatársait az angol
fordítás elkészítésére, melyeket már továbbítottunk a Városi Hivatalba.
Bízunk benne, hogy az idei mártírnapra elkészülnek a táblák, melyeket méltó ünnepség
keretében avathatunk fel.22

akétemléktáblátdél-Komárom,valamintrév-Komárompolgármestere,zatykóJános
ésBastrnákTiborközösenavattafela2006-osMártírnapon.azsinagógabejáratának
jobboldalánmagyar–héber,abaloldalonpedigszlovák–angolnyelvűfeketemárvány-
ból készült, Mózes kőtáblájának stilizált formájára készül táblákon az alábbi felirat
olvasható:

ÁLLÍTSON EZ A TÁBLA ÖRÖK EMLÉKET
A HOLOKAUSZT KOMÁROMI ÁLDOZATAINAK

KOMÁROM VÁROS

azeseménynekelégnagy sajtóvisszhangja volt, egyebekközött azÚj Szó szlovákiai
magyarnapilapbanistudósítottakróla:

…A város zsidó lakóit 1944 májusában kényszerítették gettóba, majd június 12. és 16.
között deportálták őket. […] A több mint 2500 főt számláló komáromi zsidóság nagy
részét Auschwitzban, Treblinkában, Majdanekben barbár gyilkosok kínozták és gyilkol-
ták meg […] Az idei holokauszt 62. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés a
komáromi zsidó temetőben kezdődött, ahol megjelentek a hitközség tagjai, a város
zsidó polgárainak távolba szakadt utódai, a diplomáciai testületek és számos intéz-
mény képviselői. Ladislav Urban mérnök – aki tízévesen élte túl Bergen-Belsen poklát
– beszédében a fasiszta alakulatok egyenruháit imitáló szerelésben masírozó, többek
közt Kotleba23 nevével fémjelzett mai veszélyforrásokra hívta fel a figyelmet…
Paszternák Antal, a komáromi zsidó hitközség elnöke II. János Pál auschwitzi látogatá-
sakor elmondott beszédéből idézett: „egy egész nép kiirtásának a kísérlete örökre
beszennyezte az emberiség történetét”. A komáromi zsidóság vezetője a megemléke-
zés kapcsán azt sem hallgatta el, hogy a felelősség nemcsak a náci Németországot ter-
heli, hiszen a zsidóság likvidálása mindenütt, így Komáromban is a helyiek segítségével
zajlott – volt, aki cselekvően, a többség pedig közönyös magatartásával asszisztált.
Ugyanezt a kérdést feszegette Kerti Katalin, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
alelnöke is. Mint mondta, 1944-ben a magyar állam, amely önmagát kereszténynek és
nemzetinek titulálta, teljes kudarcot vallott az állampolgáraival szemben fennálló köte-
lezettségei terén. A holokauszt – mondta jeles történészekre hivatkozva – rablógyilkos-
ság volt, s amíg ezt nem mondjuk ki, a szembenézés nem történhet meg. A vasárnapi
holokauszt-megemlékezés végén a két ikerváros, Révkomárom és Komárom polgár-

22 LeszholokausztemléktáblaKomáromban!Hitközségi Híradó, 11 (2006)1.1.p.
23 MarianKotlebaaszélsőjobboldali(újnáci)szlovákpospolitosť(Testvériség)alapítója,később

aszinténszélsőjobboldali (újnáci)Ľudovástrananašeslovenskopártvezetője.a2013-as
önkormányzativálasztásokalkalmávalőkaptaalegtöbbszavazatot,ígya2013-tól2017-ig
terjedőválasztásiidőszakbanőlettBesztercebányaMegyeÖnkormányzatánakelnöke.
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mesterei, Bastrnák Tibor és Zatykó János leleplezték az emléktáblát a zsinagóga, azaz
a Menház-Zsidó Kulturális és Közösségi Központ falán, majd a résztvevők meggyújtot-
ták az emlékezés lángjait az áldozatok emlékművénél a zsinagógában.24

6. kép. a kis templom falán 2006-ban felavatott holokauszt-emléktáblák (L. Juhász
Ilonafelv.,2012)

24 (as)Egyrablógyilkosságemlékezete.holokauszt-emléktáblaKomárombanazelhurcoltzsidó
lakosságtiszteletére.Új Szó,2006.június13.,5.p.
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14.aMenházemléktáblája

2009-benegyújabbemléktáblakerültaMenházkülsőfalára.Január25-énazEnsz
holokauszt Emléknapján (január 27.) rendezettmegemlékezésen zeev Boker izraeli
nagykövet leplezte le azt az emléktáblát, amellyel a Menház hivatalosan a szlovák
zsidóÖrökségÚtjarészévévált.25 Felirata:

MENHÁZ
Objekt bývalého židovského starobinca so synagógou

postavili v roku 1896 a dodnes slúži ako centrum židovského života.
Épült 1896-ban , mint a helyi közösség szociális otthona

és zsinagógája. Napjainkban is a város zsidó életének
központja.

The former Jewish old age home, which includes a
synagogue, was constructed in 1896 and still serves

as center of local Jewish life.
SYNAGOGA SLOVACA
SLOVAK JEWISH HERITAGE

szlovákiábannemmindegyikegykorivagypedigmaműködőzsinagógárakerültelilyen
tábla,ugyanisazadottépületnekmegfelelőkulturálisvagyhitéleticéltkellszolgálniuk.

Emléktáblákazegykorizsinagógákfalán

Bár a komáromi neológ, valamint az ortodox zsinagógaés aMenházhoz tartozó kis
templom is túlélte a vészkorszakot, a túlélők hazatéréskor azonban mindhármat
lepusztultésmeggyalázottállapotbantalálták.párévmúlvakénytelenekvoltakeladni
mindanagyneológ,mindpedigazortodoxzsinagógát.akomáromiakzömenemtudta,
hogyamaisportcentrumátalakítottépületekorábbanneológzsinagóga,amaöregott-
honnakhelyetadóépületkomplexumotalkotóegyiképületpedigortodoxzsinagógavolt
eredetileg. a komáromi zsidóság fontosnak tartotta, hogy legalább egy emléktábla
emlékeztesse az utókort az egykori népes zsidó közösségre és annak templomaira,
ezértmindkettőtmegjelölték.

15.Emléktáblaazortodoxzsinagógafalán

2007decemberébenazortodoxzsinagógamegépülésének100.évfordulójánhárom-
nyelvű(szlovák–magyar–héber)emléktábláthelyezettahitközségamaidősekottho-
náhoztartozó,átalakítottzsinagógakülsőfalán.az1944-igtemplomkéntszolgálóépü-
letet1955-benvoltkényteleneladniazsidóhitközség.Eztkövetőenhosszúideigrak-
tárépületként használták, majd a rendszerváltást követően az idősek otthonának
részévévált.Ekkorfelújítottákésrészbenátisépítették.azemléktáblafelirata:

25 aMenházatkorábbanmárműemlékkéminősítették.
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V tejto budove bola
ortodoxná synagóga v Komárne

1907–1844
Ebben az épületben működött
a komáromi ortodox zsinagóga

1907–1944
[héberfelirat]

arendezvényrőlaHitközségi Híradó isbeszámolt:

Az 5768. év hanukája két programot is tartogatott közösségünk tagjai és barátaink szá-
mára. December 9-én, vasárnap délután egy különleges helyen, a volt ortodox zsinagó-
ga – ma idősek otthona – bejáratánál találkoztunk azzal a céllal, hogy a 100. születés-
napját ünneplő épületen leleplezzük az emléktáblát.

Paszternák Tamás koordinátor üdvözölte a megjelenteket, köztük Váradi Lajost, a
Magyar Köztársaság Pozsonyi Nagykövetsége első beosztottját, dr. Bastrnák Tibort,
Komárom város polgármesterét, dr. Hortai Éva és Szabó Béla alpolgármestereket, a
városi képviselőtestület tagjait, Miroslav Hargaš evangélikus lelkészt, Fináli Gábor rab-
bijelöltet, Várnai Gábort, aki a kántori feladatokat látta el, Ipóth Évát, az idősek otthona
igazgatónőjét. Várnai Gábor éneke után Fináli Gábor osztotta meg gondolatait a jelen-
lévőkkel, Komárom városa nevében dr. Bastrnák Tibor polgármester úr emlékezett. A
KZSH elnöke, Paszternák Antal beszéddel zárta az ünnepség első részét. A Szülőföld
Alap és Csemadok támogatásával elkészült emléktáblát, amely közösségünk régi álma
volt, a komáromi Boldi vállalkozás késztette Ryšavý Baltazár vezetésével. A héber fordí-
tás dr. Schőner Alfréd főrabbi, a szlovák Vadász Magda munkája. A táblát a polgármes-
ter úr és a KZSH elnöke leplezték le, majd a megjelent szervezetek elhelyezték koszo-
rúikat…26

16.aneológzsinagógaemléktáblája

amasportközpontkéntműködő,1863-banfelavatottneológzsinagógaegykoribejára-
tánakbaloldalánaholokausztnemzetköziEmléknapján,2000januárjábankerültsor
azemléktáblaleleplezésérenégynyelvűfelirattal:

1863–1944
V tejto budove bola

neologická synagóga
v Komárne

Ebben az épületben
működött a komáromi

neológ zsinagóga
This building was the

26 pT [paszternák Tamás] a csodák délutánja. Emléktábla avatás és hanuka Komáromban.
Hitközségi Híradó, 12 (2007)12.sz.1.p.

24 l. Juhász Ilona
Fó

ru
M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
X.
é
vf
ol
ya
m
2

01
8/
2,
s
om

or
ja



home of the Komárno
Neolog Synagogue

Židovská náboženská obec
Komáromi Zsidó Hitközség

The Jewish Community of Komárno
2010

7. kép. azegykorineológzsinagógaazemléktáblával(L.JuhászIlonafelv.,2012)

afelavatásiünnepségrőlszokásszerintaHitközségi Híradó isbeszámolt:

…emléktáblát avattunk az 1863-ban épült egykori neológ zsinagóga falán, mely 1944-ig
szolgálta híveit. Az épület a második világháború során megrongálódott, a hazatérő
maroknyi túlélő többé már nem tudta eredeti céljára használni a Király püspök és Hajnal
(ma Štúr) utca sarkán álló imaházat. Az újjáalakult, anyagi gondokkal küzdő hitközség
1950-ben adta el az épületet azzal a kitétellel, hogy arról minden olyan jelképet távolít-
sanak el, amely szakrális jellegére utal. Az első világháborús emlékművet és a zsinagóga
tetejét díszítő két kőtáblát a helyi zsidó temető ravatalozójában helyezték el.27

Az emléktábla avatásán beszédet mondott Deutsch Róbert budapesti főrabbi,
Bastrnák Tibor, Komárom város polgármestere és Pasternák Antal, közösségünk elnöke.
Ők leplezték le hárman az emléktáblát is. A Hit gyülekezete közösség tagjai rövid műsor
összeállításukkal az emlékezés fontosságát hangsúlyozták.28

27 akőtáblakésőbbaschnitzerárminMikromúzeumbakerült,aholalátogatókmegtekinthetik.
28 Hitközségi Híradó, 15 (2010)1.4.p.
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„Mitisüzenezatábla?”–tettefelakérdéstbeszédébenpasternákantal,ahitközség
elnöke,majdmegadtaaválaszt:

…üzen a fényes múltról, neves rabbikról, híres kántorokról, ünnepekről, családi és közös-
ségi eseményekről. Üzen arról, hogy itt az ideje a szembenézésnek. Elmesélni, megírni a
múltat. A szép és a kevésbé szép időket. Elmondani, hogy a komáromi zsidó közösség
megsemmisítése német segédlettel zajlott ugyan, de a helyiek aktív közreműködése és
sokak passzív közönye olajozta a gépezetet, gyorsította az elkerülhetetlent…29

8. kép. azegykorizsinagógaépületeazemléktáblávalazEurópaudvarban(L.Juhász
Ilonafelv.,2012)

17.Emléktáblaazegykori,1863-igműködőzsinagógafalánazEurópaudvarban

2011. január 30-án a holokauszt nemzetközi Emléknapján, az auschwitz-birkenaui
koncentrációs tábor felszabadításának66.évfordulójaalkalmából ismétemléktáblát
avatottazsidóközösség,ezúttalazegykorikomáromizsinagógaépületén,azEurópa
udvarban.30 Ez a zsinagóga már kicsinek bizonyult a hitközség számára, így egy

29 „Készítsetek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam.” pasternák antal, a Kzsh elnökének
beszédeazEnszholokausztnaponaneológzsinagógatáblaavatásán.Hitközségi Híradó, 15
(2010)1.5.p.

30 azEurópaudvarakomáromiEurópaműteremépítészeinekműve.a6500m²kiterjedésű
térenazépületekstilizáltformábankülönbözőeurópaiországoképítészetétmutatjákbe.a
zsinagógaatérközepénépültnémetházrészétképezi.
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nagyobbzsinagógaépítésébekezdtek,samikoraz1863-banelkészült (anagytemp-
lom, azaz a neológ zsinagóga), ezt az épületet eladták. a zsidóhitközség elnökeaz
emléktábla leleplezése alkalmával elmondott beszédében szólt a Komáromi zsidó
hitközség megalakulásának 220. évfordulójáról, valamint felidézte Jókai Mór
Aranyember címűregényébőlazegykorizsinagógávalkapcsolatossorokatis:

„Mily szépek a sátraid Jákob…” Ezekkel a szavakkal lép be a vallásos zsidó ember min-
den reggel a zsinagógába. Az egykori zsinagóga helyén avatunk ma emléktáblát.
Komárom első zsinagógájának helyén.

Feltehetnénk pár kérdést: Miért is? Miért éppen az ENSZ Holokauszt emléknapján?
Az idén a Komáromi Zsidó Hitközség a 220. születésnapját ünnepli, 1791-ben alakult
meg hivatalosan közösségünk, bár tudjuk, hogy az első zsidó emberek már jóval koráb-
ban a városba érkeztek. Kevés az információnk a régi időkről. Ez a zsinagóga tanúja
volt a komáromi zsidó közösség felemelkedésének, amikor már kicsinek bizonyultak az
imaház falai és hittestvéreinknek hamarosan újat kellett építeniük. Jókai Mór,
Komárom szülötte az Aranyemberben Tímár Mihály és Fabula János beszélgetésében
így ír az épületről:

„Fabula János vetett aztán nem egy cigánykereket, hanem hármat, végig a folyosón.
Aztán vissza megint három cigánykereket, mely után ismét talpra állt egyenesen Tímár előtt.

– Így ni. Mármost értem a dolgot. Tehát az a sok pénz most az enyim! Megyek.
Megveszem a zsidó templomot.

(S nehogy valaki azt higgye, hogy ez utóbbi mondat valami rossz élc volt fabula
Jánostól, meg kell mondanunk, hogy az akkori viszonyok között az Izrael vallását követő
lakosok egy újabb házat kényszerülvén építeni a gróf Zichy-féle nemesi telken, a régeb-
bi héber imaház csakugyan árverés alá volt bocsátva, s az Fabula Jánosnak különösen
megtetszett.)”

1863-tól már a Király püspök utcai nagyzsinagóga szolgált imahelyül, majd az
1868-as szakadás után Komáromban is külön utakat kezdett járni a neológia és az
ortodoxia. Az eladott zsinagóga épületének sorsáról nem sokat árulnak el a krónikák a
továbbiakban. Csendesen állt itt az egykori Weisz ház, mai nevén Zichy palota udvará-
ban. A Vészkorszak idején láthatta, amint a palota közeli pincéjében összezsúfolják
egykori híveinek leszármazottait, méltatlan, embertelen körülmények között. Volt része
gyártelepnek, majd a rendszerváltás után az Európa udvar gondolatának megvalósulá-
sakor az udvar egyetlen régi épületeként 3 oldalából favázas német ház lett, a sors fur-
csa fintoraként…

Maradt viszont ez az oldal, ahol valami más volt és van. A felújítás során felfedezett
eredeti festések nyomán ez a fal üresen maradt egészen a mai napig. Az elmúlt évek
januárjait követve az ortodox zsinagóga után negyedikként a mai könyvekben csak
öreg zsinagógaként emlegetett épület falára kerül a négynyelvű tábla, üzenve ezzel,
hogy a zsidó közösség emlékének végre méltó helye van az Európa nemzeteit bemuta-
tó udvarban, mutatva az ide látogató turistának, hogy közösségünk ma is él. Köszönet
az épület tulajdonosának, Takács Péter mérnöknek, aki megkeresésünkre azonnal
igent mondott, hozzájárulva egy újabb, méltó tábla emeléséhez…31

31 „Mily szépeka sátraid Jákob…” (paszternákantal beszédea legelső komáromi zsinagóga
megmaradt falán elhelyezett emléktábla leleplezése alkalmából). Hitközségi Híradó, 9
(2011)2.5.p

Emlékezés és emlékeztetés 27
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XX.évfolyam

2018/2,som
orja



azemléktáblafelirata:

V tomto dome bola v rokoch 1827 až 1863
prvá komárňanská synagóga.

Ebben a házban működött 1827-től 1863-ig
Komárom első zsinagógája

In commemoration of the oldest synagogue in Komárno
which was located in this building from 1827 to 1863

(héber nyelvű felirat)
Židovská náboženská obec v Komárne

Komáromi Zsidó Hitközség
The jewish Community of Komárno

(héber nyelvű felirat)
2011

az emléktábla felirata szerint az első zsinagóga 1827-től 1863-igműködött ezen a
helyen,azonbanszámadóEmesekutatásaiszerint(számadó213,40–41.p.)ennek
ellentmondKállayÖdönószőnyijegyző,helytörténészfeljegyzéseazsinagógaépítését
megörökítőemléktáblánakafeliratáról,melyszerintazsinagógajóvalkorábban,még
1791-benépült,ésözv.gr.zichyJánosnészül.LusinszkyTeréziabárónőépíttette:

SVMTIBVS.ILL.DOMINAE CO
MITISSAE VIDVAE JOHANNE

ZICHYANAE NATAE BARONISSAE
THERESIAE LUSINSZKY JUDAI
CAE GENTI TEMPLUM HOCCE
ERRECTVM AN MUNDI CON

DITO 5552 (=1791)

amikor1926-banelkészültadél-komáromizsinagóga,ahitközségelnökeelkértegyürky
viktornégrófnétólaz1863-igműködőkomáromizsinagógaemléktábláját,32 amitegyes
forrásokszerintafelépültdél-komáromizsinagógafalárahelyeztek.atáblaazsinagóga
átépítésekorkerültleafalról,ésamunkásokösszetörték(számadó213,40–41.p.).

18.Botlatókövek(emlékeztetőmacskakövek)

günterdemnignémetképzőművészegyújtípusúholokauszt-emlékjeletterjesztettel
Európa-szerte,amelyekbotlatókő,ill.emlékeztetőmacskakőnévenváltakközismertté
(németneveStolperstein).Egy10x10x10cmméretű,atalajbasüllyesztettkőkockáról
vanszó,amelynektetejéreegy10x10cm-esréztáblakerül.33 Etáblánolvashatóaholo-
kauszt-áldozatok neve, illetve születésük és deportálásuk, vagy haláluk dátuma és
helye.abotlatókövekazáldozatoklakhelyeelőttijárdába(vagyamárnemlétezőegy-

32 arravonatkozóan,hogymiértéshogyankerültagrófnéhozazsinagógaemléktáblája,nincse-
nekadatok.vö.számadó2013,40.p.

33 güntherdemninghonlapja:http://www.stolpersteine.eu/start/(utolsóletöltés:2018.április15.)
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koriotthonhelyére)kerülnek,emlékeztetveazutókort,hogyazadottszemélyt innen
hurcoltákelahalálba.anémetországbólindultkezdeményezésrövididőnbelülegész
Európábanterethódított.szlovákiaielhelyezésüketa2011-ben létrejöttantikomplex
polgári Társulás kezdeményezte, amely az első ilyen objektumokat 2012-ben
BreznóbányánésBesztercebányánhelyezteel.34 Mamár többszlovákiaivárosban is
megtalálhatóak,számukfolyamatosanemelkedik(L.Juhász2015,79–81.p.).

abotlatókövekKomárombanismegjelentek,elhelyezésüketittisazantikomplexszer-
veztemeg2013-ban.Ekkorgünterdemnig6ilyenobjektumothelyezettel2helyszínen.
EgyetWaldmannErnő(1902–1944)rabbiegykorilakhelye,amaiEötvösutca9.sz.épü-
leteelőtt,35 aKomenskýutcaiszlováktanításinyelvűalapiskolaelőttijárdábapedig5ilyen
botlatókő került, valamennyi a paszternák család holokausztban elpusztult tagjainak
(paszternákzsigmond[1878–1944],paszternákMáriasz.Weisz[?–1944],paszternák
dezső[?–1944],paszternákMargitsz.Weisz[1911–1944],valamintpaszternáksándor
[1920–1944])emlékére.ajelenlegialapiskolaépületénekhelyénálltegykorapaszter-
nákcsaládházaazáltaluküzemeltetettpékséggelegyütt.abotlatókövekfeliratakétnyel-
vű,szlovák–magyar.paszternákzsigmondbotlatókövéreazalábbifeliratkerült:

TU ŽIL/ITT ÉLT
ZSIGMOND

PASZETRNÁK
NAR./SZ. 1878

DEPORTOVANÝ 1944
DO OSVIENČIMU

DEPORTÁLTÁK 1944
AUSCHWITZBA

TAM ZAVRAŽDENÝ/MEGÖLTÉK

Ennekaholokauszt-emlékjelnekamegítélésévelkapcsolatbanavilágzsidóságaköré-
benmegoszlanakavélemények.Egyrészükelutasítja,elsősorbanazzalaz indokkal,
hogyazáltal,hogyemberekjárnakrajtuk,tulajdonképpenmegalázzákazáldozatemlé-
két.avitaellenéreennekazújemlékjeltípusnakaszámaévrőlévrenövekszik,36 sa
közelmúltban arra is volt példa, hogy Európán kívül, egy másik kontinensen, dél-
amerikában,Buenosairesbeniselhelyeztekmárilyenobjektumot.37

34 Jelenlegszlovákiaterületénezeknekazobjektumoknakaszámamármeghaladtaaszázat.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_orte_mit_stolpersteinen (utolsó letöltés: 2018.
április15.)

35 IttvoltWaldmannErnő lakása,azépületma isaKomáromizsidóhitközség tulajdonában
van,sitttalálhatóazegykorimikve (rituálisfürdő)is.

36 a botlatókövek nyilvántartását lásd: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_orte_mit_
stolpersteinen

37 Buenos airesben2017-ben az1934-ben alapított pestalozzi-iskola elé került, amelyben a
nemzetiszocializmus idején idemenekült európai gyerekek tanultak. https://de.wikipedia.
org/wiki/Liste_der_orte_mit_stolpersteinen#verlegung_auf_anderen_Kontinenten (utolsó
letöltés:2018.április15.)
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9. kép. güntherdemningmunkaközben–apaszternákcsaládbotlatóköveinekelhe-
lyezése(L.JuhászIlonafelv.,2013)

10. kép. apaszternákcsaládemlékétőrzőbotlatókövek(L.JuhászIlonafelv.,2013)
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19.paszternáksándoremléktáblája

arendszerváltástkövetőenaMenházkiszsinagógájában–amelybenahitközségkul-
turálisrendezvényeiiszajlanak–újabbemléktáblákkerültekfelafalra.azelsőilyena
svájcban – zürichben – tragikus hirtelenséggel elhunyt komáromi születésű pasz-
ternákalexander(sándor)emlékétörökítettemeg,akihaláláigfolyamatosantámogat-
taaKomáromizsidóhitközséget.Felirata:

PASZTERNÁK ALEXANDER
(SANYI)

KOMÁROM 1947–2004 ZÜRICH
A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG

JÓTEVŐJÉNEK EMLÉKÉRE

20.yvonneTomenedalWollneremléktáblája

EgymásikemléktáblaegyKomárombólelszármazotthölgyemlékétörökítimeg. atáb-
látfiakészíttetteéshelyeztetteelédesanyjakéréséreszülővárosábanazalábbihárom-
nyelvűfelirattal:

Yvonne Tomenedal Wollner
(1948–2011)

In Erinnerung an meine Jahre in Komorn
Spomienka na moje komárňanské roky

Komáromi éveim emlékére.

21–22.azegykorikomáromirabbikemléktáblája

akis zsinagógában,akijárat jobbésbaloldalán2012.december9-én,achanukai
ünnepségalkalmávalavattákfelazegykoriKomárombantevékenykedőrabbiknevét
megörökítőemléktáblákat.azegyikenaholokausztelőtt tevékenykedőneves rabbik
neveszerepel:

Na pamiatku komárňanských rabínov
A komáromi rabbik emlékére

Freistadt Ábrahám
Lax Eisik

Pinchas Leb Frieden
Dr. Schnitzer Ármin

Krausz Mór
Dr. Wallenstein Zoltán

Židovská náboženská obec v Komárne
Komáromi Zsidó Hitközség

2012
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amásikemléktáblánazalábbirabbikneveszerepel:

In memoriam the Rabbis of Komárno
(héber nyelvű sor)

Deutsch Mór
Dr. Waldmann Ernő

Preszburger Ábrahám
Steinberger Sándor

Lefkovics Józsua
The Jewish Community of Komármo

(héber nyelvű sor)
5773

részletpaszternákantal,aKzshelnökénekatáblákfelavatásaalkalmábólelmondott
beszédéből:

Tisztelt jelenlévők! Különleges nap ez a mai, Chanukakor, egyik legvidámabb ünnepün-
kön avatunk emléktáblát a komáromi közösség vallási vezetőinek. A hitközség műkö-
désének 221 évéből majdnem 150 éven át rabbik vezették vallási életünket, irányt és
példát mutatva zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt. A Holokauszt szörnyűségei ide-
jén a komáromi rabbik közül is többen hittestvéreikkel együtt meneteltek az auschwitzi
gázkamrák felé. Egészen a mai napig semmi sem emlékeztetett e csodás közösség
neves szellemi irányítóira. Ezért tartotta fontosnak hitközségünk vezetése, hogy az utol-
só megmaradt zsinagógánk falai közt méltó módon őrizzük emléküket.

Vannak, akikről szinte semmit sem tudunk, de akadnak olyanok is, akiket műveik,
írásaik alapján ma is sokat és sokszor idéznek szerte a világon. Fellapozva a Magyar
Zsidó Lexikont és több más könyvet, fokozatosan emberi alakok, életutak rajzolódnak
ki a táblára vésett nevek mögül. Voltak ortodoxok, neológok, összekapcsolta őket a
város és a közösség szeretete.

Freistadt Ábrahám, az első általunk ismert komáromi rabbi Galgócon született,
városunkban halt meg 1930-ban. Imré Sefer címen megjelent önálló műve, számos
responzumot is találunk tőle. Őt Lax Eisik követte.

Pinchas Leb Frieden rabbi 1801-ben született Bonyhádon, ahol édesapját követte
a rabbi székben, majd az 1830-as években érkezett városunkba, ahol 1873-ban halt
meg. Sírját ma is felkeresik Jahrzeitjekor New Yorkban élő ortodox leszármazottai.
Divné Pné Árje című könyve 1859-ben jelent meg Bécsben, ma is fontos mű a zsidó
világban. Több mint öt évtizedet töltött Komáromban dr. Schnitzer Ármin. A hunfalvai
ortodox családi háztól, ahol 1836-ban született, jesivákon át vezetett hosszú út a komá-
romi haladó szellemű későbbi neológ zsinagóga rabbi székéig. …Ő volt a dunántúli,
majd a Magyar Rabbiegyesület elnöke. A századfordulón Krausz Mór rabbi vette át a
vallási élet irányítását, róla nagyon keveset tudunk.

A közeli Tárkány községből indult a 20. században dr. Wallenstein Zoltán főrabbi
élete, aki a rabbiképző után Komáromban kezdte pályáját, majd pécsi főrabbiként lett
híres, elismert rabbi. Rövid élete 1944-ben fejeződött be, a budapesti Kozma utcai
temető rabbi parcellájában alussza örök álmát.

Waldmann Ernő 110 évvel ezelőtt 1902-ben született a közeli Bátorkeszi község-
ben, utolsó neológ rabbiként működött, 1944-ben deportálták Auschwitzba, ahonnan
sajnos, nem tért vissza.
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Preszburger Ábrahám több mint harminc éven állt a komáromi ortodox közösség
élén. Steinberger Sándornak mindeddig csak a nevét őrizte meg a komáromi zsidó
közösség története. Lefkovics Józsua az utolsó ortodox főrabbi volt a vészkorszak ide-
jén.38

23.LipscherMóremléktáblájaakórházfalán

Miután 1938 őszén összetörték dr. Lipscher Mór 1927-ben felavatott mellszobrát,
Komáromban semmi nyoma nemmaradt a sebésznek, csupán a kis zsinagógában
találhatóholokauszt-emlékjel, a jelképes kemencébenelhelyezett emlékkönyv őrizte
nevétazáldozatokközött.akorábbantiszteltésszeretett73évesLipscherMórtés
családját a többi komáromi sorstársával együtt deportálták auschwitzba. akkormár
egy agyvérzés következtébenmagatehetetlen volt, így hordágyon vitték aMonostori
erődbe,majdonnanamarhavagonba.auschwitzbaazonbannemérkezettmeg,hiszen
a70-80emberreltelezsúfoltvagonbantöbbegészségesemberseéltetúlazutazást,
nemhogyegymagatehetetlen,betegember.aközelmúltbanakomáromizsidóhitköz-
ségemléktáblátavatottazegykoriEmberszeretetKözkórházkülsőfalán(ebbenazépü-
letbenavatta felaváros1927-benamellszobrát).a leleplezésenrésztvettLipscher
Móregyikoldalágirokona,dr.WágnernéMohácsyErzsébetis,akiapaiésanyaifelme-
nőirévénkötődikaLipschercsaládhoz.atáblafelirata:

Dr. Mór Lipscher
1870–1944

na pamiatku významnej osobnosti
lekárskej vedy, vynikajúceho

neurochirurga, ktorý bol
v rokoch 1902–1935

riaditeľom komárňanskej nemocnice
zachránil životy tisícom
tunajších obyvateľov.

Kvôli svojmu židovskému
pôvodu sa stal obeťou holokaustu.

Židovská náboženská obec v Komárne
2016

Dr. Lipscher Mór
1870–1944

Az orvostudomány kiemelkedő
alakja, 1902–1935

a komáromi kórház igazgatója,
a kiváló sebész emlékére,

aki komáromiak ezreinek életét
mentette meg.

38 akomáromirabbikemléke. Hitközségi Híradó, 11 (2012)12.3.p.
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Zsidó származása miatt
a Holokauszt áldozata lett.
Komáromi Zsidó Hitközség

2016

24.Mementóadunábalőttáldozatokemlékére

2017. június 11-én a temetőben hagyományosan megtartott Mártírnapot követően
kerültsoregyújemlékjelfelavatására.adunamellettigáton,azErzsébet-szigetvégé-
nél,amostanivízműveképületeelőttegynagykőtömbrehelyezettmárványtáblaemlé-
keztetazokraazáldozatokra,akiket1944utolsóhónapjaibanés1945elejénanyila-
soklőttekadunába.aligismerttény,hogyavágfolyójegén1944.karácsonyánugyan-
csak sor került gyilkosságokra. az emlékjel leleplezése után vági zoltán történész
beszélta jelenlevőknekagyilkosságokkörülményeiről,avágfolyóntörténtöldöklést
pedigazegyikáldozatlánya,azakkormindösszehatévesszalayIrmaelevenítettefel,
akiazzalakérésselfordultajelenlevőkhöz,hogyafelavatottmementólegyenemlék-
műveavágbafojtott14áldozatnakis:

…valamelyik szomszédunk feljelentett minket, hogy otthon vagyunk. Szenteste, decem-
ber 24-én este 7 órakor két Szabolcs megyei suhanc jött hozzánk. Kb. 15 évesek voltak,
ma is jól emlékszem rájuk, hosszú volt a téli kabátjuk, karszalag a karjukon, a kalap
majdnem az orrukon és persze puska. A lakásunk egy részében egy magyar katonatiszt
állapotos felesége lakott, aki, amikor látta, hogy jönnek a nyilasok, berántott magához
a konyhába, befogta a számat és az ablakhoz ment velem. Így láttam 6 éves kislány-
ként, ahogy elviszik édesanyámat. Téli kabát volt rajta és meleg cipő, de a kabát alatt
csak hálóing, mert nem engedték meg, hogy felöltözzön. Édesapám nem volt otthon,
éppen tejért volt Harcsáson. Ezt követően sokáig nem tudtuk, hova lett az anyukám.
Ezen a napon vitték el Harmos Károly festőművésznek a feleségét is. […] 1945/46 kör-
nyékén tudtuk meg, hogy hova lett édesanyám. Egy nap eljött hozzánk dr. Földes, aki
egy zsidó ügyvéd volt és jelen volt a nyilas fiúk komáromi tárgyalásán. Négy szabolcsi
fiú volt, a tárgyalás idején egyik sem volt még 18 éves. […] Dr. Földes elmesélte nekünk,
hogy aznap, vagyis december 24-én este ez a négy szabolcsi nyilas gyerek 14 zsidó
embert szedett össze és kivitte őket az Apáli szigetre. A víz 20 cm vastagon be volt fagy-
va, de rákényszerítették a foglyokat, hogy vágjanak rajta akkora nyílásokat, amekkorá-
ba beleférnek, majd meztelenre kellett vetkőzniök és élve a víz alá menniük. Aki nem
ment elég gyorsan, puskatussal beverték a jég alá. Éjjel 11 órakor fejezték be az öldök-
lést. Azt vallották, hogy „A legrosszabbak Harmosné és a Szalayné voltak, mer nem
ordítottak olyan szépen!” Próbáltam megkeresni a tárgyalás anyagát, de a nyitrai archí-
vumból nemleges választ kaptam. Sajnos, nem tudom az anyámmal elvitt összes
ember nevét. A Harmos Károlynén kívül még Neumanné és Dobayné névre emlékszem,
valamint Weisz Péterére, az ő lányait jól ismerem.

(számadó2014,201–202.p.)

részletKeszeghzoltánnakadunábalőttáldozatokkalkapcsolatosvisszaemlékezésé-
ből:
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1945. január elején a Duna zajlott. A személypályaudvartól felfelé pár száz méterre egy
nagy tábla a parthoz fagyott. A nyilasok erre a jégtáblára hajtottak zsidó férfiakat és
nőket, ott agyonlőtték őket. Tíz-tizenkét napig voltak láthatók, aztán a jégtábla elsodró-
dott.
…Január 24-én a komáromi hídon volt vérfürdő, ismét zsidókat lőttek egymásra.Ezt a
németek nem tűrték és a nyilasokat a hídról letiltották. A további kivégzéseket a híd
északi oldalán, a parton folytatták..39

amementófelirataháromnyelvű:

Na pamiatku obetí holokaustu, ktorých
v rokoch 1944 a 1945 postrielali do Dunaja.

A holokauszt azon áldozatainak emlékére,
akiket 1944-45-ben a Dunába lőttek.

Im memoriam of the victims of the Holocaust
who were shot into River Danube in 1944-45.

(héber nyelvű sor)

Židovská náboženská obec v Komárne
Komáromi Zsidó Hitközség

The jewish community of Komárno
(héber nyelvű sor)

2017-5777

akomáromivárosiképviselő-testületnemvoltegységesakészülőemlékműfinanszíro-
zásaéstámogatásakapcsán.voltakolyanszemélyek,akikszerintazemlékműnema
város,hanemazsidókügye.pasternákantalhitközségielnökegyebekközteztismeg-
említetteaMártírnaponelmondottbeszédéből:

Egy évvel ezelőtt jelentettük be, hogy emléktáblát avatunk a komáromi kórház legendás
igazgatójának, dr. Lipscher Mórnak és emlékművet állítunk a Duna-parton, azoknak az
áldozatoknak, akiket 1944–45-ben a Dunába lőttek.

…A XXI. század elején, hét évtizeddel a vészkorszak után Komáromban is szellemi
falak emelkednek a zsidóság köré. A minap a városi testület ülésén vitáztak a képvise-
lők a Duna-parti emlékmű környékének rendbetételéről, ekkor hangzott el, hogy a
Holokauszt az a zsidóság fájdalma. A szembenézés egyik fontos eleme lenne, ha ennyi
idő után végre elfogadottá válna ebben a régióban is, hogy ez nem csak a zsidóság,
hanem mindannyiunk közös tragédiája. Hisszük és tudjuk, hogy az elpusztítottak és a
meg nem születettek generációi is szerették vagy szerették volna Komáromot és sokat
tudtak volna tenni fejlődéséért. Milyen kár, hogy nem hagyták nekik.

39 Keszeghzoltánemlékezésea komáromimúzeumhelytörténeti gyűjteményében található.
Idézi:szita2002,20.p.
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Köszönettel tartozunk a városi képviselőtestület azon tagjainak, akik szavazatukkal
rendszeresen támogatják törekvéseinket, és a polgármester úrnak, hogy két program-
koordinátorunk idén rangos polgármesteri díjban részesült a komáromi Napokon.
Ennek ellenére vannak olyan megnyilvánulások, amelyek nemcsak a túlélők generáci-
ójában, hanem bennünk, a leszármazottakban is félelmet keltenek, és csak arra gon-
dolunk, hogy így kezdődtek a borzalmak a múlt század 20-as, 30-as éveiben is…

...a temetői megemlékezés után a Duna-partra megyünk, ahol a Dunai Alap és a
város támogatásával, a Vízgazdálkodási Vállalat telkén Rysavy Boldizsár kivitelezésé-
ben elkészült az emlékhely, amely végre méltó emléket állít azoknak, akiket itt lőttek a
Dunába…40

11. kép. adunábalőttáldozatokemlékműve(L.JuhászIlonafelv.,2018)

40 pasternákantalelnökbeszédeaMártírnapon.Hitközségi Híradó, 15(2017)6.3–4.p.
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akomáromizsidóságKomáronkívüliemlékjeleikülönbözőhelyekenés
formában

szólnunkkellazokrólazemlékjelekrőlis,amelyekszervesenkötődnekakomáromizsi-
dósághoz,nohanemavárosterületéntalálhatóak,deavészkorszakkomáromiáldo-
zatainakemlékétörökítikmegkülönbözőmódonésformákban.

a jeruzsálemi Jad vasemholokauszt-múzeumban különféle objektumokkal emlékez-
nekaholokausztsoránelpusztítottzsidókra,tehátakomáromiáldozatokrais.aNevek
Csarnokában fényképek vagy más dokumentumok segítségével egyéni sorsokon
keresztül mutatják be a holokausztot, s más áldozatokkal együtt megörökítették a
komáromimártíroknevétis.EgysötétbetonépületbentalálhatóazEmlékezés Sátra,itt
valamennyiáldozatraegyörökmécsesemlékeztet.amásfélmilliógyermekáldozatnak
iskülönépületet–Gyermekek Emlékműve –emeltek,aholafényképekésmásdoku-
mentumoktalálhatók,sazégőgyertyákfényénekvisszatükröződésevégtelenszámú
fénypontotalkotasötéttérben,sközbenfolyamatosanhallhatókagyermekáldozatok
neve. a hatalmas kőtömbökből kialakított, holokauszt alatt elpusztítottKözösségek
Völgyében 5000részbenvagyteljesenelpusztítottzsidóközösségnekállítottakemlé-
ketolyanformában,hogyatelepülésnevétbevéstékazittlevőkőtömbökbe,ittolvas-
ható egyebek közt Komárom neve is. a haláltáborok áldozatainak Emlékműve és a
hősiességoszlopa,amelyagettókban,atáborokban,erdőkbenésaföldalattimozgal-
makbanharcolózsidókemlékétőrzi.41

aholokausztotkövetőenamegmaradtzsidóközösségek–köztükakomáromiis–
pénzt gyűjtöttek, amiből Jeruzsálemben fákat ültettek az áldozatok emlékére. (L.
Juhász2015,96.p.)

paszternákandrás,aHitközségi Híradó egyikszerkesztőjeaKomáromizsidóhit-
községnevében2006-banemlékfátültetettelIzraelállammegalapításánakemlékére
aTibériász-tóközelében.ahitközséglapjábanrészletesenbeszámolterrőlazesemény-
ről:A szerda reggelt faültetéssel kezdtük. Izrael állam 1948-as létrehozása óta több
millió facsemetét ültettek el a világ zsidóságának adományaként, az akkor még zömé-
ben mocsaras, sivatagos országban. A fácskámat nemcsak saját, de jelképesen az
egész komáromi közösség nevében ástam be Tibériásztól nem messze Erec Izrael föld-
jébe.42

arraisakadpélda,amikorún.„alkalmi”emlékjelekkerülnekazsidóságtragédiájához
kötődő helyszínekre egy emléklap vagy üzenet formájában. szokássá vált, hogy az
auschwitzba látogatókvalamilyenüzenetethagynak,amelyreáltalábanrákerülaz is,
hogy annak készítője honnan érkezett. Ilyen lapot helyezett el auschwitzbanBalogh

41 http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/hungarian/ceremonies/guide.asp
(utolsóletöltés:2018.január15.)

42 paszternákandrás:Birtright–aszületésjogán!Hitközségi Híradó, 4 (2006)3.4.p.
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ákoskomáromidiákis2013-banazéletMenete43 általszervezettzarándoklatrésztve-
vőjekéntazalábbiszöveggel:

Ember vigyázz, figyeld meg jól a világod:
ez volt a múlt, emez a vad jelen –

hordozd szívedben. Éld a rossz világot
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen.

Radnóti Miklós

NEVER AGAIN!
SOHA TÖBBÉ !

Balogh Ákos Révkomárom, Slovakia
2013.4. 8.

Útjárólbeszámolótisírt,amelyakomáromiHitközségi Híradóbanjelentmeg.azalábbi
gondolatokkalzártaírását:„hálásvagyokasorsnak,hogyrésztvehettemezenazesemé-
nyen,hogyelhelyezhettemazáldozatokértírttáblámat.Emlékezzünkésemlékeztessünk,
mertmindannyiunkkötelessége,hogysohaehhezhasonlónetörténjenmeg!”44

Baloghákos2014-benisrésztvettazéletMenetén,ésegyújabbüzenetethelyezett
elazalábbiszöveggel:

Emlékezni és emlékeztetni
mindannyiunk kötelessége!

Emlékül a Komáromból elhurcolt
zsidóság emlékére
1944 – 70 – 2014

2014.4.28/YomHaShoah/KZSH45

Tágabbértelembenazemlékezés/emlékeztetésjeleinektekinthetjükahitközségáltal
kiadott, annak történetével foglalkozó kiadványokat is (raab 2000, paszternák a.–
paszternák T. 2013, paszternák T.–a. paszternák 2016). Ezek a majdnem teljesen
elpusztított egykori zsidó közösségről, a kivándoroltakról, alijázókról és sokminden
másról is szólnak. schnitzer ármin néhai főrabbi közelmúltban magyar és szlovák
nyelvre lefordított (schnitzer2015)önéletrajzi ihletésűkötete isegykorábbi időszak

43 „azéletMeneteszervezet1988-bankezdteeltevékenységétazzalacéllal,hogyavilágbármely
pontjánélőzsidófiatalokatemlékeztesseasoáborzalmaira,ésezzelpárhuzamosanbemutas-
sa:mitjelentazsidónépélniakarása,mitjelentIzraelléte.Mindenesztendőbenkéthetesprog-
ramkeretébennyújtfeledhetetlenélménytmindazoknak,akikvállalkoznakerreamegrázóidő-
utazásra.avilágkülönbözőországaibólzarándokokezreiérkeznekLengyelországba,hogymeg-
ismerkedjenekahajdanizsidóélettel,majdafasizmus,anácizmus,arasszistagyűlöletvilágá-
val,ésazegykorihaláltáborokhelyszíneinemlékezzenekagenocídiumra.”https://www.eletme-
nete.hu/az-élet-menete(utolsóletöltés2018.január15.)

44 Balogh ákos: yom hashoah napja Lengyelországban, tízezer ember az élet Menetén.
Hitközségi Híradó, 11 (2013)4.8.p.

45 Hitközségi Híradó, 12 (2014)4.1.p.
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„emlékműve”, amelyben a komáromi éveit tárgyaló fejezetben egyebek közt szól a
református–zsidópárbeszédről,az1895-benelhunytbarátja,adunántúlireformátus
püspök,papgáboréssajátpéldáján.papgáborszavazataaFelsőháztagjakéntsors-
döntővoltazsidóegyenjogúsításitörvényelfogadásánál.hanemvettvolnarészt(már
nagyonbetegvolt,sazorvosaiseltiltottaazutazástól)aszavazáson,akkoratörvény-
javaslatelbukottvolna(schnitzer2015,180–181.p.).akomáromizsidóközösségről
készített filmek,példáulaKomárombanszületett,masvájcbanélőscheinerpéter46
filmjeiisemlékjelei,dokumentumaiakomáromizsidóságtörténetének,mintahogya
különfélerendezvények,köztükazemlékjelekavatásárólvagyamártírnapokrólkészí-
tettfilmestudósításokis,smégsorolhatnánkhasonlópéldákat.

Összegzés

Mindahuszonnégy(beleszámítvaadunamagyarországioldalántalálható2emléktáb-
látis),akomáromizsidósághozkötődőemlékjelazegykorittéltésélőzsidóságtörté-
neténeklenyomatai,őrzői.állításukkörülményei,állíttatói,valamintutóéletükakomá-
romizsidóhitközségtörténeténekegy-egymozaikjátképezik,snemutolsósorbanszól-
nakakomáromiakzsidókhozvalóviszonyárólis.

akorabeliforrások,sajtóbanmegjelentkimutatásoktanúságaszerintaholokausz-
tot megelőzően a duna mindkét oldalán élő komáromi zsidóság is adakozott a
Komárombanállított különbözőemlékjelekre.amikor1821-ben felavatták JókaiMór
emléktáblájátazegykoriszülőházahelyénállóépületen,schnitzerárminfőrabbimon-
dottsikertaratóésnagyvisszhangotkiváltottbeszédet.47 avárosvezetésének1918
májusábanhozotthatározata,miszerintFriedKálmánemlékéredomborművesemlék-
táblát kívánt elhelyezni a zsidó Menház falán, és hogy 1927-ben szobrot állítottak
LipscherMórkomáromisebész-főorvosnak,abékés zsidó–keresztényegyüttélésnek
fontosbizonyítékai,aminekaz1938-tóléletbelépőzsidóellenestörvényekésazállam-
szintreemeltantiszemitapropaganda,azsidó lakosságteljes jogfosztásaéshaláltá-
borbaküldésevetettvéget.aszocializmusidőszakábanaholokauszt-emlékjelekállítá-
sacsehszlovákiábancsakzárthelyen: temetőben,ravatalozóbanvagyzsinagógában
voltlehetséges(vö.L.Juhász2015,18–30.p.).

Komáromazokközéavárosokközétartozik,aholmaazátlagosnálsokkalnagyobb
számban (majdnem 200) találhatók emlékjelek, s ezek között más településekhez
viszonyítvaaránylagnagyobbszámbanottvannakazsidókköztériészárthelyentalál-
hatóegyébemlékjeleiis.

46 scheinersuzanneéspéter:„Emlékezésekajövőről”–zsidókKomárombanNaive Träume –
Eine jüdische Gemeinde trotz dem Untergang (2001), Naiv álmok ?– A megszűnés ellen
küzdő zsidó hitközség 2013. scheiner péter 1968-ban 22 éves korában vándorolt ki
csehszlovákiából, jelenleg svájcban él. Bővebben: https://archivum.vasarnap.ujszo.com/
vasarnap/201504/vendeg/zsidonak-lenni-folytonos-vallalas (utolsó letöltés: 2018. január
15.)

47 abeszédetaKomáromi Lapok 1921.augusztus21-énmegjelentszámábanteljesterjedel-
mébenközölték.
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a holokauszthoz kötődő emlékjelek azonban a város területén található többi
emlékjelhezképestcsak1989utánjelentekmegaköztereken.azsidókszámáratehát
a rendszerváltás új perspektívákat nyitott az emlékjelek köztéri állítását illetően.
Lehetőségnyílottfontosépületekéshelyekmegjelölésére.azemlékjelekazonbanelső-
sorbanaveszteségrőlszólnak,skettő(aMenházat,valamintazEurópaudvarbantalál-
ható,egykorzsinagógakéntműködőépületetmegjelölőemléktáblák)kivételévelköz-
vetvevagyközvetlenülavészkorszakhoz,egynépirtáshozkötődnek.Komáromlakos-
ságánakegy részét lényegébenaz1992-benazsidóMenházkülső falánelhelyezett
emléktáblaszembesítetteközvetlenülaholokauszttényével,azzal,hogyavárosegyko-
rilakosaiközülmajdnem2000zsidóáldozatavoltanépirtásnak.

azsidóközösségazemlékjelekállításántúlrendszeresenkülönfélekulturálisprog-
ramokatszervez,egyebekköztazzalacéllalis,hogyakomáromiakkalmegismertessék
azsidókultúrátéstörténelmet.arendezvényekhelyszíneazegykoriMenházépülete
ésazahhoztartozókiszsinagóga.Márasikerültmodernizálniésfelújítaniazépületet,
amelybenkönyvtáristalálható,valamintakomáromizsidóságtörténetétbemutatókis
múzeumotislétrehoztak.

aholokauszt-emlékjelekkelpárhuzamosanmegjelentekazantiszemitamegnyilvá-
nulásokis.azemlékjelekemlékeztetnek,azonbanezazemlékeztetéstöbbemberszá-
márakellemetlenéskényelmetlen.Komáromzsidóságamamárnagyoncsekélyhánya-
dátteszikiazösszlakosságnak,ahitközségtagjainakszámamáralighaladjamega
negyvenet.Ennekellenéreazantiszemitákatmégiszavarjaekisközösségjelenléte,s
különfélezsidókulturálisrendezvényekis,snemutolsósorbanavárosbantalálhatózsi-
dósághozkötődőemlékjeleketisellenségesenszemlélik.Ezekközülelsősorbanaholo-
kauszt áldozatainak emlékjelei váltak támadásaik célpontjává. a szlovák Kulturális
Minisztérium által finanszírozott, 1992-ben felavatott első komáromi köztéri holoka-
uszt-emléktáblát ismeretlenek ellopták, a kis zsinagógára és az emléktáblákra több
alkalommalishorogkeresztetésmásnácijelképeketfestettek,apaszternákcsalád5
elpusztítotttagjánakbotlatókövétpedigszurokkalöntöttékleismeretlenek.Emelletta
verbális antiszemitizmus–elsősorbana közösségi hálókon (pl. facebook)– is jelen
van.Ezelsősorbanaholokauszt tagadásábanésakülönféle, zsidókkal kapcsolatos
összeesküvés-elméletekterjesztésébennyilvánulmegleginkább.Ebbenjelentősszere-
petjátszikazegyikkomáromigimnáziumitanáris.48 avárosbantöbbtagjaésszimpa-
tizánsavanaszélsőségesszervezeteknek,akikegyrenyíltabbanvállaljákfelantisze-
mitanézeteiket.49 ahogyanaztahitközségelnökeismegemlítettefentebbidézett2017-
esmártírnapibeszédébenadunába lőtt áldozatokemlékérekészültmementókap-
csán,sajnos,avárosiképviselő-testülettagjaiközöttisvannakantiszemiták.

48 akomáromiselyeJánosgimnáziumegyiktanáramarkánsképviselőjeazantiszemitizmus-
nak, ebbéli nézeteit a tanórákon is kifejti. vö: http://www.bumm.sk/belfold/2015/09/24/
feher-istvan-nem-bantam-meg-semmit (utolsó letöltés2018. január15.),https://archivum.
ujszo.com/online/kozelet/2016/05/27/erinthetetlenek-a-szelsoseges-tanarok (utolsó letöl-
tés:2018.január15.)

49 példáulahatvannégyvármegye IfjúságiMozgalom:http://hvim-felvidek.hu(utolsó letöltés
2018.január15.)
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arendszerváltásótaazemlékjelekavatásánál,aholokausztmementóinál tartott
megemlékezésekenavároshivatalosképviselőiáltalábanjelenvannak,néhányalka-
lommalazéppenregnálópolgármesteristartottbeszédet.Ezekrőlésatemetőbentar-
tottmártírnapimegemlékezésekrőlisrendszeresenkészülnekfilmfelvételek,tudósítá-
sok.Báravárosnemzsidólakosaiközülcsaknéhányszemélyveszrésztamegemlé-
kezéseken,aKomáromiTelevíziónézőiközvetveértesülnekezekről,sanyomtatottsaj-
tóban és az elektronikus hírportálokon is olvashatók képes beszámolók vagy rövid
hírek.aholokauszttalésakomáromizsidókkalkapcsolatoshallgatás1989-etkövető-
enmegtört,a lakosságkénytelenvoltszembesülnia tényekkel.Ezaszembesülésa
komáromiakegyrészénélnemazegyüttérzésérzését,hanemsokkalinkábbazantisze-
mitizmusukmegerősödésétváltottaki,ésavárosbanazsidókáltalállítottemlékjelek
számánaknövekedésétisellenszenvvelszemlélik.akadnak,akikközömbösenfogad-
jákésszemlélikarégiésújemlékjeleket,vagynincsistudomásukezekmeglétéről.a
lakosságnakbizonyos–aránylagcsekély–hányadaérdeklődésselviszonyulezekhez
azemlékjelekhez,ésazsidóközösségáltalszervezettkulturálisrendezvényekirántis
érdeklődétmutat.Egyrészük(beleértveazantiszemitákegyrészét is)azemlékjelek
által szerzett tudomástarról, hogyKomárombanegykornépes zsidóközösségélt, s
rácsodálkoznak,milyenjelentősszerepetjátszottakevárospolitikai,társadalmi,vala-
mintgazdaságiéskulturáliséletében.akadnakolyanszemélyek,akikarendszervál-
tástkövetőenszembesültekzsidógyökereikkel.

Emegállapításokatakutatásaimsoránszerzetttapasztalataim,valamintadatköz-
lőim,azadatközlőkáltalelmondottsokszorközvetettinformációi,tapasztalataialapján
vontamle.alakosságnakazsidókhozésahozzájukkötődőemlékjelekhezvalóviszo-
nyulásánakegyalaposvizsgálatavalószínűlegfigyelemreméltóeredményekkeljárna,
sárnyalnáazáltalamkialakítottképet.
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Melléklet

Zatykó János, Dél-Komárom polgármesterének beszéde a Menház falán elhelyezett
emléktábla avatásakor:

Tisztelt Emlékezők! A dél-parti Komárom város lakossága és önkormányzata nevében
köszöntöm mindazokat, akik részesei ennek a mai alkalomnak, az emléktábla állítás
és avatás szertartásának. Nekünk, komáromiaknak nem kellenek kerek, nagy évfordu-
lók ahhoz, hogy emlékezzünk – van elég okunk a büszkeségre, de a tragédiákból is kiju-
tott nekünk, és a gyötrelmes, a bűnökkel terhelt múlt is a miénk. Hiszen ha a holoka-
uszt a magyarság tragédiája – márpedig az –, úgy a miénk, komáromiaké is. És akik
ismerik Komárom történelmét, azok tisztában vannak városunk sajátságosan rendkí-
vüli szerepével 1944 és 1945 vészterhes napjaiban. Azokban az embert próbáló idők-
ben – a kevés túlélő egyikének tanúsága szerint – jelentéktelen volt azoknak a száma,
akik egyáltalán segíteni akartak, vagy tudtak. A fajgyűlölettől megfertőzött emberek
apatikusan, tétlenül nézték embertársaik tragédiáját, sőt voltak, akik csak arra vártak,
hogy az elhurcolt, megalázott emberek hátrahagyott javaira, mint a dögkeselyűk
lecsapjanak. Nincs jogunk kétségbe vonni mindazt, amit Raab Ferenc, a komáromi zsi-
dóság történetének krónikása keserűséggel telve lejegyzett az akkori komáromiakról –
még akkor sem, ha tudjuk, voltak kockázatot vállaló, segíteni kész és segíteni képes
nem zsidó magyarok, köztük természetesen komáromiak is.

A kortársak felelőssége természetesen vitathatatlan és az utókor ítél: megítélhet és
elítélhet. Nem feledheti ugyanakkor a saját felelősségét. A mai komáromiaknak, akiknek
nincsenek személyes emlékei azokról az időkről, tudják, hogy feladatuk és felelősségük
van – fogalmazzunk így: mindent el kell követnünk, hogy ez a feladat és ez a felelősség
nyilvánvaló legyen minden embertársunk számára. És mi ennek jegyében cselekszünk.
Két évvel ezelőtt, 2004-ben, a holokauszt 60. évfordulóján »Soha többé« címmel és a
hangsúlyozott »Párbeszéd« alcímmel rendezett konferencia helyszíne volt Komárom. Az
volt ennek a találkozásnak a lényege, hogy a különböző egyházak főpásztorai hitet tettek
a Soha többé mellett. Arról beszéltek, mit kell tennünk és mit tudunk tenni, hogy a holo-
kauszt, ez a példa nélkül álló rettenet ne ismétlődhessen meg és ne merüljön feledésbe.
Ezzel a konferenciával szinte párhuzamosan zajlott városunkban a levéltárosok tanács-
kozása, ahol a zsidó deportálások fellelt iratait ismertették a kutatók, különös tekintettel
az erődök szerepére. Emlékeztünk tehát és emlékeztettünk – ahogy ezekben a percek-
ben és ezzel az emléktáblával is tesszük. Tudjuk, a sok évtizedes hallgatás után a rend-
szerváltozást követő kormányok lehetőségeik és erkölcsi attitűdjük szerint tettek erőfeszí-
téseket a holokauszt feldolgozására és bizonyos fokú jóvátételre. A társadalom lelkiisme-
retének ébrentartása és a szembesítés azonban nagy és keserves feladat – a múlttal
való szembenézés, a tanulságok levonása – ez mind a mi felelősségünk. Akár az egyes
embereké, kinek-kinek a maga helyén: a legszűkebb közösségben, a családban, aztán a
munkahelyen, a város közösségeiben. Most, amikor az elpusztított közel 2000 komáromi
zsidóra emlékezünk, egy több mint 200 éves kulturális és vallási közösségre is emléke-
zünk, mely eltűnni látszott, de megújult és egyre erősödik. A komáromi zsidó hitközség
egyike a ma Szlovákiában működő 11 zsidó hitközségnek – és mert Magyarországon az
egyetlen megye Komárom-Esztergom megye, ahol nem működik zsidó hitközösség, ők

Emlékezés és emlékeztetés 43
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XX.évfolyam

2018/2,som
orja



önként vállalt, fontos feladatuknak vallják, hogy a megyénkbeli hittestvéreikkel törődje-
nek, bevonják őket programjaikba. A pezsgő kulturális, szellemi élet hatással van a dél-
parti város életére is, nagy sikere volt a Kisgalériánkban például az Izraelben élő komá-
romi Miriam Neiger Fleischmann festőművésznőnek, de bizonyosan nem mondok újságot
azzal, hogy gyakran látogatják a közösség rendezvényeit városunkból, például a
Komáromi Napokon is. Ez az emléktábla a rettenetes tragédiáról, számunkra alig felfog-
ható veszteségekről szól és üzen. Egy elpusztított és fel nem támaszthatónak tűnő világ-
ról, hiszen nemcsak elpusztított szülők, nagyszülők, testvérek hiánya fájó, de az egész
holokausztban megölt másfél millió gyermek életének folytatása is a meg nem született
fiaké, lányoké. Ez a tábla erről üzen nekünk és mindenkinek – szembesít, emlékezik és
emlékeztet. Ám szól és üzen a megújulásra, újraszerveződésre képes, hittel és jóakarattal
teli emberekről, kis közösségükről is, mely minden bizonnyal napról napra erősödve újra
elfoglalja méltó helyét a két Komárom társadalmában. Szóljon tehát az életről is a mai
nap, hisz tanúi, részesei vagyunk a csodának, az élet él és szent okból élni akar. Az élet
nem hátrál meg. Köszönöm figyelmüket!

(Hitközségi Híradó, 4[2006]7.3–4.p.)

„Készítseteknekemszentélyt,hogyköztüklakjam.”pasternákantal,aKzshelnöké-
nekbeszédeazEnszholokausztnaponaneológzsinagógatáblaavatásán.

Mózes második könyvének mondatával köszöntöm az emlékezőket a komáromi zsidó-
ság legnagyobb szentélye előtt.

1863-at írtak akkor, amikor nagy ünnepség keretében átadták ezt az épületet.
Ugorjunk egy kicsit vissza az időben. Fejlődő, virágzó közösséget láthatott ekkor az erre
sétáló. Folyamatosan érkeztek a zsidó családok Komáromba, megvolt itt minden, ami
a közösség életéhez szükséges volt. 1862-ben került Komáromba Schnitzer Ármin, a
neves főrabbi, aki 52 éven át vezette hitközségünk vallási életét, ő lett később a buda-
pesti rabbiegyesület elnöke, fontos szerepet betöltve a magyar zsidóság életében.

Ebben a kedvező környezetben épült fel a nagytemplom itt a Király püspök és az
akkori Hajnal utca sarkán. Neológ templomnak hívták akkor, amikor a neológia még
nem is létezett. Az avatás után öt évvel ült össze a kongresszus Budapesten, melynek
eredménye a szakadás lett. A klasszicista nagyzsinagóga a neológia központja lett, az
alakuló ortodox hitközség 1907-ben nyitotta meg zsinagógáját szemközt.

A korabeli feljegyzések jelentős eseményekről szólnak, 1864-ben 12 Tórát adnak
át, működnek különböző egyletek, itt énekel a zsidó énekkar. Itt működött Wallenstein
Zoltán, a későbbi neves pécsi főrabbi, majd Waldmann Ernő, – akit híveivel együtt
deportáltak – zárta a sort. A közösség él. A fejlődés szinte töretlen, függetlenül attól,
merre rajzolódnak az országhatárok.

A harmincas évek végén a komáromi zsidó közösséget is egyre jobban elérte a
fasizmus szele, szűkülni kezdett az élettér, ezzel a zsidó közösség addigi virágzása
fokozatosan hanyatlásnak indult. A munkaszolgálatra vitt férfiak sorsa már előre vetí-
tette a tragikus napokat, 1944 tavaszát. Március 19. a német megszállás kezdete és
június 15. az első komáromi Auschwitz-Birkenauba induló transzport indulása között
kevesebb, mint három hónap telt el.
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Ezekben a napokban fokozatosan elhallgatott az ima hangja a város legnagyobb
zsinagógájában is, nem olvastak többé tórát, nem volt már bar micvó, esküvő.

A komáromi zsidóság szimbóluma némán nézte végig közössége elhajtását, majd
elárvultan, megrongálva várta haza a túlélőket. Látta, amint páran még visszatérnek,
de az imádkozás helye már soha többé nem lett. Az újjáéledő kis hitközség adósággal
tele kezdte életét, látva a realitásokat az akkori vezetők 1950 júniusában úgy döntöt-
tek, eladják a zsinagógájukat. Feltételül szabták meg minden olyan jel eltüntetését az
épületről, amely az eredeti funkcióra emlékeztetett. Két jel megmaradt, a Tízparan cso -
latot ábrázoló kőtáblákat és az I. világháború komáromi zsidó hősi halottainak emlék-
műve – Berecz Gyula alkotása – temetőnk ravatalozójába kerültek.

A komáromi Zsidó Hitközség az utóbbi időben minden évben táblát avat a város
egy-egy épületén, amely a közösség múltjában meghatározó volt. Az ortodox zsinagóga
 100. születésnapján kezdődött tevékenységünk, a Menháznál folytatódott. Ma ez itt a
harmadik állomás, amely közel sem az utolsó.

Hatvan év után először héber szöveg kerül ma a zsinagóga falára. Jelet hagyni,
ezzel tisztelegve a múlt előtt, üzenve a jelen és a jövő városának.

Kinek is üzen a tábla?
Üzen minden erre sétálónak, a gimnáziumokba igyekvőknek, a turistáknak, egyszó-

val mindenkinek. Mesél egy időszakról, amely a város történetének meghatározója
volt, amikor ugyanúgy megteltek a zsinagógák, mint más vallások templomai, a zsidó
élet a mindennapok része volt.

Üzen a komáromi antiszemitáknak, akik egyre többször és egyre erősebben hallat-
ják hangukat, a Holokauszt helyett holokamuról írva internetes fórumokon, szélsősé-
ges eseményeket szervezve. Üzeni nekik, hogy itt áll egy épület, egy ősi vallás imaháza,
amely sokáig zöldségraktár volt, ma sportcentrum…

Nem volt Holokauszt? Hova tűntek akkor a hívei? Hol van a komáromi zsidó közösség?
Mit is üzen ez a tábla?
Üzen a fényes múltról, neves rabbikról, híres kántorokról, ünnepekről, családi és

közösségi eseményekről. Üzen arról, hogy itt az ideje a szembenézésnek. Elmesélni, meg-
írni a múltat. A szép és a kevésbé szép időket. Elmondani, hogy a komáromi zsidó közös-
ség megsemmisítése német segédlettel zajlott ugyan, de a helyiek aktív közreműködés
és sokak passzív közönye olajozta a gépezetet, gyorsította az elkerülhetetlent… Üzen arról
a szívünkben élő reményről, hogy egyszer még lesz zsidó élet itt. Mily szép is lenne…

A kő a zsidóságban az emlékezés jele… Ősi hagyományaink szerin sírkövet állítunk
halottainknak, temetőlátogatáskor jelképesen egy-egy kavicsot helyezünk a kőre. Ez a
tábla egyben jelképes sírköve is mindazoknak az itt imádkozóknak, tanulóknak, akik-
nek nem adatott meg, hogy lehessen sírkövük. Hamvaik ott maradtak a 65 évvel
ezelőtt felszabadult szörnyű helyen, a legnagyobb koncentrációs táborban, Auschwitz-
Birkenauban.

Emlékezzünk rájuk!
[Hitközségi Híradó, 8(2010)1.5.p.]
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70 esztendő – Pasternák Antal elnök beszéde a temetőben.

Duna, Vág, Bencés Gimnázium, Nádor utca, Klapka, Jókai Mór, vár, erődök, Csokonai, Ko -
má romi kisleány mind-mind olyan szavak, amelyekről szeretett városunk jut eszünkbe ma
is. A történelmi dokumentumokba belelapozva ugyanezekre gondolhattak 70 évvel ez -
előtt itt élő őseink is, akik otthonukként tekintettek e városra évszázadokon át. Az egysze-
rű kereskedőtől a hivatalnokig, a vezető orvostól a rabbiig, kisgyermekektől az idősekig.

Komáromiak voltak, magyar zsidók vagy zsidó magyarok, szlovák zsidók vagy zsidó
szlovákok, neológok, ortodoxok, vagy akár teljesen asszimilálódottak.

Annak ellenére, hogy valószínűleg sejthették, hogy nagyon rossz idők jönnek, hi -
szen a város ismételten Magyarországhoz csatolásával 1938-tól rájuk is vonatkoztak a
parlament által megszavazott zsidótörvények, mégsem hitték el, hogy a város többi pol-
gára csendes asszisztálása mellett egy napon a helyi hatóságok segítségével állat
módjára hajtják el őket Komáromból.

És megtörtént… hetven éve a június eleji napok a komáromi zsidó közösség számára
máig felfoghatatlanok. Innen több mint háromezer embert deportáltak. Gondoljunk bele,
milyen lenne, ha valaki a ma itt lakók közül találomra kiválasztaná minden tizedik embert
és csak úgy elhurcolná az ismeretlenbe, ahonnan többet soha sem térne vissza. A város
meghatározó polgáraink hiányával a mai napig nem történt meg a szembenézés.
Döbbenetes belegondolni. 70 esztendő múltán a túlélők száma drámaian fogy.

Tíz évvel ezelőtt a 60. évfordulóra nagy delegáció érkezett Izraelből Haas Bandi
vezetésével. Itt voltak még a helyiek, Wohlsteinék, Grotter Béla bácsi, Novák Éva néni
és sokan mások.

A napokban került kezembe az a fotó, amelyen 8 évvel ezelőtt a Menház előtt az
emléktábla avatáson ülnek a túlélők, köztük Knöpfler bácsi, Horsky néni, édesanyám,
ma már senki sincs közülük. Emberek, sőt egész komáromi zsidó családok tűntek el.

(…) Kerek évfordulója, 25 éve van az idén a rendszerváltásnak és 10. az Európai
Unióhoz való csatlakozásnak. E két esemény jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a
Holokauszt, majd a 68-as események hatására megfogyatkozott komáromi közösség
ma is él.

(…) A megemlékezés után kerül sor a hitközségünk által meghirdetett tanulmányi
verseny értékelésére, melyre harmincnál is többen jelentkeztek a Kárpát-medencéből.
Kisdiákok, egyetemisták és felnőttek vették a fáradságot, hogy esszével, tanulmánnyal,
verssel, fényképpel vagy rajzzal induljanak, foglalkozzanak a holokauszt vagy a zsidó
élet témájával.

Külön köszönet azért a mai világban, amikor sokan ismét antiszemita, sőt holoka-
uszttagadó gondolatokon törik a fejüket itt Komáromban is. Jó példával járnak előttük
azok, akik városunkból, vagy több száz kilométerről eljönnek ma ide.

Mi pedig közben hagyományt őrzünk, örülünk mindenkinek, aki eljön… csak ez vihe-
ti tovább a lángot, őseink hitét.

[Hitközségi Híradó, 12(2014)6–7.4.p.]
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ILona L.Juhász
rEMEMBErIng and rEMIndIng.MEMorIaL sIgns oF ThE KoMárno JEWry

ThisstudyliststhememorialsignsandmemorialsrelatedtotheJewishcommunity
ofKomárom(Komárno,slovakia)numberingmorethantwothousand
before holocaust. The place of remembrancewas for a long time the cemetery
wherethesignofremembrancewastheshrine,setupasatributetothememory
ofthedeceased.oneoftheveryfirstmemorialsignsinstalledoutsidethecemetery
commemorates Kálmán Fried, former chairman of the town´s Israelite charity
society.Thememorial islocatedinthesocalled“smallchurch”belongingtothe
Jewishazylum.Thesecondone,setupinoneofthehallsoftheasylum,paystribute
to the foundation of ármin schnitzer, the late chief rabbi of Komárom. The first
memorialsigndedicatedtocommemorateseveraldeceasedpersonsatthesame
time,wasestablishedafterWorldWarIanditpaidtributetoJewishsoldierswho
diedinthewar.MostoftheJewsofKomáromwerekilledintheholocaust,sothose
whoremainedcommemoratedthevictimsbymemorialsigns.afterthetransitionin
1989, the community having significantly decreased innumber, inaugurated the
memorialsoneafteranother—ononehandwith theaim tocommemorate those
whowerekilled,and,ontheotherhand,designatedtheplaceswhichusedtobe
partsofeverydaylifeofKomárom´sJewry.Intheremainingsmallsynagoguethe
number of memorial signs has grown too: former rabbis and other important
persons have been given memorials there. This study not only sums up the
memorial signs but also specifies the background of their setting up and their
aftermath,andcoversritualsconnectedwiththeobjectsservingasmemorials.
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MIsad KaTaLIn

acsehszlovákiaiésszlovákiaikisebbségek
személynévhasználatánakszabályozása
1918-tólnapjainkig,különöstekintettel

amagyarkisebbségre1

KaTaLIn MIsad
TheregulationofpersonalnamesuseofthenationalMinoritiesinczechoslovakiaandslovakiafrom
1918untilpresent,withspecialregardtothehungarianMinority

Keywords:useofpersonalnamesbynationalminorities, regulationof theuseofpersonalnamesby the
nationalminoritiesofslovakiaandczechoslovakia,lawsonpersonalnamesuseandlawsonbirthregister

a 20. század történelmi fordulatainak következtében a mai szlovákia területén élő
kisebbségekszociolingvisztikaiszempontbólfontosnaktekinthetőfőbbjegyeitöbbször
változtak.aszámszerűen legjelentősebbmagyarkisebbséghelyzetétaszóban forgó
időszakalattnégynagyfordulópontalakította.azegyikatrianonibékediktátumvolt,
melynekértelmébenafelvidékimagyarságothatárokkalválasztottákleazattólkezdve
anyaországnak számító területekről, s tagolták be az 1918-ban megalakult cseh-
szlovákKöztársaságállamszervezetébe.amásodiknagyfordulatotaz1938-asbécsi
döntésjelentette,melynekkövetkeztébenszlovákiadéli,magyarlaktaterületeivissza-
kerültekMagyarországhoz.aharmadikfordulópontamásodikvilágháborúutánkövet-
kezett be: az érvénytelenné nyilvánított bécsi döntés következtében az 1938-ban
Magyarországhoz csatolt országrészek újra csehszlovák fennhatóság alá kerültek. a
negyedikfordulatotaz1989-estársadalmi-politikaiváltozásokutánfelerősödöttszlo-
vákautonómiatörekvésekváltottákki,melyekcsehszlovákiakettéválásáhozvezettek.
aközösállamhelyébe1993.január1-jénjogutódkéntkétönállóállamlépett:acseh
KöztársaságésaszlovákKöztársaság.csehországterületénszórványbantalálhatóa
nemzetiségi palettán kisebb súlyt képviselő magyar kisebbség, míg szlovákiában
többé-kevésbézártetnikaitömbbenélazországlegnagyobblélekszámúkisebbségét
képezőmagyarság(vö.Bauko2017,66.p.;Lanstyák1991,11–13.p.;Misad2012,

1 atanulmányalapjáulszolgálókutatásokaz1/0272/17.számúPreklad, kultúra, hybridita a
polylingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky c.vega-projektésaFórum
KisebbségkutatóIntézetkeretébenműködőgrammanyelviIrodakutatásitervealapjánfoly-
tak a pozsonyi comenius Egyetem BTK Magyar nyelv és Irodalom Tanszékén (comenius
university,Fakultyofarts,departmentofhungarianLanguageandLiterature).
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69–70.p.;szabómihály2002,19.p.;szarka1991,32.p,1993,216.p.;vörös2004a,
49–51.p.,2004b,39–40.p.).

akisebbségek,valamintakisebbséginyelvekstátusamindazegykoriközösállam-
ban,mindamaiszlovákiábanjogikérdésnekszámít/számított.akülönbözőtörvényi
szabályozások–alkotmánycikkelyek,rendeletek, iránymutatásokstb.–elsősorbana
kisebbséginyelveknekanyilvánosszínterekenvalóhasználatáról,valamintakisebbsé-
gektulajdonnév-névhasználatárólrendelkeznek.azutóbbivonatkozásábanadolgozat-
banacsehszlovákiaiésaszlovákiaikisebbségekszemélynévhasználatárólrendelkező
jogszabályokat–beleértveazanyakönyvezésiszabályozásokatis–tekintjükát1918-
tólnapjainkig,különöstekintettelamagyarkisebbségre.avizsgáltidőszakegyestörté-
nelmi fordulópontjainak és politikai korszakainak háttértényezői mentén haladva
egyúttalképetalkotunkamindenkorihatalomnakakisebbségekhezvalóviszonyáról,
ill.ezzelkapcsolatosnyelvpolitikaitörekvéseiről.

1.azelsőcsehszlovákKöztársaságidőszakában(1918–1938)

azelsőcsehszlovákKöztársaságanemzetiönrendelkezéswilsonielveirehivatkozvaa
csehésaszlováknemzetközösállamakéntalakultmeg,dehatárainbelüljelentőslét-
számúkisebbségek,főkéntnémetekésmagyarokmaradtak.Eközösségekstátusát,ill.
nyelvhasználati jogait illetően nem történtek azonnali intézkedések; a megalakulás
elsőnapján,azaz1918.október28-ánelfogadott11.számútörvény2.cikkelye–való-
színűleg a hatalom zökkenőmentes átvételének biztosítékaként – úgy rendelkezett,
hogyazújállamalakulatterületénmindenaddigérvényestartományiésbirodalmitör-
vény,ill.rendelethatálybanmarad.

azanyakönyvekvezetését illetőena rendelkezésamagyarállamianyakönyvekről
szóló 1894. évi XXXIII. törvénycikket, ill. ennek módosított változatát, az 1904. évi
XXXvI. törvénycikket tartotta hatályban. Ezek a nemzetiségi kisebbségekhez tartozó
személyekcsalád-éskeresztnevénekbejegyzésétkülönnemszabályozták,mindössze
arraköteleztékazanyakönyvezést végző személyt, hogyabejegyzéstamegjelentek
előttfelolvassa,sazáltalukértettnyelvenmegmagyarázza.nemzetiségiszülőkugyan
kérhettékgyermeküknevénekanyanyelviformábanvalóbejegyzését,deazilyennév-
alakotcsakzárójelbentüntettékfelazanyakönyvben,sahivatalosnévneknemképez-
terészét(1894.évitörvénycikk22.§,1904.évitörvénycikk128.§;vö.Bíró1997,12.
p.;gyönyör1992,129–130.p.;Misad2013,87–88.p.,2015,184–185.p.;vörös
2004a,55.p.).

azerőteljes„csehszlovákosítási”törekvésekazonbanhamarosanazanyakönyvek-
ben ismegmutatkoztak.aszervezettcsehhivatalnoki rétegnekaszlovákországrész
közigazgatásábavalóbeszüremkedésenemcsakakisebbségek,deaszlovákoksze-
mélynévhasználatátisbefolyásolta.azanyakönyvekbe–főkéntavoltészak-magyaror-
szágiterületeken–akeresztneveknekgyakrannemaszlovákosvagyamagyarosvál-
tozatát, hanem a cseh megfelelőjét jegyezték be; a magyar nemzetiséghez tartozó
újszülöttekcsaládnevétpedigakkor ismellékjelesalakbantüntettékfel,haaszülők
anyakönyvirovataibannemvoltnyomaanévátírásánakvagymegváltoztatásának.az
anyakönyvekvezetéseazonbanmásszlovákterületekensemvoltegységes:korabeli
anyakönyvekbizonyítják,hogyazolyanadatokbejegyzése,mintpl.aszülőkfoglalkozá-
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saaszületésianyakönyvbenvagyahalálokánakfeltüntetéseahalottianyakönyvben
mégahúszasévekelsőharmadábanisvagyazegyháznyelvén,latinul,vagy–gyako-
riságisorrendben–magyarul/szlovákul/németül történt (vö.szokolszky1923,3.p.,
popély1991,38.p.).

azanyakönyvekvezetésérevonatkozószabályozástavizsgáltidőszakbanmárcsak
a nyelvtörvénnyel kapcsolatos 1926. évi 17. számú kormányrendelet2 tartalmazott,
melynek56.cikkelyeazegyházianyakönyveknyelvérevonatkozott.aszóbanforgóren-
delkezés1.bekezdéselehetővétette,hogyazegyházihivatalokazanyakönyveketaz
általuk használt nyelven vezessék, az anyakönyvezést végeztető személy azonban
kérelmezhetteazállamnyelvéntörténőbejegyzéstis,melyetazanyakönyvvezetőnek
kötelező érvénnyel el kellett végeznie. az egyházi anyakönyvek alapján készített szó
szerintianyakönyvikivonatokatabejegyzésnyelvénadtákki,dekérésreazokiratmeg-
nevezésétészáradékátazállamnyelvéniskiállították.anemszószerintikivonatokés
anyakönyviigazolásokállamnyelvűkiállításátakérelmezőabbanazesetbenisigényel-
hette,haaznemvoltazonosazanyakönyvibejegyzés,ill.adokumentumotkiállítóhiva-
talnyelvével.ugyanezencikkely2.bekezdéseszerintazilletékesállamihivatalutasítá-
sárateendőkiegészítőbejegyzéseketazegyházianyakönyvekbenvagyazállamnyel-
vén,vagypárhuzamosanazállamnyelvénésazadottkisebbségnyelvénkellelvégezni,
aszerint,ahogyerrőlazarrajogosulthivatalrendelkezik(l.17/1926.sz.kormányren-
delet).

2. csehszlovákia széthullásától amásodik világháború végéig (1939–
1945)

azújabbháborúfelésodródóEurópaszámáraegyrenagyobbgondotokozottazelső
világháborút követő békeszerződések eredményezte területi és etnikai konfliktusok
kezelése.amüncheniegyezmény,majdaz1938novemberébenmegszületőelsőbécsi
döntésutánatrianonibékeszerződésalapjánelcsatoltterületekegyrészevisszakerült
azanyaországhoz.csehszlovákiaszéthullásáhozemellettazishozzájárult,hogyaJozef
Tiso vezette politikai erők 1939. március 14-én kikiáltották az önálló szlovák
Köztársaságot.aszlovákfennhatóságalattrekedtkisebbségekjogairólazújhatalom
aszlovákalkotmányrólszóló185.számúalkotmánytörvény12.fejezetébenrendelke-
zett.Ennek94.§-aszerintanemzetiségicsoportoknakahivataloséletésazoktatás
területénjogukbanállthasználniazanyanyelvüket;95.§-aazonbankimondta,hogyaz
alkotmánybanfeltüntetettnemzetiségicsoportokjogaicsakolyanmértékbenérvénye-
síthetők,amennyireezenjogokazadottnemzetiségicsoportanyaországábanélőszlo-
vák kisebbségetmegilletik (l. 185/1939. sz. alkotmánytörvény; vö. Kamenec1994,
38–39.p.;szabómihály2002,20.p.;vörös2004a,56.p.).

aszemélynevekanyakönyvezésénekkérdésearövidéletűszlovákállamidejénis
terítékrekerült.akormány1942-benelőterjesztetteaztatörvénytervezetet,melybena

2 aszabályozásmásodikfejezeteacsehszlovákiaikisebbségekanyanyelvhasználatátszabá-
lyoztaahivataloséletmindenterületén.
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kereszt-éscsaládnevekhasználatát,valamintanyakönyvibejegyzésüketakartaszabá-
lyozni.adokumentumharmadikrészének18.§-a,ezenbelülaK§8.pontjaarrólren-
delkezett, hogy névváltoztatást csak szlovák állampolgárságú személy kérelmezhet,
mégpedighovatartozásánakkifejezésecéljából.aK§9.pontjaszerintatörvényanév-
változtatást elsősorban olyan személyek számára kívánta lehetővé tenni, „akiket az
anyakönyvibejegyzés–szüleikválasztásamiatt–idegennév(zoltán,árpádstb.)vise-
lésérekötelez” (l.482/1941.sz.kormánytervezet).a tervezetvégülnememelkedett
törvényerőre,ígyazanyakönyvibejegyzésekettovábbraisacsehszlovákidőkbőlörökölt
joggyakorlatalapjánvégezték.aMagyarországhozvisszacsatolt területekenugyanak-
kormegszüntettékacsehszlovákanyakönyvezésiközszokást,sfüggetlenülattól,kinek
hogyanszerepeltaneveakorábbicsehszlovákanyakönyvekben,amagyarajkúakcsa-
lád-éskeresztnevét ismétmagyarosformábantüntettékfel(vö.Misad2013,88.p.,
2015,185.p.;vörös2004a,57.p.).

3.acsehszlovákiaimagyarokjogfosztottságánakéveiben(1945–1948)

amásodikvilágháborúbefejezéseutánújjászerveződőcsehszlovákkormányrögtöna
megalakulásátkövetőnaponkihirdetteaztakassaikormányprogramnévenelhíresült
nyilatkozatot, melynek helyzetértékelő fejezetében azzal vádolta meg a dél-
szlovákiában területileg és etnikailag egységes hatszázezres magyar kisebbséget
(valamintacseh-ésmorvaországirészekenélőkb.hárommilliósnémetséget),hogya
háború idején kifejtett bomlasztó tevékenységével hozzájárult a csehszlovák állam
széthullásához.anyilatkozatvonatkozófejezeteinekértelmébenakollektívbűnösnek
kikiáltottmagyarságjelentősrészétmegfosztottákállampolgárságátólsebbőlkövetke-
zőenatulajdonhozvalójogától,ésminimálisraszűkítettékamagyarnyelvhasználatá-
nak színtereit.Bezártákanemzetiségi iskolákat, az egyházi szertartásoknyelveként
csaka latintésaszlovákot lehetetthasználni,ahatóságokkal csakszlováknyelven
lehetettkommunikálni,megtiltottákamagyarnyelvűkönyvekéssajtótermékekmegje-
lentetésétstb.(vadkerty1993,8–9.p.).

Kisebbségi személynévhasználati vagyanyakönyvi törvényugyannemszületett a
vizsgált időszakban, az anyakönyvezés gyakorlata azonban így is híven tükrözte a
csehszlovákiaimagyarkisebbségjogállapotát:amagyarkeresztneveknekkövetkezete-
senaszlovákmegfelelőjéttüntettékfel,amagyarcsaládneveketpedigaszlovákírás-
módnakmegfelelően,mellékjeles írással jegyeztékbe (vörös1999,209.p.,2004a,
59.p.).

4.aszocializmusidőszakában(1948–1989)

az1948-askommunistahatalomátvételutánelfogadottújalkotmányacsehszlovák
Köztársaságotkétegyenjogúszlávnemzet,acsehésaszlovákegységesállamaként
határozta meg, a nemzeti kisebbségek létezését még csak meg sem említette (l.
150/1948.sz.alkotmánytörvény).aszlovákterületekenélőmagyarkisebbségelleni
szigorazonbanidővelenyhülnilátszott:az1948.október25-énelfogadott245.számú
törvényalapjánazokamagyarkisebbségheztartozószemélyek,akik1938.november
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1-jéncsehszlovákállampolgárokvoltak,visszakaphattákállampolgárságukat.3 aszlo-
vákiaikisebbségekbizonyosjogairaelőszöraz1956.évi33.számúalkotmánytörvény
szövegében történt utalás, ennek 2. §-a úgy rendelkezett, hogy a szlovák nemzeti
Tanácsnakbiztosítaniakellamagyarésazukránnemzetiségűállampolgárokszámára
agazdaságiéskulturálisfejlődésükhözszükségeskedvezőfeltételeket.az1960.évi
ún.szocialistaalkotmány25.§-aszerintazállamnakbiztosítaniakellettamagyar,az
ukránésalengyelnemzetiségűállampolgárokszámáraazanyanyelvűoktatásésakul-
turálisfejlődéslehetőségét.alapvetőváltozástakisebbségijogokterületénaz1968.
évi144.számúalkotmánytörvényhozott.Ennek3.§-aalapjánamagyar,anémet,a
lengyelésazukránnemzetiségűállampolgárokszámáraazállambiztosítottaasaját
nyelvűművelődésjogát,asokoldalúkulturálisfejlődéshezvalójogot,azáltaluklakott
területekennyelvüknekahivatalosérintkezésbenvalóhasználatijogát,anemzetiségi
kulturális szervezetekben való egyesülési jogot, valamint a saját nyelvű sajtóhoz és
tájékoztatáshoz való jogot (l. 33/1956, 100/1960, 144/1968. sz. alkotmánytörvé-
nyek;vö.gyönyör1994,273–274.p.).

a kisebbségek személynévhasználatát a vizsgált időszakban az anyakönyvekről
szóló1949.évi268.számútörvény,valamintazennekvégrehajtásárólszóló1959.évi
182.számú,ill.1977.évi22.számúhirdetményszabályozta.4 az1949.évijogszabály
kedvezőtlenülérintetteamagyarkisebbséget:azanyakönyvekcsehvagyszlováknyel-
vűvezetésérőlrendelkezett,snemzetiségrevalótekintetnélkülkötelezővétetteanői
családnevek-ovátoldalékkalvalóellátását.

azanyakönyvibejegyzésadataittartalmazóanyakönyvikivonatoknyelvétatörvény
végrehajtásárólszóló1977.évihirdetmény32.§-aszabályozta.atörvénycikk1.bekez-
dése kimondta, hogy az anyakönyvi kivonatokat cseh vagy szlováknyelvenadják ki,
abbanazesetbenis,haazanyakönyvmásnyelvenvanvezetve.azeredetilegcsehnyel-
venmegfogalmazott,ill.megjelenttörvényszlovákiábankészültésalkalmazottpontat-
lanfordításaazonbanjelentősértelemzavartokozott.Mígacsehnyelvűszövegrész(„…
i když jsou matriky vedeny v inom jazyku”,magyarul:…akkoris,haazanyakönyvekmás
nyelvenvannakvezetve)arrautal,hogyazesetlegesenmásnyelvenvezetettanyaköny-
vekegykorábbiállapotkövetkezményei;addigszlovákfordítása(„…aj keď sa matriky
vedú v inom jazyku”,magyarul:…akkoris,haazanyakönyveketmásnyelvenvezetik)
azt sugallta, hogya csehésa szlovákmellett esetlegmásnyelven is vezethetőkaz
anyakönyvek.arendelkezésmásodikbekezdéseszerintmindenolyannemcsehvagy
nemszlováknemzetiségűszemély,akit1959.október1-jeelőttjegyeztekbeazanya-
könyvbe,kérhette,hogynevétazanyakönyvikivonatbananyanyelviformábantüntes-
sékfel.azérintettszemélynekilyenkorkérelemmelkellettfordulniaazilletékesnemze-
tibizottságigazgatásifeladatokatellátószakigazgatásiszervéhez,abelügyiosztályhoz,
amely abban az esetben engedélyezhette a névváltoztatást, ha az valóban indokolt

3 ahatalomfelszólítottaakollektívbűnösnekkikiáltott,állampolgárságától,vagyonától,életle-
hetőségeitőlmegfosztottszlovákiaimagyarságot,hogyutolsóesélyeaszabadéletbiztosítá-
sáraaszlováknemzetiségvállalása(vö.gyönyör1994,274.p.).

4 az1949.évitörvényhezkészült182/1959.számúvégrehajtásirendelkezésaz1977.évi22.
számúhirdetményelfogadásakorhatályátvesztette.
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volt,ésnemellenkezettatársadalomérdekeivel.5 abelügyminisztérium1979-bennév-
jegyzéketbocsátottki,melyegyúttalhelyesírásinormakéntisszolgáltanevetválasztó
szülőkésabejegyzéstvégzőanyakönyvvezetőkszámára.ajegyzék2.számúmellékle-
tetételesenfelsoroltaazta85magyarkeresztnevet,melyetengedélyeztetésnélkülbe
lehetettjegyeztetniaszületésianyakönyvbe;ezekközöttszerepeltnéhányolyannévis,
amelynek nincs szlovákmegfelelője, pl.: Emőke, Enikő, Ildikó, szilárd, zsolt. a lista
azonban távolról sem elégítette ki a magyar nemzetiségű szülők igényeit, hiszen a
Magyarországon anyakönyvezhető keresztneveknek csak egy töredékét tartalmazta.
ráadásultöbbolyan,azadottidőszakbanjellemzőenkedveltnévhiányzottbelőle,mint
pl.aBálintvagyaMátyás;miközbenolyannevekjelentekmegbenne,melyekgyakori-
sági mutatója a korabeli névválasztási statisztikák szerint a nullához közelített (pl.
Filoména,Kunigunda).azokaszülők,akika jegyzékbennemszereplőnevetakartak
adni gyermeküknek, vagy a jegyzékből választott név ajánlott bejegyzési formájával
nemvoltakelégedettek,ahatályosrendelkezésalapjánaszlovákTudományosakadé-
miaĽudovítštúrnyelvtudományiIntézetébenkérelmezhettékaválasztottkeresztnév
anyakönyvezhetőségénekelbírálását,ill.szerezhettékbeazerrőlszólóírásosszakvé-
leményt.azintézetazonbansemjogértelmezésre,semazállamigazgatásieljárásban
valórészvételrenemvoltjogosult,ezértcsupánajánlhattaakérelmezettnévbejegyzé-
sét, így a végső döntést az anyakönyvezést végző személy hozta meg (vö. gyönyör
1987,64–70.p.,1989,205.p.,1995,267–268.p.;Lovász1995,248–249.p.).

5.arendszerváltástólazönállószlovákiamegalakulásáig(1989–1993)

1989-benmélyrehatópolitikaiéstársadalmiváltozásoktörténtekcsehszlovákiában.a
november17-énkirobbantún.bársonyosforradalomeseményeigyorsegymásutánban
zajlottak:azellenzékésahatalomtárgyalóasztalhozült,azutcákonatanácskozások
idejéntüntetőktízezreinyilvánítottákkidemokratikusköveteléseiket.Ezzelpárhuzamo-
sanszlovákiábanfelerősödöttazönállóállami létújrateremtésének igénye,melynek
egyikkövetkezményeatöbbséginyelvésakisebbséginyelvekjogállásánakmegváltoz-
tatásavolt.atervezettnyelvtörvénykörüliparlamentivitákellenére1990októberében
elfogadtákaszlovákKöztársasághivatalosnyelvérőlszóló428.számútörvényt,mely
azalapvetőnyelvijogokatkorlátozó,diszkriminatívjogszabálykénthíresültelaköztu-
datban,smelynekszellemiségeakisebbséginyelvhasználatrólrendelkezőkésőbbitör-
vényekbenisfel-felbukkan(vö.Misad2013,90.p.,2015,187.p.;szabómihály2002,
22.p.;szarka1993,213.p.;vörös2004a,63.p.).

annakellenére,hogya törvénynem rendelkezett semazanyakönyvekről, sema
kisebbségekszemélynévhasználatáról,abelügyminisztériuméppenráhivatkozvaigye-
kezettmegakadályozni, hogy a többségébenmagyarlakta területekenműködő anya-
könyvi hivatalokban a szülők – a szabadabb társadalmi légkörnek köszönhetően –
egyregyakrabbankérelmezzékmagyarkeresztnévbejegyzését.Egyanyakönyvvezetők

5 a rendelkezésnem fejti ki bővebben, hogymikor „valóban indokolt”, ill. hogymikor „nem
ellenkezikatársadalomérdekeivel”anévváltoztatás.
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számáraszervezettközpontieligazításonpéldáulegybelügyminisztériumiosztályveze-
tőarrautasítottaajelenlévőanyakönyviügyintézőket,hogyezentúlcsakszlovákulje-
gyezzékbeazújszülötteknevétazanyakönyvbe,azoknakazügyfeleknekpedig,akika
korábbanszlovákulbejegyzettnevükmagyarbeíratásátkérvényeznék,neengedélyez-
zékanévváltoztatást,mertazellenkezikazországérdekeivel(vö.Lanstyák2000,95.
p.; Lovász1995, 247–248. p.). Egymásik esetbenmaga az akkori belügyminiszter,
Ladislavpittnerhivatkozottminden jogimegalapozottságnélkülakérdésesnyelvtör-
vényre,amikoregymagyarnemzetiségűparlamentiképviselőnekakisebbségeknév-
használatát érintő interpellációjára így válaszolt: „Tekintettel a […] szlovák nemzeti
Tanács428/1990Tt.számú,hivatalosnyelvrőlszólótörvényére,amelymegállapítja,
hogyaközokiratokat(ilyenekazanyakönyvikivonatokis)ahivatalosnyelvenállítjákki,
azanyakönyvvezetők– tiszteletben tartvaa fent idézett rendelkezéseket–azanya-
könyvvezetéstidegenhelyesírássalnemvégzikel,mégabbanazesetbensem,haazt
az állampolgárok kérvényezik (például a Krisztina név anyakönyvezését a Kristína
helyett, vagyaKároly névanyakönyvezésétaKarol helyett)” (l.zalabaiszerk.1995,
250.p.).

6.afüggetlenszlovákKöztársaságmegalakulásátólnapjainkig(1993–)

1993.január1-jénkétönállóállamlépettaz1992.december31-énhivatalosanisfel-
bomlott föderatív államszerveződés helyébe: a cseh Köztársaság és a szlovák
Köztársaság.azújszlovákalkotmány(melyetmég1992-ben,aszétválásrólfolyótár-
gyalásokközepénelfogadtak)preambulumánakszövege jólérzékeltetiazta fölé-és
alárendeltségi viszonyt, amely a múlt század kilencvenes éveinek szlovákiájában a
többségi nemzet és az ország területén élő kisebbségek státusát jellemezte: „Mi, a
szlováknemzet,elődeinkpolitikaiéskulturálisörökségére,anemzeti létezésértésa
saját államiságért folytatott több évszázados harc tanulságaira emlékezve, a cirilli–
metódiszellemiörökségésnagymoráviatörténelmiüzeneteértelmében,anemzetek
természetes önrendelkezési jogából kiindulva, a szlovák Köztársaság területén élő
nemzetiségikisebbségekésetnikaicsoportoktagjaivalközösen[…]képviselőinkáltal
ajelenalkotmánytfogadjukel”(l.aszlovákKöztársaságalkotmánya).azországbanélő
kisebbségekalapvetőjogait–azanyanyelvűművelődésjogát,anyanyelvüknekahiva-
talosérintkezésbenvalóhasználatánakjogátésazügyeikintézésébenvalórészvételi
jogot–azalkotmány4.részének34.§-arögzítette.

anyelvhasználatravonatkozótörvényalkotástakövetkezőévekbenkéttendenciajel-
lemezteszlovákiában:azegyikaszlováknyelvnekmintanemzetiésállamiszuverenitás
jelképénekahasználatáterősítette,amásikakisebbségeknyelvhasználatijogainaktör-
vényiszintűszabályozásátjelentette.aszemélynévhasználatotilletőenaszlováknemzeti
Tanács–nagyrésztnemzetközinyomásra–két,akisebbségekszámáraaránylagkedve-
zőtörvénytiselfogadott:akeresztnévrőlésacsaládnévrőlszóló1993.évi300.számú
törvényt, valamint az anyakönyvekről szóló 1994. évi 154. számú törvényt (vö.Misad
2015,187.p.;szabómihály2002,22.p.;vörös2004a,64.p.).

akisebbségekkereszt-éscsaládnévhasználatátilletőenaz1993.évitörvényoldot-
taugyanakorábbiszabályozásszigorát,azEurópaTanácsparlamentiKözgyűlésének
a nemzeti kisebbségek személynévhasználatára irányuló, 1993. február 1-jén kelt
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ajánlását6 azonbancsakakeresztnevekvonatkozásábanvette figyelembe:a2.§1.
pontjábanúgyrendelkezett,hogyaszlovákKöztársaságterületénszületettszemélyek
számára esetlegesen idegen nyelvű keresztnév is meghatározható. a családnevek
tekintetébenazonbanatörvény4.§-ának4.pontjarögzítette,hogyaszlováknyelvben
anőkcsaládinevetovábbrais-ovávégződésselkerülmeghatározásra,ésebbenafor-
mábanishasználatos;aszlováktóleltérőmásnyelvbenazonbanazemlítettvégződés
nélkülishasználható.akeresztnév,ill.acsaládnévmegváltoztatásárólaszabályozás
6.–11.§-arendelkezett.Eszerintanévmegváltoztatásafőkéntakkorengedélyezhető,
hasértő,feltűnőenszélsőségesvagynevetséges,ill.haanévváltoztatástsajátosokok
indokolják. Kiskorú gyermek keresztnevének vagy családnevének megváltoztatása
nemengedélyezhető,haazakiskorúérdekeivelellentétesnekbizonyul.haazonbana
névváltoztatásidegennévnekaszlovákmegfelelőjéretörténik,akérelmezőszemély-
neknemkellengedélyeztetnieamódosítást,aztkérésreazanyakönyvvezetőiselvé-
gezheti(l.300/1993sz.törvény;vö.Bauko2016,79.p.,2017,68–69.p.;Lanstyák
1998, 83. p., 1999, 75–76. p., 2000, 97. p.; Misad 2013, 91. p., 2015, 187. p.;
szabómihály2002,25.p.;vörös2011–2013).

Mivela fentinévtörvénynemtettelegetazoknakakötelezettségeknek,melyeket
szlovákiaazEurópaTanácsbavalófelvételealkalmábólvállalt,ajogszabályproblema-
tikusrészeitkénytelenvoltegyújabbtörvénybenrendezni.azanyakönyvekrőlszóló–
jelenlegishatálybanlévő,detöbbízbenmódosított–1994.évi154.számútörvény
16.§-akimondja,hogyanemszlováknemzetiségűnőcsaládnevénekbejegyzésea
nemreutalószlovák-ovávégződésnélkültörténik,amennyiben:1.anőneműgyermek
szüleiagyermekcsaládnevénekanyakönyvezésekorkérelmezik,2.anőaházasság
anyakönyvezésekorkérelmezi,3.azérintettnőaztkülöntörvényszerintacsaládnév-
változásról rendelkező határozat bejegyzésével kapcsolatban kérelmezi.7 ugyanezen
törvény19.§-aszerinthanemszlováknemzetiségűszemélykeresztnevétszlovákalak-
banjegyeztékbeazanyakönyvbe,azérintettszemélyírásbelikérelmérekeresztnevét
a születési anyakönyvi kivonatban anyanyelvi alakban tüntetik fel, és ezt a tényt az
anyakönyvbe bejegyzik. az eredetileg bejegyzett keresztnévnek, ill. nők esetében az
-ovávégződésselbejegyzettcsaládnévnekakérelmezőanyanyelvéntörténőbejegyzé-
séhezakérelmezőszemélyneknemkellsemhatóságiengedélytkérnie,semilletéket
fizetnie.nevénekkisebbséginyelven történőbejegyzését írásbeli nyilatkozattal azon
anyakönyvi hivatalnál kell kezdeményeznie, melynek anyakönyvében születésekor a
keresztnevétbejegyezték.Báraszóbanforgószabályozásengedékenyebbazegyévvel
korábbinál,36.§-ábanmegjelenikaz1993-asnévtörvényazonkitétele,miszerintanői
családnevekaszlováknyelvbentovábbraisanemreutalómegfelelővégződésselhasz-

6 azEurópaTanácsparlamentiKözgyűlésének1201.számúajánlásaszerintanemzetikisebb-
ségheztartozószemélynekjogavananyanyelvénhasználniacsaládnevétésakeresztneveit,
ésjogavanezekhivataloselismeréséhez(vö.zalabaiszerk.1995,257.p.).

7 Jándoruľaszlováknyelvészmindjárta törvénytervezetbenyújtásaután felháborodásának
adotthangot,szerinteugyanisaszlováknyelvtörvényszerűségeibevalódurva,felsőbbutasí-
tásratörténőbeavatkozásrólvanszó,amitnemlehetazegyéniszabadságjogokravalóhivat-
kozássalmegindokolni(doruľa1994,187–189.p.).
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nálatosak(l.154/1994.sz.törvény;vö.Bauko2016,80–81.p.,2017,70.p.;Lanstyák
2000, 97. p.;Misad 2013, 91. p., 2015, 188. p.; szabómihály 2002, 25. p.; vörös
2004a,64.p.).

Összegzés

acsehszlovákiaiésszlovákiaikisebbségekszemélynévhasználatátszabályozórendel-
kezésekben1918-tól kezdődőennyomon követhetők amindenkori politikai hatalom
asszimilációstörekvései.akisebbségekstátusanemcsaknyelvüknekahivatalosérint-
kezésterületénszabályozotthasználatában,hanemkereszt-éscsaládnevükanyaköny-
vezésében is tükröződik. a mai szlovákia területén élő magyarok családnevének
„(cseh)szlovákosítása”,azazmellékjeles formábantörténőbejegyzéseamúltszázad
húszaséveinekelejénjelentkezikelőszöracsehszlovákállamianyakönyvekben.Ehhez
szorosankapcsolódikkétmásik,szinténkülsőkényszerhatásárakeletkezetttenden-
cia:anőicsaládnevekneka(cseh)szlováknévalkotásimódotkövető,-ovávégződéssel
valófeltüntetése,valamintamagyarkeresztnevekszlovákmegfelelőjénekbejegyzése
azanyakönyvekbe.aszlovákiaimagyaroknak1994ótavanjogukanyanyelviformában
bejegyeztetni kereszt- és családnevüket, s a nemzetközi nyomásra elfogadott anya-
könyvitörvényszerintakorábbanbejegyzettmellékjeles,ill.-ovávégződésűcsaládnév,
valamintkeresztnévmegváltoztatásánaksincsjogiakadálya.
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KaTaLIn MIsad
ThE rEguLaTIon oF pErsonaL naMEs usE oF ThE naTIonaL MInorITIEs In czEchosLovaKIa and
sLovaKIa FroM 1918unTIL prEsEnT,WITh spEcIaL rEgard To ThE hungarIan MInorITy

Thisstudyreviewstherightsofnationalminoritiesinczechoslovakiaandslovakia
regardingtheuseofpersonalnamesfrom1918tothepresent.Tracingalongthe
backgroundfactorsofhistoricalturningpointsandpoliticalerasoftheexamined
period,thepaperisalsoseekingtogiveatrueandfairviewontherelationofthe
powers that be to the national minorities, and their language policy relating
thereto.

60 misad katalin
Fó

ru
M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
X.
é
vf
ol
ya
m
2

01
8/
2,
s
om

or
ja



sárosI-BLága ágnEs

Együtt,vagykülön?
atelepülésköziegyüttműködésekrőlszólódiskurzusok

elemzéseegykistérségpéldáján

ágnEs sárosI-BLága
Togetherorapart?analysisofdiscoursesonInter-municipalcooperationonanExampleofaMicro-region
inszeklerland

Keywords:ruralsociology,survey,interviews,inter-municipalcooperation

1.Bevezetés

a településközi együttműködések kérdésköre az elmúlt években a vidékfejlesztés
tematikaazuniósprogramokésstratégiákegyikközpontielemekéntkerültafigyelem
középpontjába.romániábanaLEadErprogramindulásakövetkeztébenkerültelőtér-
beatelepülésköziegyüttműködésekéshelyikezdeményezésekelősegítése.aterületi
együttműködésszorosösszefüggésbenvanazendogénadottságokhasznosításával.
Ezzelamegközelítésselazúj vidékfejlesztésiparadigmaképviselői (példáulvander
ploegéstársai2015;Woods2007;almstedtéstársai2014)azutóbbiidőbensokat
foglalkoznak,ugyanisszerintükazendogénerőforrásokhasznosításáhozatelepülés-
köziegyüttműködésekhezhasonlólokálistevékenységekszükségesek,amelyekasze-
replőkönésaszereplőhálózatokonkeresztülértelmezhetők.Ilyenértelembenalokális
folyamatokbanlényegesszerepetjátszikavidékfejlesztésiszereplőktársadalmihátte-
re,értékrendszere,kapcsolatitőkéje,amelyegyüttesenbefolyásoljaabelsőerőforrá-
sokkezelését, illetveakülsőerőforrásokhozvalóhozzáférést(csurgó–Kovách–Kuče-
rová2007).Továbbáatelepülésköziegyüttműködésekelemzéseamegvalósultprojek-
tek,tevékenységeksajátosságaimellettképetnyújtalokálisnálnagyobbszintűidenti-
tásszerkezetekaktuálisállapotáróléskialakulásiesélyeirőlegyaránt.1

KutatásombanaszékelyföldiFelcsíkKistérségiTársulásrurálistelepüléseikapcsán
vizsgáltama településközi együttműködéshelyzetét, alakulását. a FelcsíkKistérségi
Társulást(románia,hargitamegye)nyolcrurálistelepülésésegyspeciálisjellegűipari
kisváros(Balánbánya)alkotja.azutóbbibárformálisanmegemlíthető,funkcionálisan
teljesenelkülönülakistérségtől,ezértnemképezielemzésemtárgyát.atérségividék-

1 nemzeti identitás – lokális identitás – versenyképesség. Lokális identitások alakulása a
székelyföldi térségben: helyzetkép és fejlesztési lehetőségek. hTMT program, 2011.
Témavezető:Biróa.zoltán.Kutatásijelentés.

FóruM
Társadalom

tudom
ányiszem

le,XX.évfolyam
2018/2,som

orja



fejlesztésikezdeményezések,különösenazEurópaiunióhozvalócsatlakozásután,elv-
ben lehetővé tettéka településköziegyüttműködésiprogramok indítását,azonbana
gyakorlatbankevésesetbenkerültsorilyenjellegűegyüttműködésekre.

a települések közötti interakciókat a fejlesztési folyamatok kulcsszereplőinek és
akciócsoportjainak sajátosságai révén elemzem. Ez a megközelítés több tényezőt
magába foglal (például identitás, tudás,kapcsolatrendszer,diskurzus, tevékenységtí-
pusok).Kutatásombanahelyiönkormányzatokonbelülműködőszereplőktelepüléskö-
ziegyüttműködésekrőlszólódiskurzusaitelemeztem.

2.azendogénerőforrásokfelértékelődéseEurópavidékitérségeiben

avidékitérségek–azendogénerőforrásokfontoshelyeiként–azutóbbiévtizedbenaz
Európaiunióérdeklődésénekközéppontjábanállnak.azendogénerőforrásokhaszno-
sításanemlehetségesatelepülésköziegyüttműködéseknélkül.atémávalfoglalkozó
szakirodalmianyagokalapjánnéhányfontosszemponttalkiemeltenkellfoglalkozni.

aterületalapúegyüttműködésvidékitérségekbenegyikfontos,gyakorlatiösztönzé-
sét jelentetteamártöbbmint20évesLEadErprogram(LEadEr+2008),amelyaz
endogénfejlesztésimodellalapjánműködőegyüttműködéseketésalulróljövőkezde-
ményezéseket foglal magába. a program különböző országokban, eltérő társadalmi
kontextusokbanmás-máseredményekkeléseltérőhatékonysággalbír,ahogyanaza
Leogranberg,KjellandersonésKováchImre(2015)általszerkesztettkötetanyagai
alapjánislátható.aLEadErprogramhatékonyságávalkapcsolatosleggyakoribbkér-
désekahelyidemokráciára,ahatalmiviszonyokra,szereplőkközöttikapcsolatokra,az
eredményezetttevékenységekjellegéretérnekki(granbergéstársai2015).

arégiókkialakulásávalfoglalkozószakmaimegközelítésekbenfontosszerepetkap
aregionálisidentitáskialakításaéserősítése.Ezpedigfeltételeziazadottrégióhoztar-
tozó településekegyüttműködését is (példáulMesselyés társai2015;nelles2009;
parkéstársai2005;székely2016)avidékfejlesztésésaterületalapúidentitásössze-
függésébenMesselyésmunkatársai(Messelyetal.2015)kétmegközelítéstjelölnek
meg(struktúraközpontúéságensközpontúmegközelítés),jelezve,hogymindkettőtár-
sadalmikonstrukciókéntkezeliarégiót.akonstruktivistamegközelítésmegalapozója-
kéntpaasi(2002)arégióképződésnégyolyantényezőjétkülönítiel,amelyekpárhuza-
mosan és egymással összekapcsolódva kell érvényesüljenek (idézi Messely et al.
2015,20.p.).Ezekakövetkezők:területiszerveződés,intézményistruktúrákkialakítá-
sa,szimbolikusszint,külsőésbelsőidentifikáció.

az identitásmásmegközelítésekben is fontos szerepet kapmint a térképződés,
területi szerveződés kulcseleme. Ezzel kapcsolatban Turco (1988) a térképződés
háromkülönálló,egymástkövetőszakaszátkülönböztetimeg:megnevezés,tárgyiasí-
tás,rendszerezés(idézipollice2003,108.p.).Ezekmindolyanfolyamatok,amelyek-
benazadotttérségheztartozótelepüléseknek,adminisztratívegységeknekegyenként
éskülön-különisaktívszerepetkellvállalniuk.

atéralapúidentitásokkialakításávalkapcsolatosszakmaiismeretekésgyakorlatok
avizsgáltkistérségbennincsenekjelen(Biró2007,2008).aLeaderprogramnakatele-
pülésközi együttműködést ösztönzőhatása csakelenyészőmértékű volt. Ennekoka
egyfelől az, hogyromániábanahelyi akciócsoportok viszonylag későn szerveződtek
meg,amásikfontostényezőpedigaz,hogyaterületiakciócsoportokműködésébena
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településköziegyüttműködésmellékesenszerepelastratégiai célkitűzésekközött,a
gazdaságiéstársadalmiszereplőkközöttikooperációmögérejtve.2

a vizsgált kistérségben igénykéntmegfogalmazódik a településközi együttműködés
elve,esetenkéntvannakegyüttműködésenalapulóprogramok,deezeketnemtámogat-
jákregionálisidentitásépítésifolyamatok,illetveezekaprogramoknemalapozódnaka
márlétezőregionálisidentitáskomponensekre(Biró2007,2008).atérségielitjövőképé-
velkapcsolatoskutatásbanrákérdeztekarra,hogyazelitmikéntvélekedikazegyüttmű-
ködésifeltételekvárhatóalakulásáról.aválaszoktelepülés,foglalkozáséséletkortekin-
tetébenegyarántmegoszlanak,nincsegyértelműtrend(Kiss2007,176.,177.p.).Ebben
ahelyzetbencélszerűolyanelemzésekkészítése,amelyekatelepülésköziegyüttműködé-
sektémábanakulcsfontosságúszereplőkattitűdjeit,véleményeitvizsgálja.

3.Térségikontextus
3.1.aFelcsíkKistérségiTársulásbemutatása
Kutatásom terepeaszékelyföldön, azonbelül ahargitamegyében található Felcsík
KistérségiTársulás.Földrajzilaghargitamegyeközépsőrészénekkeletioldalánhelyez-
kedikelésBalánbányavárosonkívülnyolcvidékitelepülésalkotja.akistérségösszla-
kossága18790fő.Területe58408ha,melynek13%-aszántó,30%-aerdő.aterület
természetiértékekbengazdag(Fejlesztésistratégia2007–2013).aFelcsíkKistérségi
Társulásazezredfordulónhargitamegyében(romániábanelsőként)szerveződő,tizen-
ötkistérségitársuláslétrehozásátmegcélzófolyamateredményekéntjöttlétre(Biró–
Koszta–Mátéffy2010).

2004előttatérségnyolcrurálistelepülésenégynagyközségbecsoportosult:Madéfal-
va,csíkszentdomokos,csíkkarcfalvaéscsíkdánfalvaközségbe.Ennekanégyközségnek
atársulásávaljöttlétre2000-benaFelcsíkKistérségiTársulás,amelyhez2004-bencsat-
lakozottafentiközségekbőlnégyújonnanönállósodotttelepülés,csíkmadaras,csíkszent-
tamás,csíkrákoséscsíkcsicsó,2005-benpedigBalánbányaváros.Balánbányaebbena
társulásbanegynemcsupánfizikaiértelembenelkülönülőegységetképez,alegtöbbeset-
benazinterjúalanyoksemtesznekrólaemlítést.azegyikinterjúalanyelmondásaszerint
Balánbányahelyzeteatársulásbankérdéses,mertsokmindenbőlkizáródik,vagyőkéria
kihagyását.Elemzésembenatérségrurálistelepüléseivelfoglalkozom.

3.2.Térségikontextusatelepülésköziegyüttműködésekkelkapcsolatosan
avizsgáltkistérségbenháromfontostényezőtlehetmegemlíteni,amelyekmáigmeg-
határozzákatelepülésköziegyüttműködésekrevonatkozógyakorlatot:(1)társadalom-
történetimodell,(2)adminisztratívönállósodás,(3)országosfinanszírozásigyakorlat.
pontosabbanezekatényezőkbefolyásoltákazt,hogyebbenakistérségbenmindamai
napigazönállóműködésfontosabb,mintazegyüttműködés.

(1)atérséggelfoglalkozótársadalomtörténetielemzésekaztjelzik,hogyatelepülé-
sekönálló,mástelepülésektőlfüggetlenműködésevoltatársadalomtörténeti modell.

2 csíkLeaderakciócsoport:helyifejlesztésistratégia,2014-2020.http://www.csikleader.ro/
1420/docs/strategia2016sept/00_strategia_s.pdf
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Erre utalnak például a történeti munkák, amelyek a székely communitas modellt
mutatjákbe(Egyed1975,1981,1997,2006;Imre1983)ésazegyestelepülésekhez
kapcsolódóanfoglalkoznakavagyonközösségek(pl.közbirtokosság),ahelyiközösségi
intézmények(informálisintézmények),azegyházközségeklokális,településekhezkap-
csolódó identitásterősítő szerepével, amelynapjainkban ishasonlóműködési elvek
alapjánaktuális.Ezentúlmenőenaz1900-asévek fordulóján történtelsőgazdasági
beruházások(fűrészüzemek)semléptéktúlalokáliskereteket.aszocialistaiparosítás
a vizsgált térség települései közül leginkább Karcfalvát hozta helyzetbe a bútorgyár
révén,azonbanezsemeredményezettjelentősebbtelepülésközimobilitást.az1968-
asromániaiadminisztratívátszervezésatelepülésekösszevonásávalmegváltoztattaa
településköziviszonyokat,ésezazintézkedésazegyüttműködésiformákhelyettafüg-
gőségi viszonyokat erősítette fel s nem ösztönözte az alulról való szerveződést.3 az
1989-es társadalmi fordulat ráerősített a fentiekben említett társadalomtörténeti
hagyományokra,ugyanisalokális léptékűrehabilitációsfolyamatokaterősítettefel:a
téeszekmegszüntetése,azegyéniföldtulajdonvisszaállítása,alokálisléptékűszimbo-
likustérhasználat(Biró2006;Bodó–Biró2011).

(2)afentiekbenbemutatotttársadalomtörténetielőzményekjellegzeteskövetkez-
ménye, hogy az 1968-ban jogilag összekapcsolt települések 2004-ben szétváltak.
példáula2004-igMadéfalvaközségetalkotócsicsó,rákosésMadéfalvatelepülések
önállóközigazgatásiegységekkéváltak.Ezazadminisztratív önállósodás akistérség-
benmaishatássalvanatelepülésvezetésigyakorlatokra.

(3)azEu-csatlakozástmegelőzőéskövetőfejlesztéspolitikai beruházások és prog-
ramok döntőrészelokálisjellegűvolt,ésatérségbenbeindultLEadErtámogatásigya-
korlat isalapvetőenapontszerű,egyestelepülésekhezkapcsolódókezdeményezése-
kettámogatta.4 atényleges,külsőerőforrásoktólfüggetlenegyüttműködésialapoknél-
külikistérségikeretekatérséggelfoglalkozókutatásokeredményei,illetveazidevonat-
kozószakirodalmianyagokalapjánnemvezetnekterületiidentitásépítésifolyamatok-
hoz(Biró2008;KaM-Intézet2011;Biróéstársai2012;ray1998;granbergéstársai
2015,Messeleyéstársai2015).

afentiekösszegzésekéntatérségielőzményekarrautalnak,hogyatelepülésközi
együttműködésekformaikereténektámogatásán,illetveidőszakosprojektekentúlme-
nőennemjötteklétretényleges,tartalmialapú,kölcsönösrészvételenalapulótelepü-
lésköziegyüttműködések.

4.Módszer

Tanulmányombantizenötféligstrukturáltinterjútelemzek,amelyekahelyiönkormány-
zatokonbelülműködő,vagyazokkalszoroskapcsolatbanállószereplőkkel,akciócso-
portokképviselőivelkészültek.azelképzeléseket,diskurzusokatazideáltípusokazono-
sításaalapjánelemeztemr.soliva(2007)tanulmányáthasználvakiindulópontként.az

3 KaM–regionálisésantropológiaiKutatásokKözpontja,kutatásianyagok.
4 Jógyakorlatok:MegvalósítottprojektekacsíkLEadErhelyiakciócsoportterületén,2015.
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ideáltípusok heurisztikus eszközként való használata a szociológia területén Max
Webernevéhezkapcsolódik,akiszerintavalósággondolatikategóriákmenténrendez-
hető. az ideáltípus tehát egy gondolati kép, a valóság elemeinek összevonásával
(Weber1998,idézisoliva2007).avidékszociológiábanlegelőszöragazdálkodásistí-
lusokelemzésénélhasználtákazideáltípusokmegalkotásánakmódszerét(idézisoliva
2007,63.p.)azideáltípuslegfontosabbjellemvonása,hogyegyjelenségvagymaga-
tartáselemeinekösszességekéntnemköthetőegyénekhez.Egyegyénnarratívájában
ilyenértelembentöbbideáltípusmegjelenhet(soliva2007,63–65.p.).

azelemzéssoránatelepülésköziegyüttműködésekrevonatkozóanötfődimenzió
menténazonosítottambeazideáltípusokat:döntések,eredmények/projektek,erőfor-
rás-menedzsment,partnerségekműködésikeretei,fejlesztéspolitikaielképzelések.az
ideáltípusokmegalkotásánálhasználtszempontokatazalábbitáblázatfoglaljaössze:

1. táblázat.azideáltípusokmegalkotásánálhasználtszempontok
Elemzésidimenziók Elemzésiszempontok

döntések –Milyenprioritásokésértékekhatá-
rozzákmegadöntéseket?
–Kikvesznekrésztadöntésben?
Belsőéskülsőszereplőkimplikálódá-
sánakmértéke.
–afelelősségvállalásmértéke

Eredmények/projektek –Miszámíteredménynek?
–Milyentípusúprojektekvannakapri-
oritásilistaelején?
–azeredményességmihezéskihez
képestvanmeghatározva?

Erőforrás-menedzsment –Milyenerőforrásokvannakkiemelve,
általánosanértékelve?(belső,külső)
–akonkrétfejlesztéseksoránmilyen
erőforráskapnagyobbszerepet?(pél-
dáultermészetiértékek,anyagiforrá-
sok,vagyesetleghumánerőforrás?)
–ameglévőerőforrásokbeosztása,
tartalékolása
–aforrásbevonássalkapcsolatosatti-
tűd

partnerségekműködésikeretei –Kompromisszumokravalóhajlandó-
ságmértéke
–nyitottságvagyzárkózottságapart-
nerségekkelszemben
–atársulásbanmegvalósítottprojek-
tekmegítélése
–azeddigipartnerekésegyüttműkö-
désistruktúrákmegítélése
–Újegyüttműködésistruktúrákonvaló
gondolkodás
–sajátésközöselőnymérlegelése
–aszabályok,formálismegállapodá-
sokfontossága
–azegyüttműködésekidőtartama
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Forrás: sajátszerkesztés

5.Eredmények

atelepülésköziegyüttműködésekkelkapcsolatoskérdésekreválaszolvakivételnélkül
mindegyikinterjúalanyszámárafontosviszonyításiponta2004-esév,amikoratelepü-
lésekközigazgatásilagszétváltakegymástól.Ezzelpárhuzamosanbeindultegyönálló-
sodási,versengésifolyamatatelepülésekközött,amelyetnagymértékbenfelerősített
azújvidékfejlesztésiszemlélet,illetveazeurópaiuniósforrásokelterjedése.azinterjú-
alanyoksokesetbenaprojekteksikerességét,asoklehetőségetisezzelazönállóso-
dásifolyamattalhozzákösszefüggésbe,nempedigazEurópaiunióhozvalócsatlako-
zással.aFelcsíkKistérségiTársulásnakfontosszerepevanatelepülésköziegyüttmű-
ködésben, ugyanis rendszeresen, egy hónapban egyszer szervez megbeszéléseket,
aholapolgármesterekmegbeszélhetikelképzeléseiket,tapasztalatotcserélhetnek.a
társulásrólmindenkipozitívannyilatkozott,deabeszélgetésekbőlösszességébenaz
derültki,hogyezazegyüttműködésidőszakos,projektalapú,hiányzikaközösidentitás,
atérségiszintűgondolkodás,amifejlesztéspolitikaiszempontbólegynagyonlényeges
problémárahívjafelafigyelmet.

EbbenatársulásbanBalánbányánkívülMadéfalvaéscsíkcsicsóissajátoshelyzetben
van,ugyanisazittélőemberekezeketatelepüléseketnemtartjákFelcsíkhoztartozónak,
amiatelepülésköziegyüttműködésekre,fejlesztésielképzelésekreishatássalvan.

afelcsíkitérségruráliselitjeivelkészítettinterjúkalapjánatelepülésköziegyüttmű-
ködésekszempontjábólnégyideáltípustazonosítottambe:atelepülésérdekeithang-
súlyosanprioritáskéntkezelő,atartózkodó,azérdekorientált,valamintaprojektorien-
tált ideáltípust. az ideáltípusok elnevezései minden esetben metaforikus jellegűek,
nempejoratívértelműek,sazadott interjúalanyokbeszédébenbeazonosíthatóvéle-
ményeketésviszonyulásmódokatcsoportosítjákésírjákle,ígysemmilyenértelemben
nemköthetőekegykonkrét személyhez. Fontosmegjegyezni, hogyegyadott interjú-
alanynarratívájánbelül több ideáltípusmegjelenhet,egy vagyesetlegkét ideáltípus
dominanciájával.anégyideáltípuskizárólagatelepülésköziegyüttműködésekfüggvé-
nyébenértelmezhető.

5.1.atelepülésérdekeithangsúlyosanprioritáskéntkezelőideáltípus
amegjelöltelemzésidimenziókmenténazelső ideáltípus legkarakterisztikusabb jel-
lemvonása az önállóság előnyben részesítése, amely a döntésekben, az erőforrás-
menedzsmentben,apartnerségiviszonyokbanésafejlesztéspolitikaielképzelésekben
isdominál,ahogyanazalábbiinterjúrészletszemlélteti:

Fejlesztéspolitikaielképzelések –amúltbelipozitívvagynegatív
tapasztalatokhatása
–amegfogalmazottlehetőségekésaz
azokhozvalóhozzáállás
–atelepülésésatérségérdekeinek
meghatározása,egymáshozvalóviszo-
nyítása
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„...hát erőssége, ami a legfontosabb, a pozitív lokálpatriotizmus, tehát lényegében min-
denik település most már Domokostól Csicsóig önálló község és település, ez nagyon fon-
tos. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy közigazgatási egységen belül meg lehet teremteni
egy politikai összhangot. Na most már ez, hogy hol, hogy történik meg, ez más kérdés, de
a lehetőség adott... ez az egyik legfontosabb.” (14. számú interjú)

azideáltípushasonlóankarakterisztikusjellemvonásaaversengés,amiabbannyilvá-
nulmeg,hogyazeredményekésafejlődésmindenesetbenmástelepülésekhezviszo-
nyított. Ezekben a véleményekben felzárkózási kényszer azonosítható be, amelynek
függvényében büszkeség és érték a településre külső erőforrást behozni, továbbá
olyanprojektekben részt venni, amelyekhozzásegíteneka fejlődéshez, a lemaradás
behozásához.

„De az úgy van, hogy a szomszédé mindig könnyebbnek, szebbnek tetszik vagy tűnik.
Most igazából a pénzügyi források hordozzák, aki nagyobb pályázathoz jutott, az látványo-
sabb dolgot tud véghezvinni..., s ugyanazt megpróbálja minden település a maga mód-
ján...” (12. számú interjú)

Ennélazideáltípusnálazegyiklegfontosabbcélatelepülésésazottélőközösségfej-
lesztése,ezértadiskurzusokmindenolyanközöselképzeléstésprojektettámogatnak,
amelyekehhezhozzájárulnak.aszomszédostelepülésekboldogulása,atérségáltalá-
nos fejlődése a fejlesztéspolitikai elképzelésekben egy fontos, azonbanmásodlagos
szempont.

atelepülésérdekeithangsúlyosanprioritáskéntkezelőideáltípustovábbijellemvo-
násaiahelyi erőforrások előtérbe helyezése akülsőforrásokkalszemben,valamintaz
önfenntartás,amelyek legitimáljáka településegyedülálló,önállószerepéta térség-
ben.Eztakétjellemvonástszemléltetiazalábbiinterjúrészlet:

„…a többi erőforrás észszerű és praktikus felhasználása itthon dől el, akármilyen kicsi is,
s ezért mondtam azt, hogy a kényszerházasságból fakadó hátrányokat sikerült leküzdeni,
mert rengeteg olyan téma van, amit helyi erőforrásból csinálunk meg. Na most már eze-
ket a pénzeket, hogy ha helyben, még ha kicsi is, mi saját magunk céljára használjuk fel…,
énszerintem sokkal hatékonyabb, mint hogy ha egy nagy mamutközségben politikai és
más jellegű döntéseknek van kitéve a település” (1. számú interjú).

atelepülésérdekeitprioritáskéntkezelődiskurzusoklegkarakterisztikusabbjellemvo-
násaiakövetkezők:azönállóságelőnybenrészesítése,versengőmagatartás,felzárkó-
zásikényszer,ahelyierőforrásokelőtérbehelyezése,önfenntartás.

5.2.Tartózkodóideáltípus
amásodikideáltípustnagymértékbenmeghatározzákamúltbeli,közvetlenvagyközve-
tettnegatívtapasztalatok.Ezalapjánazidevonatkozóattitűdöktartózkodó jellegűek,
atelepülésköziegyüttműködésekkelkapcsolatosdöntésekbenpedigfontosszempont
a felelősségvállalás és a kompromisszumkötésmérlegelése, amely kiszámíthatatlan
hatássallehetaközösségiérdekekre,ahogyanazalábbiinterjúrészletisszemlélteti:
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„Nyilván sokszor, nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy közös lónak túros a háta... általában
vannak nézeteltérések, vannak problémák községeken belül is, emberek között is... érde-
kek sérülnek, nem egyéniek, hanem közösségi érdekek sérülnek. De ezeket megfelelő
módon és megfelelő formában, őszintén kezelve túl lehet lépni egy-egy ponton... minden-
ki vállalja a saját közössége irányába azt a lépést, azt a döntést... elmondja, hogy ez azért
maradt ki, mert ott azt meg kellett csinálni, de viszont cserébe ezt kaptuk.” (1. számú
interjú)

a tartózkodásaz erőforrás-menedzsmentben is dominál, ugyanis az ideáltípus egyik
dominánskarakterjellemzőjeatakarékoskodás,azerőforrásoktartalékolása:

„Azonkívül az idei év elég, elég mostoha volt velünk, úgyhogy a saját pénzünkön nem
nagyon tudtunk nagyobb dolgokat megvalósítani. A pénzleosztás úgy sikerült, hogy... s
nem is nagyon akartunk költeni azért, hogy a pályázatok mind utófinanszírozott dolgok,
s tudjuk kifizetni.” (2. számú interjú)

Meghatározó a tapasztalat, hogy a rossz partner lemaradást, nehézséget okozhat a
településnek,defontosa régiós elképzelések támogatása,ezértszigorúanmeghatáro-
zottműködésikeretenbelülnyitottatelepülésköziegyüttműködésekre.azideáltípusa
fejlesztéspolitikaielképzelésekfüggvényébenisóvatos,tartózkodóésinkábbakeve-
sebbnéhatöbbelvetköveti.Ebbőlkiindulvanemkarakterisztikusjellemvonásakriti-
kus magatartás arendszerrelésanemjólműködőpartnerségistruktúrákkalszemben,
amigyakranfenntartásokbannyilvánulmegazegyüttműködésekkelszemben:

„A partnerségben megvalósított projektek hátránya az, hogy ha nem ismered a partnert,
akkor lehet, hogy pont egy rossz partnerrel még nehezebbé válik az egész program alapú
projekt, mint ahogyan gondoltad.” (8. számú interjú)

Ezekalapjánaz ideáltípuskarakterisztikus jellemvonásai a következők: tartózkodás,
takarékoskodás,arégióselképzelésektámogatása,kritikusmagatartás.

5.3.azérdekorientáltideáltípus
azérdekorientáltideáltípuselnevezéseelsősorbanabbóladódik,hogymindazötelem-
zésidimenzióbanazanyagi és egyéb objektív szempontok dominálnak.Ezabbannyil-
vánulmeg,hogypéldáulaközösprojektekkelkapcsolatosdöntéseketalakosságszám,
asajátforráselőteremtése,afelelősség,amunkamegosztásésnemutolsósorbana
haszonszerzéshatározzameg,ahogyanazalábbikétinterjúrészletisszemlélteti:

„Hát mindenképpen oszlanak a költségek, ugye a pályázatírás, engedélyezések, a
munka, mert nem négyszer annyi munka van, hanem gyakorlatilag ugyanaz a munka
csak négy papírt kell beszerezni. S a hátránya meg az, hogy minél több ember van benne
egy rendszerben, annál nehezebb kommunikálni, annál nehezebb kivakarni mondjuk egy
2 millió eurót hogy mondjuk rendbe tegyük a közvagyonokat, bármi… sok ember, nehéz
egyeztetni a szempontokat, de több az előnye, mint a hátránya.” (10. számú interjú)
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„Ha szét is mentek a közigazgatási egységek, fontos, hogy valahol gazdaságilag legyenek
összevonva, hogyha pályázni kell. Akkor még egy pályázat sem volt, de ez volt a fő moz-
gatórugója. Ebben láttuk az értelmét, ezért kellett ezt megcsinálni.” (14. számú interjú)

aprojektekkapcsánmindezekmellettnagyon fontosa lehetőségekkihasználása,a
saját,illetveaközöselőnyszerzés.Ebbenazideáltípusbanatelepülésérdekeimellett
valamennyireaszemélyes eredményesség is fontos,amiaszemélyespozícióterősíti
megés gyakran rendeli alá az együttműködéseket személyes érdekeknek.azegyütt-
működéseketahaszonmaximalizálás diktálja:

„Így alakultak még külön olyan szervezetek, amelyek például az infrastruktúra-beruházá-
sokkal foglalkoznak, így egyszerre olyan projektek tevődnek le, ami több települést érint,
és elég nagy forrásbevonások vannak most az uniós alapokból.” (8. számú interjú)

„...mert én mindig azt szoktam mondani, hogy ha érdeke van és valakinek jó, és nekem
van szükségem partnerre, vagy rám van szükség máshol partnerként, akkor annak azt
kell csinálni és ilyen szempontból jó is, mert én nem tudom, nekem soha nem volt prob-
lémám, én nem tudom, milyen az, amikor nem működnek együtt.” (6. számú interjú)

a térségi érdekeka szabályokésmegállapodásokbetartásávalmegfelelőműködési
struktúránbelülközösprojekteketgenerálhatnak.Fontosazonban,hogysaját,rövidtá-
vúelőnyésérdeknélkülnincsegyüttműködés,éppenezértezekbenadiskurzusokban
az időszakos, projektalapú együttműködések preferálása dominál.

Ezazideáltípusolyanelitekdiskurzusábanjelenikmegmarkánsan,akikintézményi
szerepükből és személyes érdeklődésükből adódóan tapasztaltak a forrásbevonás
területén, számos fejlesztési projektben, külföldi tanulmányúton vettek részt.
Településüka térségmástelepüléseihezképest fejlettebb,ezérta tapasztaltproblé-
mák ismás jellegűek. Fontosnak tartják a településszintű együttműködéseket és a
közösgondolkodást,dekritizáljákajelenlegistruktúrát,ahogyanaztazalábbiinterjú-
részletisszemlélteti:

„Úgyhogy én most azt mondom, hogy a felcsíki együttműködés az jó, nem rossz, de ennél
többről nem szól, hogy összeülünk polgármesterekül és jól elbeszélgetünk, tehát én már
a térségi szintű együttműködéstől nem ezt várom el, ez nekem már nem ad semmit.” (15.
számú interjú)

azilyenelitekkellőtudással,tapasztalattalésbefolyássalrendelkeznekahhoz,hogyúj,
térségi szintű struktúrákban gondolkodjanak,amelyeketőkhoznaklétreésőkdomi-
nálnak. az érdekorientált vélemények ideáltípust elsősorban az különbözteti meg a
településérdekeitprioritáskéntkezelődiskurzusoktól,hogyatelepülésköziegyüttmű-
ködésekalapjánakhatározottés felvállaltmódonaközösérdeket, fejlődést tekintik,
amelynekmindentalárendelnek.azelsőideáltípushozhasonlóanazegyüttműködése-
ikéselképzeléseikerőteljesenlokálismeghatározottságúak,azonbanasajáttelepülé-
seiken túlmenően térségi szintű fejlesztésekben, rendszerekben, szövetkezetekben
gondolkodnakolyanterületeken,minta turizmus,mezőgazdaság,közösségfejlesztés
(rendezvények), a civil szféra működésének segítése. Meglátásukban a megfelelő
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közösérdek,célmellettasikeresegyüttműködéstapartnerekrugalmasságahatároz-
zameg,amijelenlegnemaktuális.

azideáltípuskarakterisztikusjellemzői:azanyagiésegyébobjektívszempontokdomi-
nanciája,aszemélyeseredményességfontossága,azegyüttműködésegyéniérdekek-
nekvalóalárendelése,ahaszonmaximalizáláselvénekkövetése,azidőszakos,projek-
talapúegyüttműködésekpreferálása,tapasztaltságaforrásbevonásterületén,térségi
struktúrákon,érdekeken,problématerületekenvalógondolkodás.

5.4.aprojektorientáltideáltípus
a negyedik ideáltípust az elsőhöz hasonlóan egy felzárkózási törekvés jellemzi, ami
ebbenazesetbeneredményorientáltságot generálazegyüttműködésbenmegvalósí-
tottprojektekkelszemben,ahogyanazalábbiinterjúrészletbenisolvasható:

„Van egy-két olyan nagyon-nagyon fontos pont... lehet ez például turizmus is, de ezen túl-
lépve mezőgazdaság, ahol a térség érdekei azok azonosak, és mindenki a saját kicsi
háza táján belül ezeket a problémákat nem biztos, hogy kellőképpen és komolysággal
tudja kezelni, viszont hogy ha ezt az egészet úgymond egy térségi szinten kezeljük, akkor
lehet, hogy sokkal hatékonyabb, lehet, hogy lassabb, de viszont sokkal hatékonyabb a
problémamegoldási készsége egy ilyen szervezetnek.” (1. számú interjú)

Ezekbenadiskurzusokbanamérhető,mennyiségieredményérdekébennagyfokúnyi-
tottságazonosíthatóbeapartnerségekreésakülsőerőforrásokra.A település fejlődé-
se nem lehetséges a térség fejlődése nélkül,ezértatelepülésekegyüttkellműködje-
nek egymás erősítése érdekében. ugyanakkor ezekben a diskurzusokban a régiós
elképzeléseknemmegvalósíthatókkülsőerőforrásnélkül,ezérta fejlődés a megvaló-
sított projektek száma, a bevont külső erőforrások mennyisége alapján mérhető.

Az együttműködések előnyeire, pozitívumaira fókuszálva aprojektorientáltmegnyil-
vánulásokbannagyonfontosazanyagiakközöselőteremtése,közöstudás,gondolko-
dás,amelyetazalábbiinterjúrészletisösszefoglal:

„Minden a kapcsolatokon múlik gyakorlatilag, és egymást erősítjük, tehát különböző
szemléletek különböző pontokra világítanak rá akár projekt révén, akár rendezvény
révén. Így több, tehát nagyobb rávilágítással látunk a dolgokra s kiegészítjük egymást,
tehát ez is nem mindegy, hogy két szervezet rakja össze az anyagi forrást vagy egy teszi
össze, s akkor akár nagyobb színvonallal komolyabb rendezvény, komolyabb projekt való-
sul meg.” (8. számú interjú)

Egy közös projekt sikeressége ezekben a véleményekben a humánerőforráson múlik.a
maikörülményekéslehetőségekalapjánmindenegyébadott.problémákeseténnema
jelenlegműködőrendszerésannakelveiokolhatóak,hanemazokazegyének,akiknem
rendelkeznekmegfelelőtudással,mentalitássalésalkalmazkodóképességgel.

aprojektorientáltideáltípuslegkarakterisztikusabbjellemvonásai:felzárkózásitörekvés,
eredményorientáltság,atelepülésfejlődésénekkapcsolásaarégiófejlődéséhez,afejlő-
désméréseamegvalósítottprojektekszámávalésabevont,külsőerőforrásokmennyisé-
gével,azegyüttműködésekelőnyeirevalófókuszálás,ahumánerőforrásértékelése.
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azideáltípusokjellegzetességeitazalábbitáblázatösszegzi:

2. táblázat.azideáltípusokjellegzetességei

Forrás: sajátszerkesztés

6.Összegzés

Tanulmányomban a székelyföldi Felcsík Kistérségi Társulás rurális elitjeivel készült
interjúkalapjánmutattambeatelepülésköziegyüttműködésekkelkapcsolatosdiskur-
zusokbanazonosíthatóideáltípusokat:atelepülésérdekeithangsúlyosanprioritásként
kezelő,a tartózkodó,azérdekorientált, valamintaprojektorientált ideáltípus.anégy
ideáltípussúlyaanarratívákbaneltérőmódonjelentkezik,ésegyiknarratívasemsorol-
hatóbeönmagábanvalamelyiktípusba.Ennekellenéreanarratívákrajellemzőazegy
vagy két ideáltípus dominanciája, esetleg társulása. Ilyen értelemben például több
interjúban társul az érdekorientált ideáltípus a projektorientált ideáltípussal, vagy a
településérdekeitprioritáskéntkezelővel.

az első ideáltípus olyan elitek narratívájában dominál, akik elsősorban, de nem
kizárólag nagyközségektől leváló településeket képviselnek. a tartózkodó ideáltípus
hátterében gyakran egy megbukott projekt, sikertelen együttműködés, vagy emberi
tévedésbőlszármazónegatív tapasztalatáll,ami időbenelhúzódó,anyagikárokat is
okozó következményekkel járt. az első két ideáltípus sok szereplő esetében társul,
ugyanismindkettőbenfontosatelepülésérdekeinekmegőrzése,akülönbségazonban
az,hogymígazelsőbenezmotiváló,amásodiknálvisszahúzótényezőatelepülésközi

a településérdekeithangsúlyosanpriori-
táskéntkezelőideáltípus

Tartózkodóideáltípus

–önállóságelőnybenrészesítése
–versengőmagatartás
–felzárkózásikényszer
–ahelyierőforrásokelőtérbehelyezése
–önfenntartás

–tartózkodás
–takarékoskodás
–arégióselképzelésektámogatása
–kritikusmagatartás

azérdekorientáltideáltípus aprojektorientáltideáltípus
–azanyagiésegyébobjektívszem-
pontokdominanciája
–fontosaszemélyeseredményesség
–azegyüttműködésegyéniérdekek-
nekvalóalárendelése
–ahaszonmaximalizáláselvének
követése
–azidőszakos,projektalapúegyüttmű-
ködésekpreferálása
–tapasztaltságaforrásbevonásterüle-
tén
–térségistruktúrákon,érdekeken,
problématerületekenvalógondolkodás

–felzárkózásitörekvés
–eredményorientáltság
–atelepülésfejlődésénekkapcsolása
arégiófejlődéséhez
–afejlődésméréseamegvalósított
projektekszámávalésabevont,külső
erőforrásokmennyiségével
–azegyüttműködésekelőnyeirevaló
fókuszálás
–ahumánerőforrásértékelése
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együttműködéseket illetően.aprojektorientáltésazérdekorientált ideáltípusgyakori
társulásaazzalmagyarázható,hogymindkettőesetébennyitottságtapasztalhatóapro-
jektekiránt.alegalapvetőbbkülönbségakétideáltípusközöttaz,hogyaprojektorien-
táltdiskurzusoknemkritizáljákajelenlegműködőrendszert,hiszenlehetőségetlátnak
benne.

Úgygondolom,hogyatanulmánybanbemutatottideáltípusokmeghatározzákatér-
ségkülsőésbelsőkapcsolatrendszerét,atelepülésekegyüttműködésigyakorlatátés
ilyenértelembenafejlesztésekirányátéseredményeit.ugyanakkorfejlesztéspolitikai
szempontbólatérségfejlődésifolyamataitserkentőéskorlátozótényezőkrehívjákfel
afigyelmet.

Báraz ideáltípusokszámosponton jelzikazegyüttműködéseketkorlátozóésser-
kentő tényezőket, fontosnak tartommegemlíteni,hogyaFelcsíkKistérségiTársulást
létrehozókezdeményezésolyanfolyamatokatindítottelakistérségben,amelyekpozitív
fejlesztéspolitikaigyakorlatotvetítenekelőreésmeghatározzák(meghatározhatják)a
települések közötti együttműködések kereteit. a helyi együttműködési és fejlesztési
folyamatokproblematikusságárautalókérdésekazanyagiforrásokfelhasználásának
irányához,atelepülésekközöttiegyüttműködésekidőtartamáhozéscéljához,aforrá-
sokathatékonyabbanhasznosítanitudótelepülésekhez,illetveahatalmiviszonyokhoz
kapcsolódnak.

a téma kutatása szempontjából továbblépési lehetőség a települések közötti
együttműködésikísérletekesettanulmány-szerűelemzése,a lakosságiattitűdökazo-
nosítása,valamintazegyüttműködésilehetőségekéskorlátokelemzésemás,atérség
fejlesztéseszempontjábólrelevánselitcsoportokban.
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ágnEs sárosI-BLága
TogEThEr or aparT? anaLysIs oF dIscoursEs on InTEr-MunIcIpaL coopEraTIon on an
EXaMpLE oF a MIcro-rEgIon In szEKLErLand

The topic of my paper is the analysis of rural elites´ narratives about inter-
municipalcooperationintheFelcsíkmicro-regionofszeklerland.Theimportance
ofthistopiciscloselylinkedtothenewruralparadigmandisoneofthecentral
elementsofEuprogramsandstrategies in recentyears. In thestudy Ipresent
fouridealtypesidentifiedinthediscoursesrelatedtointer-municipalcooperation:
(1)theidealtypethatmanagestheinterestsofthemunicipalityasapriority,(2)
theabstain,(3)theinterestorientedandthe(4)project-orientedidealtype.My
researchisbasedoninterviewsmadewith15personsbelongingtoruralelites
and coming from the public administration sector. The results ofmy research
showsthattheidentifiedidealtypesdefinetheexternalandinternalrelationsof
the region, the cooperation practice of municipalities and, in this sense, the
directionandtheresultsofthedevelopments.atthesametime,fromthepointof
view of the development policy, attention is drawn to factors stimulating and
limitingthedevelopmentprocessesoftheregion.
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FEdInEc csILLa

azőslakosstátuszukrajnában

csILLa FEdInEc
TheIndigenousstatusinukraine

Keywords:ukraine,crimea,nationalpolitics,nationalminorities,indigenouspeople

afüggetlenségelnyeréseótaeltelttöbbmintnegyedévszázadalattukrajnalakossága
amegközelítőleg52milliórólaligtöbbmint42millióracsökkent.aközvélemény-kuta-
tásiadatokdinamikájaegyértelműenazukránnyelvtérhódítását jelzi,valamintaz is
egyértelmű,hogya2014ótazajlótörténések,ígyaszinteteljesenoroszajkúKrím-fél-
sziget orosz annektálása, és az ugyancsak zömében oroszul beszélő két donbászi
megye,donyeckésLuhanszksűrűnlakottiparinagyvárosainakakijeviközpontihata-
lomhatáskörénvalókívülkerülése,valamitaz,hogyadonbászvidékétmegközelítőleg
kétmillióemberhagytael,ugyancsakazukránnyelvdominanciájairányábanmódosít-
jákanyelviarányokat.1 anyelvkérdéstazukrajnaipolitikumfolyamatosananemzetépí-
tés legfontosabbeleménektartja,amelyetkudarcosnaktekintazerre irányulókohe-
renspolitikahiányában.afüggetlenség(1991)ésazEu-stársulttagság(2017)elnye-
réseközöttiidőszakúgyisértékelhető,hogyazinkábbszóltakisebbségikérdéskeze-
léséről,mintatitulárisnemzetmegerősítéséről.ugyanakkorajogszabályikörnyezeta
kisebbségekkelkapcsolatbansosemteremtettolyanhelyzetet,amelybenakisebbség-
heztartozásdefinitívelemeiegymássalösszhangbanlettekvolna.2

azukránnyelvkétországbanélvezhivatalosstátuszt.azegyikanemzetközilegel
nemismertTransznyisztria,melynekalkotmánya(1996)amoldovánt,azorosztésaz

1 statestatisticsserviceofukraine: population(byestimate)asofdecember1,2017.average
annualpopulations January-november2017.http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/
ds/kn/kn_e/kn1117_e.html;reportsunhighcommissionerforrefugees.http://www.ref-
world.org/country,,unhcr,,uKr,,,,0.html#srTop31; Boris Babin: rights and dignity of
Indigenous peoples of ukraine in revolutionary conditions and Foreign occupation”,
Anthropology & Archeology of Eurasia, vol.53,no.3. (2014),81–115.p.

2 Kuzio,Taras:nationalIdentityinIndependentukraine:anIdentityinTransition. Nationalism
and Ethnic Politics, vol.2,no.4(Winter1996),582–608.pp.;Kuzio,Taras:nationalismin
ukraine. Towards a new Theoretical and comparative Framework. Journal of Political
Ideologies, vol.7.,no.2.(June2002),133–162.pp.;polese,abel:LanguageandIdentityin
ukraine:Wasitreallynation-Building?Studies of Transition States and Societies, vol.3.,no.
3.(2014),36–50.pp.;subtelny, orest: Ukraine: A History. universityofTorontopress,2000,
483.p.
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ukrántegyenrangúhivatalosnyelveknekismeriel,3 valamintukrajna,aholezazegyet-
lenhivatalosnyelv.az1978-ikiszovjet–ukránalkotmány,amelymódosításokkal1996-
igvoltérvényben,anyelvvelkapcsolatbanígyfogalmazott:„azukránszszKkülönböző
fajúésnemzetiségűállampolgáraiegyenlőjogokatélveznek.Ezenjogokérvényesítését
biztosítja[…]azanyanyelvésaszovjetuniótöbbinépeinyelvénekhasználata.”(34.cik-
kely)4 az 1989-es alkotmánymódosítás ezt a következőképpen változtatta meg: „az
ukrán szovjet szocialista Köztársaságban az állam nyelve az ukrán. […] az ukrán
szszKbiztosítjaazorosznyelvnekmintaszovjetunióbananépekközöttiérintkezés
nyelvénekszabadhasználatát.azegyébnemzetiségekkompaktlakóterületeinműködő
állami,párt-,társadalmiszervek,vállalatok,intézményekésszervezetekmunkájában
azállamnyelvmellettenemzetiséginyelveket ishasználhatják.” (73.cikkely)5 Ennek
megfelelőenrendelkezettaz1989-esnyelvtörvényis,amelyelőtérbehelyezteazukránt
mintállamnyelvet,ugyanakkorelismerteazorosznyelváltalánosalkalmazhatóságát,
ésmásnyelveknekahivatalosnyelvvel valóegyenrangúságátazokbana régiókban,
aholazadottnemzetiségtöbbségetalkot.6

azországmáighatályosalkotmányát1996-banfogadtákel,amelymegkülönbözteti
az „ukránnemzetet”, valaminta11.cikkelybenaz „őslakosnépeket”ésa „nemzeti
kisebbségeket”,ámazutóbbiakközöttikülönbségetsemmilyenmódonnemfejtiki.7

azukránjoganyaganemzetikisebbségfogalmánakdefiniálásakérdésébenhatáro-
zatlan. anemzeti kisebbségekről szóló1992. évi törvény3. cikke szerint anemzeti
kisebbségekhezukrajnaállampolgárainakazoncsoportjaitartoznak,akiknemzetisé-
gük szerint nemukránok, „kinyilvánítják nemzeti öntudatukat és az egymással való
közösség érzésüket”.8 Ez ameghatározás rendkívül tág, hiszen nem tartalmaz sem
felső,semalsólétszámbelikorlátokat,nemállapítjamegaterületenvalóhonosságidő-
benikritériumát,ésnemszabegyébfeltételeketsem.9 anemzetikisebbségmeghatá-
rozásagyakorlatilagavégrehajtóhatalommindenkoriálláspontjátólfügg.10

3 constitutionofthepridnestrovskaiaMoldavskaiarespublica.article12.https://web.archi-
ve.org/web/20110727083252/http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=644

4 Конституція(ОсновнийЗакон)УкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспубліки.no.888-
09,20.04.1978.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-09/ed19780420

5 Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР. no. 8303-XI,
27.10.1989.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/8303-11

6 ЗаконУкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспублікиПромовивУкраїнськійРСР.no.
8312-XI, 28.10.1989.http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/8312-11

7 constitutionofukraine.verkhovnaradaofukraine,28June1996.https://rm.coe.int/cons-
titution-of-ukraine/168071f58b

8 Закон України Про національні меншини в Україні. no. 2494-XII, 25.06.1992.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2494-12

9 Шульга,Микола:Міжнаціональнийдосвідзахиступравнаціональнихменшин. In Права
людини в Україні. Вип.21.Київ,1998,29. p.

10 Мармазов,Василь–Піляєв, Ігор:Україна в політико-правовому просторі Ради Європи:
досвід і проблеми. Київ,Вентурі, 1999,133. p.
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azalkotmányazegyetlenjogszabályazukránjogrendben,amelybenaz„őshonos”
fogalommegjelenik.alkotmány1996-bantörténtelfogadásautánimajdkétévtizedben
ukrajnábansemajogalkotók,semajogalkalmazók,semaszakirodalomnemtudott
mitkezdeniezzelakategóriával.akérdésbenamásodikMajdan(2013–2014forduló-
ja)utánitörvényalkotáshozottradikális,deismétcsaknemegyértelműváltozást.

azőslakosokúgykülönböztethetőkmegabevándorlóktól,anemzetikisebbségek-
től,hogyagyarmatosításhozkötikadefiníciót(azok,akikagyarmatosítókmegérkezése
előtt az adott területen éltek, pl. észak-amerikában az indiánok). ugyanakkor Will
Kymlickaakétezresévekelejénfelhívtaafigyelmet,hogyaz„őslakos”hivatkozásmeg-
jelentolyannépeknélis,mintpl.akrímitatárok,aromák,azabházok,acsecsenek,a
tibetiekstb.11

akrímitatárok98,1%-akompaktmódonaKrím-félszigetenélnek,ahola2001-es
népszámlálás szerint a lakosság 12,1%-át tették ki (245  200 fő), 2014-ben pedig
10,6%-át (232 340 fő).nyelvükEurópábana leginkábbveszélyeztetettnyelvekközé
tartozik,anépcsoporttagjaikét-vagytöbbnyelvűek,adominánsnyelvazorosz.akrími
tatároknakaKrím-félszigetrevalóvisszatelepedéseótafolyamatosanképviseltállás-
pontja volt nemzetközi színtéren is, hogy ők (valamint a karaimokésa krimcsakok)
inkábbőshonosnép,mintsemnemzetikisebbségukrajnában,mivelnincsanyaorszá-
guk.Minimálisprogramjukmagábanfoglaltaakrímitatárautonómiamegteremtését,
demegfogalmazódtak radikális elképzelések is, például aKrím-félszigetetmagában
foglalóönállóállammegteremtése.Folyamatosküzdelmetfolytattakaképviseletérta
helyitanácsokban,akijeviésaszimferopoliparlamentben,mindazonáltalmindkéttör-
vényhozásnakvoltolyanciklusa,amikoregyetlenkrímitatárképviselősemjutottman-
dátumhoz.azországostörvényhozásbaakrímitatárokajobboldalipártokhozkapcso-
lódvatudtakképviselőtküldeni.

1991. augusztus 24-én az ukrán szszK Legfelsőbb Tanácsa elfogadta ukrajna
Függetlenséginyilatkozatát,12 melyetadecember1-jéntartottköztársaságireferendum
erősítettmeg.afüggetlenségtámogatottságaországosanmagasanmeghaladtaa90%-
ot,azelutasítottságaKrím-félszigetenvoltalegnagyobbarányú,meghaladtaa42%-ot.a
Krím-félszigetazukránállamifüggetlenséghajnalátólazoroszországáltaliannektálásig
következetesen harcolt a Kijevtől elhatároló autonómiájáért, amit oroszország változó
intenzitással,defolyamatostámogatott.Krímnekafüggetlenukránállamkereténbelüli
történelménekszervesrészétképeziakrímitatárnépdeportálásutánivisszahonosulása
afélszigetreésfolyamatosküzdelmeanemzetiönrendelkezésért.

a Krím-félsziget 1921 októbere és 1945 júniusa között Krími autonóm szovjet
szocialistaKöztársaságnévenazoszFszKkereteinbelülautonómstátusszalrendel-
kezett.azautonómterületenazoroszésakrímitatárvoltahivatalosnyelve.amásodik
világháborúalatti ésutáni nemzetiségi alapon történt deportálásokésmesterséges
betelepítésekkövetkeztébenafélszigetetnikaiarculataalapvetőenmegváltozott,köz-

11 Kymlicka,Will:Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity.
oxford–newyork,oxforduniversitypress,2007,265.p.

12 ПостановаВРУРСРПропроголошеннянезалежностіУкраїни.no.1427-XII, 24.09.1991.
http://gska2.rada.gov.ua/site/postanova/akt_nz.htm
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igazgatásistátuszapedigegyszerűmegyéreredukálódott,mely1954-benátlettadva
azorosztagköztársaságtólazukrántagköztársaságnak.

aKrím-félszigetautonómstátuszánakkérdéseaz1980-asévekvégénmerült fel
ismét,a félszigetnemzetiségiösszetételénekmegváltozásával,akitelepítettnemzeti
közösségek,elsősorbanészömébenakrímitatárokvisszatérésévelösszefüggésben.
az1989. évi népszámlálás adatai szerint az orosz nemzetiségűpolgárokalkották a
lakosság67,04%-át,azukránokpedig25,75%-át.ugyanakkora lakosság83%-a,és
ezen belül az ukránoknakmajdnem fele tekintette anyanyelvének az orosz nyelvet.
Becslésekszerintafélszigetre1988–1994közöttkörülbelül200ezerkrímitatártért
vissza(többnyireközép-ázsiai)kényszerlakhelyéről,ésarányukalakosságösszetételé-
benimmármegközelítettea10%-ot.13

1990. november 12-én a KrímiMegyei Tanács nyilatkozatot fogadott el félsziget
államiés jogistátuszáról,melybenbejelentettékakríminépek jogátazállamiságuk
helyreállításáraKrímiautonómszovjetszocialistaKöztársaságformájában,ésekér-
désben1991.január20-árahelyireferendumottartottak.Ezvoltazelsőnépszavazás
a szovjetunió addigi történetében,melynek eredményeképpen 1991. február 12-én
ukrajna parlamentje törvényt fogadott el „a Krími autonóm szovjet szocialista
Köztársasághelyreállításáról”.14 aKrím-félszigetstátuszávalkapcsolatbanmegrende-
zett népszavazásnak az volt az egyértelmű üzenete, hogy ha ukrajna kiválik a
szovjetunióból,akkoraKrímelszakadtőle.15

az 1996-os, máig érvényes alkotmány elfogadásáig a többszörösen módosított
1978-asszovjet–ukránalkotmányvoltérvényben.az1991.június19-énkelt1213a-
XII.számúmódosítássalbelekerültazalkotmánybaaKrímiaszszK(7-1.Fejezet),16 az
1994. szeptember 21-én kelt 171/94. számú módosítással a terület nevét Krími
autonóm Köztársaságra változtatták.17 a Krím külön státusza bekerült az 1996-os
alkotmányba,illetveazzalösszhangbanelfogadásrakerült1998-banaKrímautonóm
Köztársaságalkotmánya.18 azukránkormány,valamintabelföldiésakülföldimegfigye-

13 uehling, greta: squatting, self-immolation, and the repatriation of crimean Tatars.
Nationalities Papers, vol.28.,no.2.(2000),317–341.pp.;Williams,Brianglyn:Thehidden
ethniccleansingofMuslimsinthesovietunion:Theexileandrepatriationofthecrimean
Tatars.Journal of Contemporary History (2002),323–347.pp.

14 ЗаконУкраїнськоїРСРПровідновленняКримськоїАвтономноїРадянськоїСоціалістичної
Республіки. no. 712-ХІІ,12.02.1991. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/712-12

15 Екельчик, Сергей: История Украины. Становление современной нации. Киев,
Издательство К.І.С.,2010.,261–264.pp.

16 ЗаконУкраїнськоїРСРПровнесеннязмінідоповненьдоКонституції(ОсновногоЗакону)
Української РСР 19 червня 1991 року. no. 1213а-XII. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/1213%d0%B0-12

17 ЗаконУкраїнськоїРСРПровнесеннязмінідоповненьдоКонституції(ОсновногоЗакону)
УкраїнськоїРСР 21вересня1994року.no. 171/94-ВР.http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/171/94-%d0%B2%d1%80

18 ЗаконУкраїниПрозатвердженняКонституціїАвтономноїРеспублікиКрим. no. 350-ХІv,
23.12.1998. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/350-14
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lőkegyrészeakrímialkotmányjóváhagyásátúgykommentálta,hogyezzelmegoldot-
táka„krímiproblémát”,azazelejétvettékaKrímelszakadásátcélzóoroszszeparatista
törekvéseknek, megerősítették a félszigetnek mint ukrajna szerves részének státu-
sát.19

nohaakrímitatároknaknincsetnikaipártjuk,mégissajátosesettelállunkszembe.
akrímitatárokpolitikaiképviseleteaparlamentekenkívülkétpólus,aMedzsliszésa
KrímiTatárnépfrontkörészerveződött.atámogatottságalapjánapolitikaikövetelések
elsőszámúmegjelenítőjeaKurultájáltalelőször1991 júniusában– tehátazország
függetlenedése(1991augusztus)előtt–megválasztottMedzslisz20 volt.sajátmegfo-
galmazásukbanaMedzslisza„nemzetiparlament”szerepéttöltibe,denempárhuza-
mosstruktúraazállamiszervekkel,ugyanakkornemkívánjáksemtársadalmiszerve-
zetként, sem pártként bejegyeztetni, mert ezzel a lépéssel a szervezet csak egyike
lenneaszámoskrímitatáregyesületnek,azazelszürkítené,kisebbítenéaszerepét,az
egyasokközülszerepahatalomérdekeitszolgálná.Ezzelegyidejűlegahatalomsem
érdekelt ahivatalossá tételbenattól való félelmében,hogyezzel esetlegesenprece-
denstteremteneatöbbietnikumszámára.

Knut vollebaek, az EBEsz nemzeti kisebbségi főbiztosa 2013 augusztusában a
krími tatárok kérdésével foglalkozó jelentésében21 felhívta a figyelmet arra, hogy az
1980-asévekvégeótamintegy266ezerkrími tatáréstöbbezeregyébnemzetiség
képviselője(örmények,bolgárok,németekésgörögök)tértvisszaafélszigetre,akiket
aszovjetrezsimaz1940-esévekbenetnikaialapontömegesenkitelepítettaKrímről.
ukrajnanemvoltsemgazdaságilag,semtársadalmilagfelkészülveazerőteljesmigrá-
cióshullámra,amiszámosnegatívkövetkezménnyeljárt.Kijevésahelyhatalmiszer-
vekerőfeszítéseiellenéremáigvannakmegoldatlanproblémák.

ajelentésmegállapítottaegyebekközött,hogyaKurultájtésaMedzslisztakrímitatá-
roktöbbségesajátképviseletitestületeinektartja.azösszkrímiMedzsliszenkívülmamár
atestületnek250helyiszervezetevan,melyek22regionálisMedzsliszbetömörülnek.a
kisebbellenzékiszervezeteketpedigazezzelnagyjábólegyidőbenkeletkezettún.Krími
Tatárnépfrontegyesíti,amelyimmárnyíltankonfrontálódikaMedzslisszelésküzdakrími
tatárokképviseleténekjogáért.aMedzsliszésakrímihatóságok,valamintKijevkapcso-
latátbonyolítja,hogyaMedzslisznemhajlandóhivatalosanbejegyeztetnimagát,azutób-
biak pedig nem hajlandók elismerni hivatalosan önkormányzati szervként. a népfront
pedigtársadalmiegyesületekszövetsége,nempedigpártoké.

anemzetikisebbségifőbiztosjelentésénekpolitikairészvételrevonatkozó4.fejeze-
tébenKijevésaKrímiautonómKöztársaságkormányafelétettajánlásoksorábana
legelső, hogy: „felül kell vizsgálni a Medzslisz elvi el nem ismerésének politikáját.

19 shevel,oxana:crimeanTatarsandtheukrainianstate:Thechallengeofpolitics,theuseof
Law, and the Meaning of rhetoric.Krymski Studii, vol. 7., no. 1. (2001), 109–129. pp.;
Нагорна, Лариса:Регіональна ідентичність: український контекст. Київ, ІПіЕНД ім. І.Ф.
Кураса НАНУкраїни,2008,168.p.

20 MejlisofthecrimeanTatarpeople.officialwebsite.http://qtmm.org/en
21 The integration of formerly deported people in Crimea, Ukraine: Needs assessment. oscE

highcommissioneronnationalMinorities,2013.http://www.osce.org/hcnm/104309
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annakellenére,hogyaMedzslisznekamainapignincsvilágos jogi státusa,akrími
tatárközösségdöntőtöbbségétképviseli,ésmintilyen,lehetőségetkellbiztosítaniszá-
mára,hogyhatékonyan részt vegyenaz irányítás folyamatában, ezenközben inkluzív
módonkellviszonyulniaarészvételhez.aMedzsliszjogistátuszárólszéleskörűtársa-
dalmiegyeztetéskeretébenkellmegállapodni.ahatalomnakvisszakelltérnieaprag-
matikusegyüttműködésgyakorlatához.”ugyanittakrímitatárközösséghezszólóegyet-
lenajánlás:„akrímitatárközösségetalkotómindencsoportnakelkellismernie,hogy
a vélemények pluralizmusa és a belpolitikai versengés a demokratikus társadalom
elválaszthatatlanvelejárója.”

KijevkísérletettettaMedzsliszlegalábbrészbenihivataloskeretekközéterelésére.
1999-benazakkoriállamfő,LeonyidKucsmafelállítottaazállamelnökihivatalbana
KrímiTatárnépKépviselőinekTanácsáttanácskozótestületminőségében.aMedzslisz
és a Tanács összetétele egészen 2010-ig azonos volt, amikor is viktor Janukovics
államfőaTanácstagjainaklétszámát33-ról19-recsökkentette,sközülükimmárcsak
8-ankerültekkiaMedzslisztagjaiközül,atöbbiekazellenzéksoraibólverbuválódtak,
kiváltvaezzelaMedzslisz felháborodását,mindazonáltalképviselői továbbra is részt
vettekatestületmunkájában.

aMedzslisztöbbmintkétévtizedfolyamánkialakult,aperszonális(személyielvű)
nemzetiönkormányzásnakésanemzetiönrendelkezésjegyeitismagánviselőképvi-
seleti,érdekvédő-érdekérvényesítőrendszer,melynekelvialapjátazazálláspontképe-
zi,hogyakrími tatárokaKrím-félszigeten,ésukrajnábanáltalában is,nemnemzeti
kisebbségként,hanemnépként,pontosabban,anemzetközijogszerintőshonosnép-
kéntvanjelen,ésmintilyenjogosultazönrendelkezésresajátszülőföldjén.

akrímitatárelitéskülföldi,elsősorbantörökországitámogatóikjelentőserőfeszíté-
seiellenéreeztazintézményrendszertnemismertékelhivatalosanukrajnában,bár,
amennyibeneztsajátmagukérdekeiszempontjaibólhasznosnakítélték,azországés
a krími autonómia vezetői tárgyalópartnernek tekintették a Medzsliszt, egyébként
annakillegitim,törvényenkívülivoltáthangsúlyozták.

2014.február20-ánvoltakészlelhetőekazelső,avonatkozókétoldalúmegállapo-
dássalellentétesoroszcsapatmozgásokaKrím-félszigeten,amiazukránhaderőala-
kulatainak körletük területén való blokkolásában, valamint felségjelzés nélküli kato-
náknakaKrímiautonómKöztársaságkormányaésparlamentjeépületénekésegysor
stratégiai fontosságú közlekedési létesítmény elfoglalásában nyilvánult meg. 2014.
március16-ánazúgynevezett„azonosító jelnélkülikatonaság”általellenőrzésalatt
tartottKrímenukrajnaésanemzetköziközvéleményáltalelnemismertnépszavazás-
rakerültsor,melyneknyománmásnapakrímiparlamentkikiáltottaafélszigetfügget-
lenségétésazoroszországhozvalócsatlakozását.Március18-ánazoroszállamiduma
ratifikáltaaKrímnekoroszországhozvalócsatlakozásárólszólószerződést.

2014.március20-ánaLegfelsőbbTanácsparlamentihatározatformájábannyilat-
kozatot fogadott el a krími tatár nép jogainak szavatolásáról azukránállamban.22 a

22 ПостановаВерховноїРадиУкраїниПроЗаявуВерховноїРадиУкраїнищодогарантіїправ
кримськотатарського народу у складі Української Держави. no. 1140-vІІ, 20.03.2014.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1140-18
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dokumentumbanszerintaszuverénésfüggetlenukránállamkereteinbelülgarantált
akrímitatárnépönrendelkezésijogánakvédelmeésmegvalósítása;ukrajnaelismeri
aMedzslisztakrímitatárnépKurultájánakvégrehajtószerveként,magátaKurultájte
nép legfelsőbb képviseleteként; ukrajna elismeri az Ensz nyilatkozatát az őslakos
népekjogairólésazokvédelméről.23

ugyanebbenadokumentumbanukrajnaelismerteazőshonosnépek jogairólszóló
2007-esEnsz-nyilatkozatot,melyahatályosnemzetközijogszerintimeghatározásnak
megfelelőenértelmeziafogalmat.Ennekalapjánmegalapozottanfeltételezhető,hogy
ukrajnában az őshonos nép fogalmát a nemzetköziMunkajogi szervezet 1989-ben
kelt 169. számú, a független országokban élő bennszülött és törzsi népekről szóló
Egyezményébenfoglaltakszerintkellértelmezni.azEgyezményvonatkozik:a)afügget-
lenországokbanélőtörzsinépekre,akiknektársadalmi,kulturálisésgazdaságikörül-
ményeimegkülönböztetikőketanemzetközösségmáscsoportjaitól,ésakiknekhelyze-
tétteljesenvagyrészbensajátszokásaik,illetvetradícióik,különtörvényekvagyrendel-
kezésekszabályozzák;b) függetlenországokbanélőnépekre,akiketazonazalapon
kellbennszülöttnépnektekinteni,hogyannakanépességnek leszármazottai,akika
hódításvagygyarmatosítás,illetveajelenállamhatárokkialakításaidejénazországot,
vagyaztaföldrajzirégiótlakták,amelyhezazországtartozik,ésakikjogihelyzetüktől
függetlenülfenntartjáknéhányvagyösszestársadalmi,gazdasági,kulturáliséspoliti-
kaiintézményüket.24

aLegfelsőbbTanácsnyilatkozatatovábbáfelszólítottaakormányt,hogyhaladékta-
lanulterjesszeaparlamenteléakrímitatárokmintőshonosnépjogállásátmeghatá-
rozó ésmegerősítő jogszabályok tervezetét (5. pont). Ilyen jellegű okmány azonban
2017végéignemszületettmeg,sőt,errevonatkozótervezetsemlétezett.azonbanaz
Ensz-nyilatkozatbecikkelyezéseutánröviddelelfogadásrakerültakrímitatárközös-
ségáltalmár többmintkétévtizedeszorgalmazott, anemzetiségi ismérvekalapján
deportáltszemélyekjogainakhelyreállításárólszólótörvény.25 ajogszabálydefiniáljaa
deportálás és a nemzetiségi alapon deportált személy fogalmát, külön nevesítve a
krími tatárokat. a törvény előírja, hogy jóvátételben (kárpótlásban) csak az ukrajna
területénállandójelleggelélőukránállampolgárokrészesülhetnek,ezzeljelenlegafél-
szigetenélőkrímitatárokatgyakorlatilagkivonjaatörvényhatályaalól,hiszenazukrán
államnemgyakoroljaszuverenitásátaterületen.

2016.május18-ánakrímitatárokdeportálásasorosévfordulójántartottbeszédé-
benpetroporosenkoállamfőbejelentette,hogymegkelladnianemzetiautonómiáta

23 az Ensz-nyilatkozat 2007-esmegszavazásakor ukrajnamég tartózkodott, csak 2014-ben
váltparlamentihatározattalabelsőjogrendrészévé.Theverkhovnaradaofukraineadop-
tedtheresolution“onstatementoftheverkhovnaradaofukrainereguaranteesofrights
of the crimean Tatar people as a part of the state of ukraine”. 20 March
2014. http://rada.gov.ua/en/news/news/news/89899.html

24 Indigenous and Tribal peoples convention, 1989, no. 169. http://www.eods.eu/library/
ILo_Indigenous%20and%20Tribal%20peoples%20convention_1989_En.pdf

25 ЗаконУкраїниПровідновленняправосіб,депортованихзанаціональноюознакою. no.
1223-vІІ,17.04.2014.http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/1223-18
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krímitatároknakaKrím-félszigeten,ésígéretettettazehhezszükségesalkotmánymó-
dosításieljáráselindítására.azállamfő2016.június28-án,azalkotmányelfogadásá-
nak20.évfordulójántartottbeszédébeneztazígéretetmegismételte.26 Közvetlenkölt-
ségvetésitámogatásbanukrajnábansokévenkeresztülcsakaproszvitaukránanya-
nyelvitársaságrészesült.a2016.éviköltségvetésbebekerültmégaKrímiTatárnép
Medzsliszeis.27

a Krím orosz annektálása után a krími tatárok nemzeti érdekérvényesítése
ukrajnábanegyre inkábbvirtuálissáválik.ugyanakkorszülőföldjükön,ahelyiügyész
kezdeményezésére a félsziget bírósága aMedzsliszt extrém, terrorista szervezetnek
nyilvánította,ésmintilyetazoroszFöderációIgazságügyiMinisztériumafeltetteazon
szervezetek listájára, amelyek tevékenysége tiltott az ország területén,28 megfosztva
ezzelakrímitatárokatesajátságos,anéptöbbségeáltalelfogadott,ésamagamódján
hatékonyképviseleti,érdekvédő-érdekérvényesítőeszköztől.

ahatályos,2012-esnyelvtörvényaposztszovjettérségbenanyelvkérdésszabályo-
zásaterénmárhagyományosdeklaratívéskeretjellegűszabályozásimóddalszakítva,
anyelvichartaszellemiségénekésbetűjénekmegfelelően,konkrétszabályokatéskri-
tériumokatfogalmazottmegajogokcímzettjeit,azérintettföldrajziterületekésanor-
matívszabályokalkalmazásifeltételeitésmechanizmusait,valamintahatalmiszervek-
nekavégrehajtássalkapcsolatoskötelezettségeitilletően.ajogszabálytartalmazzaaz
ukrajnábanregionálisvagykissebséginyelvnekminősülőnyelvek(összesen18)téte-
leslistáját,közteazönállónyelvkénthivatalosanelnemismertruszinnal.atörvénya
regionálisnyelveknekakötelező,illetvelehetségeshasználatátazadottnyelvbeszélő-
inek,azadottközigazgatásiegységterületénvaló10%-osjelenlétéhezköti(7.cikk,3.
bekezdés).29

anyelvtörvénynekmindazelfogadása,mindazéleteigencsakviharosrasikeredett.
azukránegynyelvűséghíveinemcsakazukránnyelvtársadalmipozícióit,demagátaz
ukrán államiságot látták veszélyeztetve. Ezértmegakadályozandó a zárószavazást, a
parlamenti ülésteremben tömegverekedést provokáltak, majd több héten keresztül
utcaitüntetésekenköveteltékazállamelnöktőlakihirdetésmegtagadását.Ilyenelőzmé-
nyekutánszintetermészetesnekistekinthető,hogyamásodikMajdangyőzelmévela
parlamentbentöbbségbekerültnemzetiradikálisokegyikelsőintézkedésükként,2014.

26 Ставнійчук, Марина: Національнаавтономіякримськихтатар:мріїчивідповідальнаполі-
тика. Українська правда, 19.05.2016. http://blogs.pravda.com.ua/authors/stavniychuk/
573df6f86d665/view_print/

27 chubarov:Budget includesfundsforsupportofcrimeanTatars.crimeannewsagency,22
december 2016. http://qha.com.ua/en/society/chubarov-budget-includes-funds-for-sup-
port-of-crimean-tatars/139751/

28 Заборона меджлісу в Криму: подробиці. https://www.rbc.ua/ukr/news/zapret-medzhlisa-
krymu-podrobnosti-1461078101.html

29 TóthMihály – csernicskó István: Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának az állami
nyelvpolitika alapjairól szóló törvényéhez. ungvár–Budapest,2014.http://cis-legislation.com/
document.fwx?rgn=53865
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február23-ántörvénytfogadtakelanyelvtörvényhatályonkívülhelyezéséről.30 aleválni
szándékozóKrím-félszigetrőlésaforrongódonbászrólérkezőriasztóhírek,valamintegy
sorkülföldiállamtiltakozásánaknyomásaalattlévőolekszandrTurcsinovházelnök,aki
egybenazideiglenesállamfőijogokatisgyakorolta,nemírtaaláatörvényt,ígya2012-
es dokumentummind amai napig hatályos. ugyanakkor kezdeményezésére a parla-
mentegyújnyelvtörvénymegalkotásacéljábólbizottságothozottlétre.Ebizottságotszá-
mosülésmegtartásautándolgavégezetlenülszélnekeresztették.31

anyelvtörvényellenzőia„belaruszúttól”féltikazukránságot.aszomszédosország-
banabelarusznyelvetténylegesenalakosságnakmárkevesebbmint5%-ahasználja
ténylegesen,aminemcsakanyelvet,hanemabelarusznemzet létét is fenyegeti.az
„anyanyelvűséget”ésa„nyelvhasználatot”megkellkülönböztetni,ilyenértelembenaz
európainyelvicharta,amikorazorosznyelvetvédiukrajnaterületén,egyolyannyelvet
véd,amelyiketamagukatukránidentitásúnakvallóemberekishasználnak,mégpedig
egyrészükkizárólagosan,ezpedigéppenazukránnyelvetésazukránoknemzetilétét
fenyegeti.Eztafenyegetettségeterősíti,hogyanyelvtörvénybeterjesztőioroszkulturá-
lisköröketképviselnek.32 a regionálisnyelvekhelyzetbehozása fölöslegessé tesziaz
ukránelsajátítását,amiannálazalaphelyzetnélfogvaproblémás,hogyazországlakos-
ságánakegyrészenembeszéliazállamnyelvet,silyenkörülményekközöttmégkevés-
béképzelhetőel,hogyezahelyzetpozitívanmegváltozzon.nemisannyiraburkoltan
kiolvashatóazazálláspont,hogyamígazállamnyelvnemtöltibealapfunkcióját,addig
akisebbséginyelvekveszélyeztetikazállamnyelvet,nempedigfordítva.33

sajátosválaszerreakérdésreazazoktatásikerettörvény,amelyetazukránparla-
ment2017.szeptember5-én,néhánynappalazEuésukrajnaközöttratifikálttársulási
szerződésszeptember1-ihatálybalépéseutánszavazottmeg.azEgyesültállamokki-
jevinagykövetségeTwitter-bejegyzésbenüdvözölteazukránoktatási reformotminta
jövő zálogát jelentő ifjúság fejlődésének alapját.34 a nemzetközi tiltakozás, többek
közöttMagyarországtiltakozásaellenére,nemlátszottesélyarra,hogyazállamfőne
írjaaláajogszabályt.ajogszabálytpetroporosenkoszeptember25-énírtaaláésszep-
tember27-én lépetthatályba.akerettörvényáltalánosoktatási reformot irányozelő,

30 ПроектЗаконуПровизнаннятаким,щовтративчинність,ЗаконуУкраїниПрозасадидер-
жавної мовної політики. no. 1190, 29.12.201. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web-
proc4_1?pf3511=45291

31 csernicskó,István–Fedinec,csilla:FourLanguageLawsofukraine.International Journal on
Minority and Group Rights, no.4.(2016),560–582.pp.

32 Мозер,Міхаел:За теперішніх обставин офіційна ’одномовність’,як не парадоксально,є
важливою передумовою для фактичної багатомовності країни. 14.06.2012.
http://www.historians.in.ua/index.php/ukrayinska-mova/

33 Воропаєва, Тетяна: Мова, ідентичність і толерантність в контексті імплементації
Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин в Україні. In Українознавчий
альманах. Випуск 9.Київ–Мелитополь,2012,28–36.pp.

34 nembízik az ukrán oktatási törvény lehetségesmódosításában TóthMihály jogi szakértő
(MTI). https://hir.ma/oktatas-2/nem-bizik-az-ukran-oktatasi-torveny-lehetseges-modositasa-
ban-toth-mihaly-jogi-szakerto/722943
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melynek tartalmával alig foglalkoztak a szakértők és a közvélemény, az érdeklődés
fókuszábaa7.,nyelvicikkelykerült,amelyetavégszavazáselőttközvetlenülváltoztat-
takmeg,ígymagukaképviselőksemlehettekveletisztában,ésnemegyezettazzala
szövegváltozattal, amelyet a nemzetiségek képviselőivel egyeztettek. a jogszabályi
megfogalmazásnemmindentekintetbenegyértelmű,alegfontosabbkérdésfelőlazon-
bannemhagykétséget:„azoktatási folyamatnyelveazoktatási intézményekbenaz
államnyelv.”

azukránosítás–nemzetiesítés–ésazoroszkérdésmegoldásáraukrajnafügget-
lennéválásaótanemszületettsemmilyenegyébépkézlábjavaslat,akérdéscsomó-
pontjábamindiganyelvkérdéskerült.Leegyszerűsítve:azáltalánosvélekedésszerint
az fogmindenproblémátmegoldaniukrajnában,haazországbanmindenkiukránul
fogérezniésbeszélni.

akerettörvényazelsőolyanjogszabály,amelydefactoésdejuremegkülönböztetia
nemzetikisebbségeketésazőshonosnépeket.ajogszabálygyakorlatilagnégykategó-
riáthozlétre:atitulárisnemzet,azazazukránok;azőshonosnépek–ebbeakategóri-
ábaukrajnábangyakorlatilagcsakakrímitatároksorolhatók;anemzetikisebbségek–
mindenkisebbség,azoroszokkivételével;azoroszok.akülönbségtételneknemcsupán
szimbolikus,hanemdöntőjelentőségevan.azoktatásitörvény7.cikkelyének1.pontja
szerintazőshonosnépekheztartozókszámára„aziskolaelőttiésazáltalánosközépis-
kolai szinteken”maradmeg az anyanyelven való oktatáshoz való jog,míg a nemzeti
kisebbségekheztartozókcsupán„aziskolaelőttiésazelemiiskolaiszinteken”élhetnek
ezzelajoggal.azaz:miközbenamegszálltKrím-félszigetenőshonos,azországmegma-
radtterületeincsakszétszórvaélőkrímitatárok–mintőshonosnéptagjai–az1.osz-
tálytól(elvileg)a12.osztályigtanulhatnakanyanyelvükön,addigazországbizonyosterü-
leteintömbbenélőoroszok,magyarok,románok–mintnemzetikisebbségekképviselői
–számáracsupánaz1–4.osztályokbangarantáltezajog.azoroszokazanyanyelvüket
csaktantárgykénttanulhatják,nincsesélyükarra,mintazukrajnainemzetikisebbsé-
geknek,hogynéhánytantárgyattovábbraisoroszultanuljanak.

azEurópaTanácsparlamentiKözgyűlésének2017.októbersürgősségihatározata
azukránoktatásikerettörvénnyelkapcsolatbanegyebekközöttarramutatottrá,hogy
felülkellvizsgálniazoktatásitörvénynyelvicikkelyét,hogykülönbségtételnélkülren-
delkezzenaz„őslakosukrajnainemzetiségek”ésa„nemzetikisebbségek”mindentag-
járanézve.35

a kérdéssel kapcsolatban a velencei Bizottság 2017. decemberi véleményében36

rámutatott,hogyazoktatásikerettörvénynyelvicikkelyemerőbeneltérakisebbségek-
kel egyeztetett tervezettől, aránytalan beavatkozást jelent a kisebbségekhez tartozó

35 Thenewukrainianlawoneducation:amajorimpedimenttotheteachingofnationalminori-
ties’mothertongues.pacEresolution2189(2017).http://assembly.coe.int/nw/xml/Xref/
Xref-XML2hTML-En.asp?fileid=24218&lang=en

36 ukraine–opinionontheprovisionsoftheLawonEducationof5september2017,which
concerntheuseofthestateLanguageandMinorityandotherLanguagesinEducation,adop-
ted by the commission at its 113th plenary session. venice, 8-9 december 2017.
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=cdL-ad(2017)030-e
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személyekmeglévőjogaiba,diszkriminatív.azukrajnaiőshonosnépeknyelvévelkap-
csolatbanadokumentumfontosmegállapításokattett.Előszörisatörvénymegkülön-
böztetianemzetikisebbségeketésazőslakosokat.avelenceiBizottságkijevilátoga-
tásasoránaztamagyarázatotkapta,hogyazanyaországgalnemrendelkezőkisebbsé-
geket tekintikőslakosoknak.Megkülönböztetett figyelmetérdemelnekebbőlaszem-
pontbólakrími tatárok,akaraimokésakrimcsakok,37 ámidekellettvolnasorolnia
gagauzokat38 ésaromákat39 is.azőslakosoktöbbjogotkapnak,mintanemzetikisebb-
ségek.

ajelentésegyenlőségetteszukrajnakisebbségiésregionálisnyelveiésazEuhiva-
talosnyelveiközzé,úgyfogalmaz,hogya7.cikkely4.paragrafusakimondja:aregioná-
lisnyelvekvagykisebbséginyelvektekintetébenazállampolitikánaktekintettelkelllen-
nie az ezeket a nyelveket használó népcsoportok szükségleteire és elvárásaira. a
velenceiBizottságkülönösfigyelmetszentelannak,hogyakerettörvénynyelvicikkelye
szerintegyvagytöbbtantárgyatangolnyelvenvagyazEurópaiuniómáshivatalosnyel-
veinlehetoktatni.Ezzeltulajdonképpenatestületengedélyeziatörvényvégrehajtását.
BáravelenceiBizottságfelhívjaafigyelmetarra,hogyazoktatásitörvényhezkapcso-
lódóvégrehajtásijogszabályokkidolgozásasoránpárbeszédetkellfolytatniakisebbsé-
gekkel, ami azonban az ukrajnai gyakorlat és viszonyok ismeretében csak jelképes
jelentésselbír,mertukrajnábanazilyenpárbeszédneksemajogi,semazintézményes
kereteinembiztosítottak.Ígyazoktatásitörvényegyszerreoldjamega„kisebbségikér-
dést”,földrajziértelembenaperemterületek–amagyarok,arománokésazoroszok
esetében, egyéb olyan nemzetiségek, akiknek aránya regionálisan elérné a 10%-ot,
illetveazanyanyelve vagyabeszélt nyelveegybeesne,azaznemcsakazanyanyelv,
hanemazanyanyelvűoktatásbiztosítása is indokolt lenne,nincsukrajnában–ésa
nemzetiesítésmegkésettproblémáját.

37 LarsJohansonbesorolásaszerintakaraim,akrimcsakésakrímitatárnyelvisatöröknyel-
vekészaknyugatiköztörökágáhoztartoznak.LarsJohanson,Lars:ThehistoryofTurkic. In
Lars Johanson – éva ágnes csató (eds.): The Turkic Languages. London – new york,
routledge,1998,81–125.pp.ukrajnábankörülbelülkétszázkrimcsakésnéhánykaraimél.

38 Johansonszerintadélnyugatiköztörökághoztartozik.ukrajnábankörülbelülhuszonötezer
gagauzél.

39 hivatalosan körülbelül 50 ezren élnek ukrajnában, egyharmaduk Kárpátalján. a 2001-es
népszámlálás szerint mintegy 20 ezren beszélik az anyanyelvüket, és mintegy 10 ezren
magyaranyanyelvűek.vö.BraunLászló–csernicskó István–MolnárJózsef:Magyar anya-
nyelvű cigányok/romák Kárpátalján. ungvár,poliprint,2010.
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csILLa FEdInEc
ThE IndIgEnous sTaTus In uKraInE

Thoughtheukrainianstatehasnotbeenpractisingsovereignrightssince2014,
the repeated and emphatic assertions of the rights of crimean Tatars to self-
determination have always been present. The verkhovna rada of ukraine
adopted a resolution “on statement of the verkhovna rada of ukraine
guaranteesof the rightsof thecrimeanTatarpeopleasapart of thestateof
ukraine”(2014).accordingtotheresolution,therightoftheTatarpeopletoself-
determination shall be granted and protected within the sovereign and
independent ukrainian state, as ukraine recognizes the united nations
declarationontherightsofIndigenouspeoples.Theresolutionproposesthat:
„TheverkhovnaradaofukraineinstructsthecabinetofMinistersofukraineto
urgently submit draft laws of ukraine and regulatory legal acts of ukraine
determiningandconfirmingthestatusofthecrimeanTatarpeopleasindigenous
peopleofukraine.”however,nosuchdocument–notevenadraft–wassubmitted
beforetheendof2017.aftertherussianannexationofthecrimea,thenational
assertionofcrimeanTatarshasbecomemoreandmorevirtualinukraine.
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susLIK ádáM

KatonaitemetőkKelet-Magyarországkülső
hadműveletiterületein1914–1915-ben

ádáM susLIK
MilitarycemeteriesontheouteroperationalareasofEasternhungaryin1914–1915

Keywords:WorldWarI,FirstWorldWar,russianfrontline,Easternhungary,militarycemeteries

anagyháborúvoltazelsőolyanháborúatörténelemben,amelybenmilliósnagyság-
rendűtömeghadseregekálltakszembenegymással.akülönbözőméretűéshevességű
csatákakártöbbhónapigiselhúzódhattakjelentősebberedményeknélkül.amodern
fegyverekmegjelenésévelamegnövekedetttűzerő,deelavultkatonaistratégiaifelfo-
gás(döntőáttöréskierőszakolásafrontálisan)hatalmaskatonaiveszteségekhezveze-
tett.asebesültekilytömegesellátásáraahabsburgBirodalomországrészei,legalábbis
kezdetben,nemvoltakfelkészülve.afrontvonalfolyamatosmozgásávalpedigahalot-
takgyorseltemetése–amireajárványosbetegségekmegelőzéseérdekébenisszük-
ségvolt–nemvalósulhatottmeg.

azmármáskérdés,hogykatonákdöntőtöbbségenemaharcoksoránhunytel,hanem
azazokbanszerzettsebesülésekbenafrontvonalmögöttújonnanlétesítettvagymármeg-
levőkórházakban.1 Ilyenésehhezhasonlóintézményeklegtöbbszöranagyobbtelepülése-
kenkerültekfelállításra.MagyarországterületénazelsőállomásokBeregésungvárme-
gyékterületénlétesültek.Katonaikórházakrólésazazokmellettlétesítettkatonaiteme-
tőkről főlegBeregszász,Munkács,ungváréscsapviszonylatábanbeszélhetünk,kisebb
méretűeketpedigaharcokszínhelyén,azészakijárásokbanállítottakfel.

az1914szeptembereés1915februárjaközöttvívottharcokmeghatározószereppel
bírtakakialakulókatonaitemetőkelhelyezkedéséreésnagyságára.azosztrák–magyar
csapatokmár 1914 szeptemberében folyamatos visszavonulásra kényszerültek, majd
átléptékatörténelmiMagyarországhatárátis.akassaiésmunkácsikatonaiparancsnok-
ságok ígyahatárvonalvédelmérekényszerültek.acsapatokaduklai-szorostólkeletre
levőmagaslatokonfoglaltakállást.Ennekellenéreaparancsnokságokszerepeavéde-
lemmegszervezésébenelenyészővolt,mivelkatonaikerületeiidővela2.osztrák–magyar

1 aveszteségektöbbségét,legalábbisaháborúelsőidőszakábanakoponyasérültektettékki.
Keménygyulaszerintabevezetettacélsisakok75%-kalcsökkentettékafejsérüléseket.aleg-
nagyobbhalálozásimutatóahaslövéstelszenvedettkatonákévolt,94–96%-ukbelehalta
serülésbe,egyikokánakaműtételhúzódásáttartotta(12óránbelülmegkellettvolnatörtén-
nie).amellkas-vagytüdőlövések30-40%-aisbelehaltasérülésekbe.Kemény1927.
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hadsereghadműveletiterületeivéváltak.amunkácsikatonaikerületparancsnokapeter
hoffmannvezérőrnagylett,vezérkarifőnökepediggrófLamezanezredes.azújparancs-
nokmárszeptember10-énintézkedésekethozotta17.hdm.számúrendelettel,hogya
védelmivonalfelállításáraszeptember15-igvanidő.2 Tegyükhozzá,hogyarábízottala-
kulatoknagyrészétgalíciábólkiszorultegységekalkották,kiegészítvepóttestekkel,vas-
útbiztosítóosztagokkalésamagyarterületekrőlkiállítottnépfölkelőhadtápalakulásokkal.
a legfőbb feladat a kötelékekmegszilárdítása, a felszerelések tökéletesítése és újabb
erőkösszegyűjtéselett,természetesenezekmárcsakafolyamatosharcokalattvalósul-
hattakmeg.3 azadottvármegyékészakijárásaitbelsőhadműveletiterületnekminősítet-
ték.Ezekrőlarészekrőlacivillakosságdöntőtöbbségétevakuálták.Ígyazelhunytkato-
nákösszegyűjtéseésazonosításaacsendőrségfeladatávávált.4

Már1913.január12-énhazaisamuhonvédelmiminiszteregytitkoskörrendeletet
bocsátottki(3.200/1913),amelyaveszteségikimutatásokközhírrétételérőlrendelke-
zett.Ennekalapján,aháborúeseténfelállított„veszteségkimutatásicsoport”bizonyos
számúkimutatástkötelesvoltátadniakatonainyilvántartóirodáknakésaközigazga-
tási hatóságoknak, amelybe elvileg bárki betekintést nyerhetett. a titkos rendeletet
mozgósításalkalmávalajárásiközségeknekisszétkellettküldeni.arendeletmellék-
letekéntegyún.„elosztó”szerepelt,amelyakötelespéldányokkiutalásáttartalmazta.5
aháborúfolyamánkétszermódosítottákeztarendeletet,előszörközvetlenülaháború
kitörésétkövetően(1914.augusztus18.),6 majdpedig1916.november24-én,amikor
isazérvénybenlevő„elosztót”hatályonkívülhelyezték.7

a veszteségek a silányminőségű lőszernek és régi típusúWrendl-féle puskának
köszönhetően igen magasak voltak.8 a sebesülteket az elsősegélyhelytől először a

2 azintézkedésszövegétnemtalálni.
3 hadtörténelmiLevéltár.Tanulmánygyűjtemény.322.politovszkyJ.ezredes:apflanzerhadse-

regcsoportműködése1914októberében.4.p.
4 acsendőrségegyébfeladataihoztartozottamenekültekellenőrzése,akülönbözőfeljelentések

kivizsgálásaésazutaklezárásais.Budapestrőlésadunántúlróltöbbcsendőrérkezettezek
ellátására, a helyi erők döntő többsége ugyanis a harctéren volt. az átcsoportosításoknak
köszönhetően ez a létszám elérte a 100-at, ebből 45 főt Máramarosszigeten, 35 főt
Beregszászbanés20főtungváronhelyeztekel.MagyarnemzetiLevéltárországosLevéltára.
(a továbbiakban: MnL oL.) K 149. Belügyminisztérium. reservált iratok. 1914. 4818. 64.
doboz.182–191.p.valamintMnLoL.K149.1914.3.tétel.2516.60.doboz.3.p.

5 EzekalapjánapolgárihatóságokmellettahonvédelmiMinisztérium,ahonvédelmiorvosi
Tisztikar,ahonvédhadbiztosság,ahonvédKerületiparancsnokságok,póttestekéskiegészí-
tőparancsnokságok,anépfölkelőparancsnokságok,aminiszterelnök,abelügyminiszterés
afiumeikormányzóiskapottbelőle.

6 aveszteségikimutatásokbólBudapestvárosa100,atörvényhatóságijogúvárosok20,avár-
megyeiésjárásitisztviselők10-10példánybanrészesültek.

7 MnL győr-Moson-sopron Megye soproni Levéltára (továbbiakban: gyMsM sL.) Iv/B. 409.
alispániiratok.1872–1950.veszteségikimutatásokháborúesetén.7453./1918.316.doboz.

8 azelsősebesültekazadottvármegyékterületéreakomarowicsatátkövetőenérkeztek,pon-
tosabbanazungváriII.számútartalékkórházbaszeptember2-án.szeptember19-igössze-
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gyengélkedőbe,majdahadosztályokegészségügyi intézményébeszállították.9 súlyos
sérültekelhelyezésepedigatáborikórházvagyamozgótartalékkórházaknáltörtént.
vonatoksegítségévelaszállíthatóállapotbakerültkatonákatafrontmögöttesrészein
ésahátországban levő tartalékkórházaknak,barakk-kórházaknak,hátországikórhá-
zaknak és klinikáknak (ezek legtöbb esetben a kincstártól igénybe vett betegellátó
intézményekvoltak) továbbították.Elhelyezésükkezdetbennagynehézségetokozott,
mivelakórházakkevésbetegággyalrendelkeztek.10 aháborúfolyamánazágyakszáma
akezdeti16.708-ról95.000-re,akórházakszámapedig191-ről874-renövekedett.11

azorvosoklétszámaisfolyamatosanváltozott,deazbiztos,hogyazösszecsapások
kezdetén1500katonaorvosszolgáltacs.éskir.,valamintakétországhonvédségében
(rauchensteiner2017,182.p.,rauchensteiner1994,151.p.).avöröskeresztahelyi
kirendeltségeibenpedigmegkezdteanővérekképzését.akétvármegyeterületénkez-
detben egy ilyen fiókintézet működött, mégpedig ungvár városában. vezetője özv.
nechrebeczkygyörgynévolt,akisajátházábanszállásoltaelasegélyszervezetönkén-
teseit.asebesültekápolásamellett igyekeztek időtésenergiát fordítania járványos
megbetegedésekkezelésére.Eztatanfolyamotpedigdr.országJakabvárositisztifőor-
vos irányította. 1914 augusztusában 60 személy kapott kiképzést erre.12 a
vöröskereszt mellett a városok közkórházai is indítottak tanfolyamokat, Beregszász
városában háromhetes képzéseket szerveztek 1914. augusztus 12-től.13 a járvány
1914októberébenelérteazországhatárt,asebesültésfertőzöttkatonákrévénpedig
eljutottahátországbais.aBelügyminisztériumezértahadügyminiszterrelésahonvé-
delmiminiszterrelegyeztetve14megfigyelőállomásfelállításátrendelteel:Munkács
Miskolc, Losonc, Besztercebánya, rózsahegy, zsolna, Trencsén, nyíregyháza, nyitra,
Kassa,ungvár,szatmár,debrecenéssátoraljaújhely.14

sen52katonahunytelitt,ebbőlhúszismeretlen,mindegyikszemélytakórháztulajdonába
kerültbercsényiutcaitemetőfogadtabe.Ung,1914.szeptember27.1.p.

9 ahadosztály-egészségügyioszlopokazarcvonalmögöttalegelsőhelyenműködőtáboriegész-
ségügyi intézetek voltak. Egy hadosztály-egészségügyi oszlop állományát a háború elején 6
orvos,2egészségügyicsapattiszt,2gyógyszerész,123főegészségügyicsapatlegénység,77fő
vonatcsapatlegénység,145lóés38kincstárijárműalkotta.László1932,190–196.p.

10 avárosiközkórházakonkívülMunkácsonugyanlétezettegycsászáriéskirályi,valamintegy
honvédcsapat-kórházis,deezeketmégjóvalaháborúelőttépítették.aelőbbit1893-ban,az
utóbbit1897-ben. a k. u. k.33, ahonvédkórház, amelyugyanemeletes volt, de csak56
betegfelvételérevoltalkalmas.Lehoczky1907,319–320.p.

11 amozgósításitervszerintelőírtkatonaiegészségügyi intézményekszáma.rauchensteiner
2017,185.p.vö.Biwald2000,219.p.

12 Ungvári Közlöny,1914.augusztus20.2.p.
13 Bereg,1914.augusztus9.5.p.
14 amegfigyelőállomásokonafrontrólérkezőkatonákelőszörjutnakteljeskörültisztálkodási

lehetőséghez,ruhájukatfertőtlenítik,tisztaalsóneműmelletttisztaágybanhelyeztékelőket.
abetegek4típusátkülönbözettékmeg:1.fertőző,2.fertőzőbetegségregyanús,3.fertőzés-
regyanúsakra(egészségesek,defertőzőkközöttutaztak),4.sebesültekésbetegek.Mailáth
1915,5.p.
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az állomások élén a belügyminiszter által kinevezettminiszteri biztos állt, aki az
egészállomásközegészségügyéértfelelt.15 akatonaiegészségügyiintézeteketpediga
katonaiállomásparancsnokirányította;egyébkórházaknálakatonaiszolgálatalávolt
rendelve aminiszteri biztosnak, őt katonai osztagparancsnoknak nevezték (Mailáth
1915,6–7.p.).abarakkoképítésiterületétvagybérelték,vagypedigaz1912:68.tc.
alapjánhasználták.Kétfélebarakkoképültek.azelsőtahadügyminisztériumállította,
amelyekanyagánaknagyrészemárkészállapotbanvolt,asajátvállalkozóabarakkot
a földbe ásatta, fapadlózattal és egyszerű ablakokkal látta el. a másik típust a
Belügyminisztérium készítette. Költségeit és méreteit tekintve meghaladta a
honvédelmiMinisztériumét.szerkezetét tekintveezeketmárduplaajtókkalésdupla
ablakokkalláttákel,atalpazatukpedigmártégla-vagybetonalapúvolt.16 Munkácson
26,ungváron28barakkotállítottakfel.17

az egyik legnagyobb katonai temető az adott vármegyék területén az ungvári
Bercsényiutcaitemetővolt,ahováaI.ésII.számútartalékkórházbanésaszentBazil-
kolostorban18 felállítottvöröskeresztes19 kórházbanelhunythősökethelyeztékel,egye-
dülabarakk-kórházhalottjaikerültekmáshová,mivelazrendelkezetsajátparcellával,
aholszinténtemetőtalakítottakki.azelsőhalottakat1914.szeptember12-éntemet-
ték ide, mégpedig szécs Mihály 6. honvéd huszárezred közhuszárját, valamint
Kokuskin Iliát,20 a195.oroszgyalogezredkatonáját.akörnyezővármegyékhetilapjai
közülegyedülcsakazungváriKözlönyközölteahelyikórházakbanelhunytkatonáklis-
tájátnévvel,illetőséggel,életkorralésvallással,legelőszöraszeptember17-ilapszám-
ban,21 akövetkezőmegjelenőlapokbanmárahalálokátisfeltüntették.22 november12-
tőlezt felváltjáksajátháziezredük (cs.éskir.ungvári66.)veszteségkimutatásai.az
utolsó ilyenlistát1914.december3-ántekinthettemegazolvasó,aztkövetőenmár
csakavárosházánálvagyjárásihivataloknálkérhetetttájékoztatást.

a kassai katonai parancsnokság már szeptember 30-tól megkövetelte, hogy a
különbözőkatonaikórházakésönkéntesorvosiintézményekállandókapcsolatottart-
sanakfent.Különösenigazvoltezabbanazesetben,haellenségessebesültről,halott-
ról vagyhadifogolyról volt szó, ilyenkorazonnali jelentést kellett intézniamagasabb
parancsnokságoknak (dandár, hadosztály, hadsereg), feltüntetve az ellenséges sze-

15 Munkácsesetébenezaszemélypálalfrédminiszteribiztosvolt.
16 abetegmegfigyelőállomásokkiépítésérőlésműködésérőllásdbővebben:Tarnay1916.
17 Orvosi Hetilap,1915.augusztus8.431–435.p.
18 Ungvári Közlöny,1914.szeptember10.2.p.
19 avöröskereszt1914végéig2táborikórházat,5mozgójárványkórházat,14önkéntesápoló-

részleget,44lábadozókórházathelyezettüzembe.angetter2004,118.p.
20 ajelentésbenilyennévvelszerepel.Tegyükhozzá,hogyutóneveket(legalábbis1905-től)az

anyakönyvekbemagyarnyelvenkellettbejegyezniakkor is,haaz illető(k)neveafelekezeti
születési anyakönyvbe esetleg idegen nyelven volt bejegyezve.Magyarországi református
EgyházzsinatiLevéltára44.fond.Tiszairatok.5/18iratanyag.61.p.

21 Ungvári Közlöny,1914.szeptember17.2.p.
22 Ungvári Közlöny,1914.szeptember24.3.p.,valaminta39.,41.szám.
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mélycsapattestét.23 azelsőtisztszeptember27-énkerültazungváritemetőbe,Koós
Bélatartalékoshadnagy.atemetéseksoránadíszmenetet1915.szeptember1-igmin-
diga66.cs.éskir.gyalogezredadta,majdaztkövetőenazidehelyezett67.cs.éskir.
gyalogezredpótzászlóalja.24 a temetőgondnokkezdetbenBernáthsándor tart.gyógy-
szerész,majdMarcsekBélahadnagyvolt,majdátadtákaztatáborilelkésziszolgálat-
nak,ígykerült1916.március1-tőlpetricskóviktorgörögkatolikustáborilelkészagond-
nokságélére.25 azelsőoroszbetöréskeményharcainakésaveleegyüttérkezőjárvá-
nyoknak(kolera,tífuszstb.)köszönhetőenahónapvégétőltömegsírokatalakítottakki
itt,26 ahová20-30katonáttemettekegyszerre,deérdekesmódonmindenegyessze-
mélykapottfejfát.akórházatésszemélyzeténeknagyrészétazoroszoffenzíváknyo-
mánháromízbenevakuálták.27 arendhelyreállítása1915.február1.utánrendeződött.
1916.március1-igmégtovábbi867elesettkapottittvégsőnyughelyet.28

azEtappen-oberkommando(hadtáp-főparancsnokság)már1915elején,amikora
harcokmégdúltak,elrendelte,hogyavéglegesrendezésiglegalábbvegyéknyilvántar-
tásba a sírokat, temetőket. Ennek köszönhetően a különböző parancsnokságok kis
vaslemeztáblákatkaptak,amelyeketajegyzékelkészítéséigafejfaalatthelyeztekel.
Magasabbrangúvagykitüntetettszemélyesetébenpedig fényképekmeglétét tették
szükségessé.asírokeltávolításavagyönkényesáthelyezésesúlyosbüntetéstvonha-
tott maga után. ha a helyzet úgy kívánta, a tömegsírok kialakítását leginkább az
Etappentruppen(hadtápcsapatok)legénységevégezte.29

aBelügyminisztérium jelentéseszerint1915őszéigahadseregkötelékébenszá-
mosismeretlenkatonaéspolgáriszemélyhunytel.aszemélyekrőlszemélyleírásokat,
számosesetbenpedigfényképeketkészítettek,amiketazalispánoknaktovábbítottak,
hogyajárásiszékhelyekenfüggesszékkinémetésmagyarnyelven,háthavalakifelis-
meriazadottilletőket.aszemélyelírásokminélszélesebbkörétahelyilapokban,falra-
gaszokonvagyakárdobszóval is lehetett ismertetni.Kezdetbena rendezett tanácsú

23 Österreichisches staatsarchiv (a továbbiakban: Östa) Kriegsarchiv. Befehle. 6.
KorpsKaschau/Kassa 1903–1914. 53. 2. Militärkommandobefehl nr 22. Kassa, am 30.
september1914.

24 Ung, 1916.október29.54.1.p.
25 petricskóviktorazungvári66.cs.éskir.gyalogezredtáborilelkészevolt.
26 a sebesülésben, járványban vagy egyéb betegség(ek)ben elhalálozott katonákat az adott

egészségügyiintézetekközelébenfelállítotttemetőkbenhelyeztéköröknyugalomra.atiszte-
ketlegtöbbesetbenkülönsírba,akitüntetésselrendelkezőket,ahogyrauchensteinerisírja,
egyesvagysorsírbatemették,mindenmásesetbentömegsírvoltérvényben.azoroszokazo-
nosítása és tisztjeinek elkülönítése csak a háború későbbi szakaszában történt meg.
rauchensteiner2017,185.p.

27 1914.október6.,1914.december13.és1915.január2.-án.Ung,1916.október29.1.p.
28 1914.szeptember12-december31.között372fő.1915.január1.–december31.között

408fő.1916.január1.–március1.között87fő.
29 KTáL – Kárpátaljai Területi állami Levéltár (Державний Архів Закарпатської області) (a

továbbiakban:KTáL.)F.721.op.1.od.zb.1388.Katonaitemetőktárgyábankértkimutatá-
sokelkészítésénekmenete.
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városoknakabécsiközöstudósítóirodaazonosságiosztályailyetnemjuttatottelmeg-
felelőmennyiségűpéldányszámhiányában,deoktóberreeztispótolták.30 Ilyenjellegű
fényképcsoportotésszemélyleírást1915.szeptember10.ésdecember3.közöttnégy
alkalommal kaptakazalispánok.1915novemberébena cs. és kir.hadügyminiszté-
riumkereteinbelülfelállításrakerültahadisírokkaléstemetőkkelfoglalkozó9.osztály,
amelyegyebekközöttahalottaknyilvántartását,akatonatemetőkreéssírokravonat-
kozó teendőket is szabályozta (abonyi2006,14–19.p., valamintBalla2006,154–
159.p.).avármegyeikörjegyzőkmindeközbenösszeírtákafelleltkatonasírokat,ame-
lyekaKárpátokvagyannaktérségébenaharcokvégeztévelkészültek.Ezeketajegy-
zékeketátadtákazilletékeskatonaihatóságoknak,melyeknyilvántartásilapokatállí-
tottakki.31 apolgárilelkészihivatalokahivatalbóleltemetettkatonákrólhalottilevele-
ket készítettek, amiketahonvédállomásparancsnokságoknak (térparancsnokságok-
nak)postázták,őkpedigezeketaz illetékespóttesteknektovábbították.32 apótestek
általelkészítettnévjegyzékbeolyszemélyeketisfelvettek,akikmégéltek,ennekokán
az állami anyakönyvezés vagy hagyatéki eljárás során súlyos károk keletkezhettek.
Ezért1915áprilisától,haolyanelő-éskeresztnévvelrendelkezettvalaki,amelybőlaz
adottcsapattestbentöbbiselőfordult,ahalottányilvánítástkétségetkizárólagkellett
megállapítani.33 azelsőkönnyítésaszemélyazonosságmegállapításánálazlett,hogya
legénységiveszteségikimutatásokmegjegyzésrovatábabevezettékazanyakönyvilap-
számot,valamintasorozásiévszámot.34

ahelyilapok1916elején„Kárpátisírok”névencikksorozatotközöltekerről.azazt
következőévelejénújabbösszeírásokrakerültsor,deaz1917.januárikimutatásokba
márcsaknéhánytelepüléskatonaisírjátjegyeztékfel.35 amelysokkalkevesebbtelepü-

30 MnLgyMsMsL.Iv.B./409.Ismeretlenkatonaihullákésahadseregkíséretébenvoltelhalt
ismeretlenpolgáriegyénekfényképeiésszemélyleírása.981./1917.ügyirat.291.doboz.

31 akörjegyzőkajegyzékeketa201.Feldposttemetésiparancsnokának,valamintábelLajos,
czehákviktorésBrandekkerFerencfőhadnagyoknakadtákát.Ígyazilletékeskatonaiszer-
vekmeghatároztakafelvidékiharcokbanelesettkatonáksírjainakaszámát.Ezekalapján:
Fenyvesvölgyön (129egyes,31 tömegsír),révhely (21egyes,3 tömegsír),Kisberezna (72
egyes,2tömegsír),Tiha(8egyes,3tömegsír),havasköz(7egyes,3tömegsír),Kiesvölgy(41
egyes,8tömegsír),határhegy(14egyes,12tömegsír),nagyberezna(203egyes,47tömeg-
sír),csontos(10egyes,11tömegsír),sóslak(11egyes,2tömegsír),csillagfalva(1egyes,1
tömegsír),domafalva (1egyessír),sóhát (5egyessír),Eszterág (6egyessír),Ligetes (12
egyes, 5 tömegsír), határszög (38 egyes, 6 tömegsír), viharos (11 egyes, 7 tömegsír),
patakófalu(12egyes,1tömegsír),patakújfalu(21egyes,8tömegsír),hajasd(140egyes,29
tömegsír),uzsok(51egyes,26tömegsír).Ung,1916.szeptember3.3.p.

32 Rendeleti Közlöny. (a továbbiakban: rK.) szabályrendeletek. 1914. november 21. 67. sz.
167712./6.sz.hivatalbólkiállítotthalottilevelekátvételeéskezelése.488.p.

33 RK.szabályrendeletek.1915.május1.33.sz.97173./3.sz.halálesetekbejelentéseapót-
testekáltalszerkesztettnévjegyzékkel.210.p.

34 RK.szabályrendeletek.1915.március20.24.sz.121.p.
35 Kisberezna24hősihalott,havasköz15(fő),Tiha(6fő),viharos(5fő),határhegyközségés

a cseremka-magaslat között nagyobb részben tömegsírokban 1704 fő, de ebből 1410 fő
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lésnevet tartalmazott, mint a korábban készült lista. a nyilvántartási lapok alapján
összesen801egyes,205 tömegsírt jegyeztek fel, amelyekbenmegközelítőleg2134
osztrák–magyarésoroszkatonafeküdt,azungváriI.ésII.tartalékkórháztemetőjében
1916.június1-igtovábbi1389egyes,és79tömegsírttartottakszámon.astatisztiká-
katazungvári66.cs.éskir.gyalogezredlaktanyájábankialakítottlelkészihivatalvezet-
tetörzskönyvalapján.alelkészség1916februárjáigahalottianyakönyv8.rovatábaaz
elhunytszemélyéletkoráttüntettefel,majdaztazanyakönyvilapjaáltalfeljegyzettszü-
letésiévvelváltottákfel.36 1916.február23-tólahonvédelmiminiszternekésacs.és
kir.hadügyminiszterhezküldöttnévszerintiveszteségkimutatások„ütközetnekmegje-
lölése”rovatábamárfelkellettjegyezniazütközethelyét,vagyahhozalegközelebbeső
helységet.37

1916. szeptember 17-én sztáray gábor, ung vármegye főispánjának vezetésével
megalakultahadisíralapragyűjtőBizottság,melynekfőmunkájánakavármegyeterü-
leténelhunytéseltemetettkatonáksírjainakazápolásáttűzteki.38 Eztafeladatotaz
ungvárics.éskir.katonaiparancsnokságafőispánnakintézettátiratahatároztameg.
abizottságanyagialapjánakmegszervezéséreegyvégrehajtóbizottságot isfelállítot-
tak.azelsőadakozómagaakatonaiparancsnokságvezetője,humenyánszkyrudolf
ezredestlett.39 azottállomásozókatonaialakulatoknevében1150koronátajánlottfel
éstovábbi205koronátafrontszolgálatosokköréből.40 afőispánabefolytösszegeta
hadügyminisztérium jóvoltábólhadisír-alapnakminősítette.akövetkezőhónapokban
újabbjótékonyságigyűjtésekrekerültsor,előbboktóber28-ánavárosiszínházbana
katonazenekar lépett fel,majdmásnapungvárvárosának többpontján isstandokat
állítottak,aholellehetetthelyezniazadományokat.avármegyehatóságanovember1-
jénatemetőkbenrendezettgyászünnepélyekreisgyűjtéstszervezett,amitkiterjesztet-
tekavármegyeegészterületéreis.abizottságtovábbimegbízássalfordultazegyházak
ésazoktemplomaifelé,valamintatanítókatismozgósítottákanemescélérdekében.41
azösszegekkezelésévelárkyákosnyugalmazottezredestbíztákmeg.

nemcsakungváron,akörnyékszámosvárosábanalakítottakkikatonaitemetőket,
alegtöbbugyanMunkácsonvolt,számszerint6,detalálunkilyenjellegűkialakításokat

orosz.Ung,1916.január30.2.p.patakófaluhősisírjaináltudhatjuk,hogyazoknagyrésze
az1915.április6–8.közöttharcoksoránkeletkezett.patakujfalubanfebruárbanmég„csak”
5sírállt.

36 RK. szabályrendeletek.1916. február12.6. sz.36951./3. sz.születési év feltüntetésea
halottianyakönyvekbenéshalottibizonylatokban.34.p.

37 RK.szabályrendeletek.1916.március4.12.sz.62739./3.sz.Ütközethelyénekfeltüntetése
anévszerintiveszteségikimutatásokban.73.p.

38 Ung,1916.szeptember17.3.p.
39 humenyánszkyegyévvelkorábbansúlyosrekvirálásibotránybakeveredettatisztikantinnal

egyetemben.Egyeshelyekenrezsőnekisemlítikazezredest.azezredesacs.éskir.67.gya-
logezredállományáhoztartozott.

40 Ung, 1916.szeptember24.1.p.
41 Ung, 1916.október15.3.p.
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Beregszászonéscsaponis.Munkácsonvoltkülönbarakktemető,42 avárositemetőnek
errea célraelkülönített része, járvány- és koleratemető, izraelitaés külön izraelita–
muzulmán temető.43 amunkácsi (neuerBaracken Friedhof) barakktemetőben1150
osztrák–magyar,300orosz,321német,9olasz,9török,4románés3szerb44 katona
vagyhadifogolylettelhelyezve.45

Beregszászbannemállítottakfelkülönkatonaitemetőtvagytemetőket,hanema
helyivallásifelekezetektemetőibenhantoltákelahősöket,akikegyrészeaberegszá-
szi7.számúhelyőrségikórházbólkerültki.46 amegyeilevéltáriforrásokalapjánazutol-
sójelentéstakórházésavöröskeresztkészítetteelmég1917.január5-én,amelyalap-
ján„csak”36személyttemettekelbizonyíthatóanavárosköztemetőiben.47 Ennekelle-
néreabécsiÖsterreichischerstaatsarchiv,Kriegsarchivkimutatásaibanrendelkezésre
állóhalottianyakönyvek70főtregisztráltak,ebből3főazizraelita,17főagörögkato-
likus,48 areformátus21fő,49 és29főakatolikustemetőbekerült.50 aztistudnivéljük,
hogy ezek közül két személyt elszállítottak. vékony Károly közlegényt Majosházára,
szirogyniIvánt51 pedig,akia6.oroszhadsereg12.gyalogezredkötelékéheztartozott,
oroszországba.52

számosesetbenahozzátartozókmegpróbáltákelhunytszeretteikethazahozatniés
illetőségihelyéneltemetni.Erreleginkábbamódosabbszemélyeknekvoltlehetőségük,
mert az eljárás költsége (az engedélyek és tanúk beszerzése, utaztatása) nem volt
kíméletes.1916.január1-tőlaholttestekexhumálása53 éshazaszállításacsakkérvény
útjántörténhetett.akatonákkérvényétazelöljáróparancsnoksághoz,polgáriszemé-
lyeknek a tartózkodási helyükre nézve illetékes közigazgatási hatóságokhoz kellett

42 abarakktemetőabarakk-kórházmellettlétesült.azutóbbifelállításáramég1914októberé-
bensorkerült.Bereg, 1914.október25.2.p.

43 Östa.Kriegsgräber.ungarn.Karton:281–282.,291–293.,300–302.p.
44 aszerbhadifoglyoktöbbségeaz1013.hadifogolymunkáscsoportbandolgozott.
45 Östa.Kriegsgräber.ungarn.BeregKomitate.Karton:281.
46 azelsőtemetésreBeregszászvárosában1914.november7-énkerültsor.Taliángyörgysegesdi

illetőségűszemélymégaturkaiharcokbansebesültmeg.Bereg.1914.november8.3.p.
47 avöröskereszt kórházaa vármegyeháza földszintjén lett berendezveösszesen62ággyal.

Bereg, 1914.szeptember20.3.p.
48 Östa.Kriegsgräber.ungarn.II/10.Karton:291.
49 Östa.Kriegsgräber.ungarn.II/9.Karton:291.
50 Östa.Kriegsgräber.ungarn.II/8.Karton:291.
51 alevéltáriforrásbanírtneve.
52 KTáL.F.721.op.1.od.zb.1431.aberegszászikórházbanelhunytsebesülteknévjegyzéke.
53 akatonákexhumálásróléshazaszállításárólszóló1915-ösrendeletekkimondták,hogyaz

csakiskülönsírokból történhetmeg, tömegsírokesetében tiltás voltérvényben.akatonai
parancsnokságokhozeljuttatottkérvényekettovábbítottákazilletőhadsereghadtápparancs-
nokságához vagy a hadtápkörlet ismeretének hiányában a hadtáp-főparancsnoksághoz.
3969.eln./1915.B.M.ésaz53902/vII.a./1915.B.M.körrendeletek.Magyar Rendeletek
Tára (továbbiakban:Magy.rend.Tára.)1915.207.p.,820.p.
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benyújtani,aholazilletőnevét,lakhelyét,valamintazelhunytrendfokozatát,csapattes-
tét,rokoniviszonyát,azelhalálozáshelyétésidejétkellettfeltüntetni.54 1916novembe-
rétőlújramegindulhatottakatonákexhumálásaéshazaszállítása.55 sokszoratemet-
kezésivállalatokahadműveletiterületenelesettvagyahelyikórházbanelhunytkato-
nákmaradványainak exhumálása és hazaszállítása soránmagas árat szabtakmeg,
ennek visszaszorítása érdekében a Belügyminisztérium körrendeletet bocsátott ki,
hogyilyenesetekbenazadottszemélyvagyvállalkozásvezetője200koronapénzbün-
tetésbenés15napielzárásbanrészesülhet.azeljárástmindenesetbenaközigazga-
tási hatóságnak mint rendőri büntető bíróságnak kellett lefolytatni.56 a
Belügyminisztériummellettajónevűtemetkezésivállalatok1917-benlétrehoztákvál-
lalkozásukat,atemetkezésiintézetekegyesületét,anemzetközihalottszállításiIrodát,
melynekközpontjaBudapestenazÜllőiút14.-benvolt.azegyesületszoroskapcsolatot
tartottfenaszövetségeséssemlegesállamokhasonlószervezeteivel.57 sokáigviszont
nem folytathatták tevékenységeiket, mivel a hadügyminisztérium 1918 áprilisától a
vasútikocsikrendkívüliigénybevételemiattbeszüntetteahalottakhazaszállítását,az
addigbenyújtottkihantolásiésszállításikérvényeketisfelfüggesztette.Ennektovábbi
kérdésétabékekötésekutániidőszakrahalasztották.58

a háború folyamána katonai sírokról az utolsó rendezésés gondozás tárgyában
születettrendeletaBelügyminisztériumhozköthető.ugrongábor1917.július30-ána
kivételes intézkedésről szóló 1916: Iv: t.c. kiegészítésére, azaz az 1917: vII. t.c. 6.
paragrafusárahivatkozvaelrendelte,hogyahősöksírhelyeinekfelkutatásáraésössze-
gyűjtésérekatonaimunkásosztagokatkelllétrehozni.haaszállításnemmegoldható,
akkormegkelljelölniahelyeket,haviszontkivitelezhető,akkorfelkellhívniafigyelmet
arra,hogyakülönbözőközségekbenakatonaitemetéseketengedjékmeg.azelfoglalt
sírhelyérttérítésjárt.azolyanrészek,amelyekenkorábbanfőlegmezőgazdaságimun-
kálatokfolytak,kisajátíthatókésátalakíthatókvoltak.azígylétrehozottkülönállókato-
naitemetőketviszontnemvoltszabadalegszegényebbtársadalmirétegmagán-,vagy
köztulajdonából kialakítani. Elsősorban olyan felajánlásokra (ingatlan) gondoltak,
amelyáltalazadottrészekingyenmegszerezhetőeklehettek.59 azadottterületennem
alakult ki olyan hasonló kezdeményezés, mint rudolf Broch őrnagy irányításával a
KrakkóiKatonaiparancsnokságterületén.ottahadisírosztály10temetőkörzetetállí-

54 RK.szabályrendeletek.1916.március4.11.sz.
55 Ung, 1916.november12.3.p.
56 Magy. Rend. Tára, 1915.619.129.551/1915.B.M.sz.ahadműveletiterületeneltemetett

katonaiegyénekholttesténekkiásásáértésszállításáértkövetelhetőköltségekmértékéről.
2192.p.

57 MnL.gyMsLsL.Iv.B./409.nemzetközihalottszállításiIrodaajánlólevele.1167./1917.291.
doboz.

58 ahadügyminisztériumerrevonatkozórendeleteabt.10/vI.no.1644./1918.MnL.gyMsM
sL.hullaszállításokbeszüntetése.5256./1918.

59 Magy. Rend. Tára, 1917472.43.743/1917.B.M.sz.akatonaisírokrendezésérőlésgondo-
zásáról.1776–1778.p.
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tottfelavolthadműveletiterületeken.atemetőkkialakításánakeszmeivezetőjewolfs-
saniadamBrandneraltábornagyvolt.60 azazokkialakításáralétrehozottkülönítmény
szervezőjepedigvezérkarifőnöke,KolbenheyerTeodoralezredeslett.61

az ilyen jellegűkezdeményezéshiányábana katonai temetőkkialakítása legtöbb
esetben rendszertelenvolt.aháborúutánacsehszlovák,majdszovjetközigazgatás
nemtartottafontosnakegyvolt„gyarmattartó”országhősihalottaiemlékénekameg-
őrzését. a legtöbb esetben ezek a temetők az enyészeté lettek. Emlékművek nem
maradtakfentazidőmúlásával,sőtakatonaitemetőkisfelszámolásrakerültek,hol
lakótelep,holaszovjethadseregkaszárnyáiépültekfelahelyükön.
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ádáM susLIK
MILITary cEMETErIEs on ThE ouTEr opEraTIonaL arEas oF EasTErn hungary In 1914–1915

Thehumanlossofthemultinationalaustro-hungarianMonarchyinWorldWarIis
estimatedformillions.Butonlyonethirdofthedead,woundedandtheprisoners
ofwar can be directly linked to the fronts.Many died behind the frontlines or
sufferedanddied inhospitalsestablished in thehinterland.asa result of the
russianinvasion,severalcountiesofEasternhungarybecameoperationalareas
between 1914 and 1915, and immediately after the fights ended, the
identification of the dead and the burials began. Meanwhile the wounded
continuedtoarrivefromgaliciaandBukovina,whowereinthefirstroundplaced
inthetownsofMukachevoanduzhhorod.severalthousandsoldiersfoundtheir
final resting place on the passes of the carpathianMountains and inmilitary
cemeteriescreatedbythecityhospitals.Thisstudyfocusesontheestablishment
and the number of these cemeteries, as well as on the analysis ofmeasures
takeninconnectionwiththem.
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FILEp TaMás guszTáv

Mankónjáródemokrácia
Mutatványegypetrogallioszkár-szövegválogatásból

az MTa Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetben az oTKa
109173Kisebbségi magyar közösségek a 20. században kutatásiprogramkeretében
egyebekköztszövegválogatástállítottamösszepetrogallioszkárírásaibólésbeszéde-
iből.EbbőlválasztottamkinéhánycikketafőszerkesztőkéréséreaFórumszemleolva-
sóiszámára,nagyjábólbetartvaamegszabottterjedelmihatárokat.

azeredetiösszeállításegynagyobbprogramrésze.akétvilágháborúközöttikor-
szakjelentőscsehszlovákiaimagyarpolitikusai,közéletiszereplőiközülalignéhánytól
jelentmeghasonlóösszeállításéletükbenvagyhalálukután–legtöbbjükről ismerte-
tőkre,interpretációkra,portrévázlatokraszorulunk,vagyazokrasem.amagamrészéről
petrogalli,szüllőgézaéspéterMihályreformátuspüspökszövegeineksajtóalárende-
zéséveljárulokhozzáahiányokbetöltéséhez.

petrogallinevenagyrészt feledésbemerült,nohaakisebbségtörténetelsőszaka-
szában amagyar ellenzéki politika leginkább integráló személyisége volt, amagyar
ellenzékipártokegységevagy legalábbegyüttműködése legkövetkezetesebbszorgal-
mazója–sőtanémetpártokkalispróbáltegyeztetniaközöspolitikaifellépésérdeké-
ben–,ésazonkevesekegyike,akiknekmárazelsővilágháborúelőttrőlvoltparlamenti
tapasztalatuk. 1925 februárjában, nem sokkal az után, hogy – főleg az őmunkája
eredményeként–akétlegfontosabbmagyarellenzékipártközöttlétrejöttazérsekúj-
váriegyezmény, szívszélhűdésbenmeghalt. Írásaiból tehátnemkaphatunkáttekintő
képetazelsőkisebbségtörténetikorszakról,viszontakezdetiévekproblémáit–azelső
parlamentiválasztásoktól,méginkább1922nyarától,aprágaiMagyarhírlapmegjele-
nésétőlkezdve–annálrészletesebbenmegismerhetjükbelőlük.

ő volt aszövetkezett EllenzékipártokKözösBizottságánakegyik kezdeményezője,
1922-tőlpedigamagyarpártok legfontosabb intézményének,aszövetkezettEllenzéki
pártokKözpontiIrodájánakigazgatójáváválasztották–nálafutottösszesalegtöbbinfor-
máció,őszervezteaközösakciókat;azirodadokumentáltaakisebbségiéleteseményeit
ésláttaelanyagokkalepártokpolitikusait,parlamentitagjaitésasajtót.ugyanebbenaz
évbenpetrogalliamagyarellenzékközpontilapja,aprágaiMagyarhírlapfőszerkesztője
lett.1923-tólzólyomnagymegyeképviselő-testületénektagjavolt.

azalábbicikkekmindegy-egyfontosközéletiproblémához,rendezetlenkérdéshez
kapcsolódnak.azelsőmég1905-ből,adarabontkormányidejébőlvaló.annakaköz-
helynek a cáfolataként választottam ki, mely szerint 1918 után a magyar elit a
csehszlovák Köztársaságban igyekezett átmenteni hatalmát; valójában a szlovenszkói
magyarpolitikusokközülsokanmárazelőttisellenzékbenvoltak,ígypetrogalliis.alább
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szerepel egy interjú, amely támpontot adhat ahhoz,miért gondolták amagyar pártok
vezetői, hogynem tudnakegyüttműködnianyugati októbristaemigrációval.olvasható
aztánolyancikk,amelyakisebbségihelyzetnyugat-európaimegítéléséhezkapcsolódik
seton-Watson egyik csehszlovákiai útja kapcsán, nem egy írás pedig a demokratikus
csehszlovákKöztársaságnyíltanantidemokratikusvonásairairányítjaafigyelmet.azutol-
sókiválasztottírásamagyarellenzékésa(magyar)zsidókviszonyárólszól.

aszövegeketlábjegyzetekkel láttamelésamaihelyesírásiszabályokszerintköz-
löm;ezvonatkozikaszavakírásmódjáraésaközpontozásrais.(Jelzem,ekorszakban
nemisvoltmégegységesenelfogadotthelyesírásiszabályrendszer, illetveekkorpró-
báltákaztkialakítani.)anyelvhelyességi,számegyeztetésiproblémákatvagyjavítottam
afőszövegben,lábjegyzetbenmegadvaazeredetiváltozatot,vagyaholezkomolyabb
beavatkozástigényeltvolna,illetveazesetlegszokatlan,destíluselemszámbavehető
megoldásokat [sic!]-kel jelöltem. az egyértelmű, egy leütésre terjedő nyomdahibákat
különmegjegyzés nélkül javítottam, a hiányzó névelőket ott, ahol a nyomdai képből
következtethetőenszedésihibamiattmaradtakki,különjelölésnélkül,aholfeltehető-
enfogalmazásihibakövetkeztébenhiányoztak,szögleteszárójelbenpótoltam.Ezeka
hibák,betűhiányok–egy-kétesetbenazértelemzavaróanhiányos,kuszamondatszer-
kezetek–egyarántszármazhatnakanapieseményekrereflektálószerzősietősfogal-
mazásából,vagyegyszerűennyomdahibák,deakárabbóliseredhetnek,hogyaszedő
nemtudtajólolvasnipetrogallikiírt,egyéni,olykormégiskibetűzhetetlennektűnőírá-
sát.(alapacikkeketnyilvánkézírásbankaptameg.aprágaiMagyarhírlappetrogalli
halálaután,az1925.február19-iszámbanközölteapolitikusutolsó,befejezetlencikk-
töredekéziratánakkópiáját,következtetéseimetebbőlvontamle.)Egyébkéntaprágai
Magyarhírlapésahíradószámoscikkébenmindenolyanpéldányban,amelyetkézbe
tudtamvenni (illetvevalószínűlegmindenegyes létezőpéldányban) festékmaszatok,
betűkopásfolytánbizonyosszavakcsakkikövetkeztethetőek–deúgyhiszem,atéve-
déskockázatanélkül.

zászlóbontás1

abbanaküzdelemben,amelyelőttünkfolyikle,egyesültörténelmialkotmányunksért-
hetetlenségének,törvényeinkszentségének,hagyományosszabadságunkfenntartásá-

1 aszövetkezettellenzékFigyelőcímű,Besztercebányánmegjelenthetilapja1.számánakafele-
lősszerkesztőáltalírtbeköszöntőcikke(alapélénállókétközleményKossuthFerencüdvözlő
távirata,illetveazegyiklegjelentékenyebbellenzékipublicista,báróKaasIvorírása).alaplét-
rejötténektörténelmihátteréről:azellenzékikoalícióaz1905-ösválasztásokongyőzelmetara-
tottazévtizedekótakormányonlévőszabadelvűpártfölött,deakirálynemagyőztespártok
vezetőit, hanem báró Fejérváry géza táborszernagyot, a darabonttestőrség (Trabantenleib-
garde)parancsnokátbíztamegkormányalakítással(darabontkormány).aszéleskörbenkibon-
takozónemzetiellenállásgyakorlatilagműködésképtelennétetteakormányt.azólyommegyei
ellenzékszerintavármegyenemcsatlakozottkövetkezetesenazellenálláshoz,lapjátezért,az
ellenzékiközvéleménymegszilárdításaésazellenzékiprogramnépszerűsítésecéljábólszervez-
temeg.anemzetiellenállásvégülarrakésztetteakirályt,hogyWekerlesándortnevezzeki
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nak,nyelvünkintegritásának,anépjogokkockázatnélkülifejleszthetésénekmegvédel-
mezése,megoltalmazása.Ezekpedigamagukösszességébenenemzetfennmaradá-
sánakfeltételeitképezik.

Ezaz igazságáthatottamáranemzetmindenrétegét.Tudatáraébredtezország
minden polgára annak, hogy ha önként lemondunk azon törvényes biztosítékokról,
amelyekeküzdelemütközőpontjaitképezik,úgyelejtjükmagátamagyaralkotmányt,
amagyarszabadságot,haalkotmányunképületébőlkiszedjükazonalapköveket,ame-
lyeketebiztosítékoktörvénybeiktatásávalhelyeztünkeloda,úgyrombadőlalkotmá-
nyunkegészépülete.

anemzetezennagyigazságaiháttérbeszorítottákapártpolitikaiegyenetlenségeket
ésegyesítették2 azországmindenhűfiáteharcban.Eharcnemcsakanemzetösszes-
ségére,deegyenkint ismindnyájunkrahárítottaakötelességet,akármilyenkicsinyek
vagynagyoklegyünk,hogyki-kisajátrészéttehetségeésmódjaszerintaküzdelemből
kivegye.

Bármerreistekintsünk,mindenüttlátjukanemzetfenségesésfélelmetesszervez-
kedését. szervezkedik a nép a nemzeti ellenállásra községenkint, városonkint,
megyénkint.Láthatjukatörvényhatóságoknakelszánt,önfeláldozóellenállásátahatal-
matbitorlókormánytörvénytelenparancsaival,fenyegetéseiveléspressziójávalszem-
ben,ésennekazellenállásnakélénmindenütta törvényhatóságtisztviselőiállanak,
akikkötelességükteljesítésénélnemismernekfélelmet,egyéniérdeket.

Mert látjuk,hogyanemzetamaganagy jogainakés igazainakbecsétmegtudta
érteni, smert a nemzetbenmegvan az elszántság, a hazafiság, az önfeláldozás és
kitartás,hisszük,hogyezaküzdelemcsakanemzetdiadalávalvégződhetik.

deedicsőségesenésdiadalmasanmegvívandó küzdelemgyümölcseire csakaz
tarthatszámot,akiazokmegérlelésénekmunkájábanrésztvett,akinemhelyezkedett
szembeaküzdőksorával,vagy–amiezzelegyértelmű–magátaküzdelembőlkinem
vonta.

haittfelvetjükakérdést,hogyazalkotmányésaszabadságküzdelméből,anem-
zetiellenállásfelelősségteljes,nehézésáldozatokkaljárómunkájábólmilyenrésztvett
magárazólyomvármegye,hogyalegjobbakerőfeszítése,sokakanyagiéserkölcsiáldo-
zata,anemzetnagytöbbségénekszenvedéseiáránszerzendődicsőségbőlsdiadalból
mennyi részt követelhetmagáénak e vármegye– önfeláldozása, közreműködése és
szenvedéseialapján–,ugyan,efelvetettkérdésrekiadhatmegnyugtatófeleletet?

dene legyünk igazságtalanok, aminépünknem rosszabbhazafiságésáldozat-
készségdolgábanmásvármegyéknépénél.nemlehetcsodálkoznunkazon,hogyaza
polgárság, amely évtizedeken keresztül hozzá volt szoktatva, hogy ne járjon saját
lábán,hogysohasemazazigazság,amitbensejébenérez–hanemmindigazahelyes
ésigaz,amitafelsőbbségannakmond,shaahelybeliaprónagyságokésaprózsar-

miniszterelnöké.azegyesültellenzékkoalícióskormányátaz1906-osválasztásokismegerősí-
tették;petrogallitekkorválasztottákmegBesztercebányaszabadkirályivárosképviselőjévé.a
koalíciós kormánynem tudtamegvalósítani programját, a következő,1910-es választásokat
TiszaIstvánnemzetiMunkapártjanagyfölénnyelnyertemeg.

2 azeredetibenszámegyeztetésihiba:„egyesítette”.
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nokocskákkegyétkiakarjaérdemelniésakellemetlenkedéseketkikerülni,mindigazt
kellcselekednie,amitfelülrőlkövetendőnek,helyesnekésigaznakhirdetnek–,hogyez
apolgárságegyszerreazönállóságteljestökélyéretegyenszert.3

Evármegyébenapolgáriönérzetet,aférfiaselszántságot,azönállóvéleményhez
valóbecsületesragaszkodástsohasemtekintettékerénynek,mindigbűnvolt,amelyet
a gúny, a fenyegetés, a presszióminden fegyverével üldözni és összetiporni kellett.
Ekként,hamindenkiazttapasztalta,hogyaközügyekirántikötelességekbecsületesés
önfeláldozóteljesítésenyománsohasemjárazelismerés,ellenkezőleg,mindigaleki-
csinylésésazüldözésazosztályrésze,szabad-emegütköznünkazon,hogylassankint
aközügyekirántielfásultságvetterőtalelkeken?aközügyekirántiérdeklődésvissza-
vonultabizalmaskörökbe,aholelszántan,keserűenelítéltékahatalmat,demihelyt
tettrekerültasor,nemazelveket,nemaz igazságotszolgálták,hanemahatalmat,
amelyhatalomés–semmiegyéb.ahatalomügyesenszőttérdekhálózatamagához
fontmindenkit,hanemisvoltmindenkinekkívánni-vagyféltenivalója,voltmindenki-
nek–amintgrünwaldBéla4 mondotta–rokona,sógora,akiknekügyételrontaninem
lehetett.

Ígyvonultakvisszaaközügyekküzdőterérőlaközügyek,éselváltotta5 azokatakicsi-
nyesegyéni ésönzőmagánérdekekkizárólagos versenye, amely legbiztosabbútjaa
szolgaságnak.

azapusztítóvihar,amelyvégigszáguldottországunkon,éselsöpörteaztahatalmat,
aztarendszert,amelykorrumpálta,megmételyezteazországot,amelyazországjogait
feladta,kisajátítottmindentamagarészére,ésanemzetgyöngeségébőltáplálkozott,
ennekatisztítóviharnakaszelétmegéreztükmiis!

Mégnemkeltfelanap,mégittvannakazaprózsarnokok,mégérezzükalábadozó
betegönkéntelenóvatosságátésfélelmét,deittvanmárahajnalhasadás.

Ehajnalhasadáshírnökeamilapunkis!
Úgyérezzük,hogymagunkrólelnemháríthatókötelességünkhangosanhirdetniaz

igazságnapjánakaközeledtét,hogyminden igazpolgárhoz intézzükakérelmünket,
hogycsatlakozzékmindenkianemzetnagyküzdelméhez,hogyszervezettenvegyünk
miisrésztanemzetiellenállásban,avármegyeiközéletmegtisztításában!

Ezértindítjukmegelapot! Ezamizászlónk!Ezamiprogramunk!

3 akacifántosésrosszulmegszerkesztett(esetlegszedésihibamiatthiányos)mondatértelme
nyilvánaz,hogyazonnemlehetcsodálkozni,hogyazönállópolitikaigondolkodásrólleszok-
tatott,megfélemlítettvagykényelemreésopportunizmusraneveltzólyommegyeipolgárság
nemképesazonnalahelyespolitikaiítéletalkotásraésazellenzékhezvalócsatlakozásra.

4 grünwaldBéla(1839–1891),politikus,közíró,azMTatagja,amagyarnemzetállameszme
híve;egyszerreküzdöttazországmodernizációjáértésanemzetikisebbségekmagyarosítá-
sáért.zólyomvármegyefőjegyzője,majdalispánja,1878-tólhaláláig–öngyilkosságotköve-
tettelpárizsban–Besztercebányaelőbbkormánypárti,majdfüggetlen,végülellenzékikép-
viselője. Fő művei: A Felvidék (1878), A régi Magyarország (1888), Az új Magyarország
(1890).

5 azeredetibenszámegyeztetésihiba:„elváltották”.
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pártoktól függetlenül,nemszemélyeskedve,komolyan,meggyőződésünkés lelke-
sedésünkmelegévelszolgáljukenagycélokat,reméljük,nemsikertelenül,nemered-
ménytelenül...

*
Barátaimbizalmaengemállítottmintfelelősszerkesztőtelapélére.Bárteljestudatá-
banvagyoktehetségeméstapasztalataimfogyatékosságának,mégishabozásnélkül
elegettettemafelszólításnak,mertúgyvagyokmeggyőződve,hogyakiasajátgyenge-
ségérevalóhivatkozássalkitéraveleegyüttküzdőpolgártársainkmegbízásaelől,az
gyávánmeghátrálakötelességteljesítéseelől.

Magasraemelemakezembetettzászlót,ésfogadom,hogybecsületesenéshűen
kitartokalatta.

Figyelő,1905.1.szám,szeptember24.,2–3.p.
szerzőkéntföltüntetveaszövegvégén:petrogallioszkárdr.felelősszerkesztő.

Lovászyésazutódállamokmagyarsága

BeszélgetéspetrogallioszkárralLovászynak6

azutódállamokmagyarságáhozvaló
„közeledésé”-ről.–válaszegyújságcikkre.

Losonc,máj.7.(Eso7)

Egykassaiújságáprilis30-ánLovászyMártonnakAz utódállamok magyarsága és a
magyarországi kurzus című politikai cikkét közölte,8 amellyel egy kissé a mai
Magyarországellenkívántahangolni azutódállamokmagyar közvéleményét, éskét-
ségtelenülbizonyosirányításfélévelkívántszolgálniazutódállamokmagyarpolitikusai
részéreis.acikkrőlésírójárólmegkérdeztükpetrogallioszkárdr.-nak,aszövetkezett
EllenzékipártokKözpontiIrodájaigazgatójánakvéleményét,amelykülönösenazértis

6 LovászyMárton(1864–1927),politikus,közíró,1901utánfüggetlenségipártiországgyűlési
képviselő,1918-banaMagyarnemzetiTanácstagja,KárolyiMihálykormányábanvallás-és
közoktatásügyiminiszter,deaforradalmiradikalizálódás idején igyekezettapolgárierőket
koncentrálni,majdkilépettaKárolyi-pártból.aproletárdiktatúraidejénBécsbenafehérekkel
a Tanácsköztársaságmegdöntésére szervezkedett, utána a Friedrich-kormányban lett bel-
ügyminiszter.Másodszori emigrációja idején a Jövő című lap egyik szerkesztője –garami
Ernővel, a korszak legjelentősebb (antibolsevista) magyar szociáldemokrata politikusával
együtt.1926-banhazatértMagyarországra,éshaláláignempolitizált.

7 Ellenzékisajtóiroda,alosonciKözpontiIrodaegyikegysége.
8 acikketeddignemtudtukazonosítani;akétlegjelentősebbhelyinapilap,aKassainaplóés

aKassaiÚjságenaponmegjelentszámaibannemtalálható.
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figyelemre méltó, mivel petrogalli dr. magyar országgyűlési képviselő korából egész
közelrőlismeriLovászyMártonszemélyétéspolitikaimúltját.9

– Mi a véleménye igazgató úrnak Lovászy Mártonról legutóbbi szlovenszkói sajtó-
szereplésével kapcsolatban?

–EngemLovászyMártonhozrégiszemélyesismeretségéshosszabbidőnátpoliti-
kaibarátságfűzött,solyanpolitikusnakismertem,akitisztességeseszközökkelharcol
elveiért,sakinekkorrektbecsületességébennemlehetettkételkedni.annálkevésbé
tudommostmegérteni azt, hogymiképp kerülhetettmai helyzetébe, és hogyan tud
politikailagegyüttműködniazzalatársasággal,amelyneksohasemmiközesemvolta
tisztesmúltravisszatekintőmagyarnemzetipolitikához.10

– Mi a véleménye arról, hogy Lovászy legújabban az utódállamok sajtója útján
igyekszik az utódállamok magyarságához közeledni?

–Lovászyetörekvésefőlegabbólazokbólfeltűnőésérthetetlen,hogycsakmost,az
emigrációharmadikesztendejébenjutazeszébe.Eddigúgyő,mintbécsitársai,ahány-
szorcsakazutódállamokbanmegjelentek,annakellenére,hogy„magyar emigránsok”-
nak tekintikmagukat, nem az ott élő magyarság tényleges politikai és társadalmi vezető-
ivel keresték a találkozást, hanem a hivatalos kormánykörökben.Lovászypl.romániában
nem a Jósikákat,11 gyárfás Eleméreket,12 Bernády györgyöket,13 sándor Józsefeket14 s
JugoszláviábannemaváradyImréket15 látogattameg,hanemigenismeglátogattaaTake

9 Ismeretségükmégkorábbratehető,a19.századutolsóéveibenpéldáulLovászyazakkormég
joghallgatópetrogalliegyikpárbajsegédjeisvolt,amikorazújonclétszámemelésekörülzajló
vitakapcsánapesterLloydbanbecsméreltékazegyikkormányellenestüntetésszervezőit;az
újságírótmindannyianpárbajrahívták,devégülcsakegyikkihívójávalkellettmegküzdenie.

10 azazabécsiemigrációval–petrogalliittnemteszkülönbségetannakmérsékeltésradikális
–demokrataéstotalitárius–ágaiközött.

11 Jósikasámuelbáró(1848–1923),jogász,politikus,aszabadelvűpárttagja,főispán,főren-
diházielnök,1895-tőlbáróBánffydezsőkormányábanakirályszemélyekörüliminiszter,az
elsővilágháborúutánfontosszerepetvállaltaromániaimagyarkisebbségipolitikában,az
erdélyiországosMagyarpártelnöke.

12 gyárfás Elemér (1884–1945), jogász, közgazdász, politikus, a két világháború között az
országosMagyar párt vezetőségi tagja és szenátora, a Katolikus státus világi elnöke, az
ErdélyiBankszindikátuselnöke,amásodikbécsidöntésutánadél-erdélyiromániaiMagyar
népközösségelnöke.

13 Bernádygyörgy(1864–1938),gyógyszerész,jogász,Marosvásárhelypolgármestere,aváros
modernizálója, a két világháború között az országos Magyar párt képviselője, 1925-ben
elnökjelöltje;1930-bankiváltapártbóléspolgáridemokratikusBlokknévenújpolitikaiszer-
veződéstalapított.

14 sándorJózsef(1853–1945),politikus,közíró,1918-banaszékelynemzetiTanácselnöke,a
kétvilágháborúközöttazországosMagyarpártegyikalelnökeésszenátora,évtizedekenát
azErdélyiMagyarKözművelődésiEgyesületelnöke.

15 váradyImre(1876–1959),ügyvéd,politikus,azelsővilágháborúelőttaFüggetlenségipárt
országgyűlési képviselője, a háború után a szerb–horvát–szlovén Királyságban, illetve
Jugoszláviábanamagyarpolitikaiéletszervezője,1922-tőlaMagyarpárttárselnöke,1927-
tőlakirályidiktatúra1929-esbevezetéséigparlamentiképviselője.
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Ionescukat,16 apašićokat,17 aTrumbićokat18 smindazokat,akiknemcsakamaiMagyar-
országnak,demagánakamagyarnemzetnekiskimondottrégiellenségei.Miértvoltak
ezekazurakreánézveeddigfontosabbak,mintazüldözött(séppanevezettkormány-
férfiakrészérőlüldözött)ésamagyarügyértélethalálharcotfolytatómagyarok??...

– Mi a véleménye igazgató úrnak a jelenlegi magyarországi rezsimről, amely ellen
akarja most Lovászy az utódállamok magyarságát felsorakoztatni?

–nemalkothatokésnemalkothatunkerrőla„kurzus”-rólvéleményt,mivel távol
állunk attól,mivel nem ismerjük közelebbről, s különösen azért,mertúgy az egész
magyarság, mint a szűkebb magunk érdekében a be nem avatkozás szigorú álláspont-
jára kell helyezkednünk.azúgynevezett„kurzus”sáltalábanbármelykormányrendszer
lehet rossz,deéppúgy lehet jó is,ésváltozásnakvagyéppenséggelmulandóságnak
vanalávetve.Egybizonyos,hogysohasemlehetolyrossz,hogymiattaazellenefolyta-
tottharcunkkalmagánakazországnak,anépnekjövőjéttámadhassukéskockáztat-
hassuk.nekünkamagyarországihelyzetellenségesbírálatátólazértistartózkodnunk
kell,mivelamipolitikánknak,azösszmagyarságésasajátnemzetiéletünkérdekének
egyikalapvetőpilléreaz,hogyMagyarországnakatrianonibékébenbiztosítottfügget-
lenségevalódifüggetlenséglegyen.Meggyőződésünk,hogyazutódállamokmagyarsá-
gának csak addig lehet reménye nemzeti jellegének fenntartásához, a fejlődéshez,
amíglétezikegyténylegfüggetlenMagyarország.Mindenkitehát,akiabbanmunkálko-
dik,akinekpolitikájanyíltanvagyburkoltanodairányul,hogyMagyarországbelügyeibe
idegenhatalmakavatkozzanakbe,azszándékosanMagyarországfüggetlenségeellen
tör.ésezttesziabécsimagyar„emigráció”is.ésfokozatosmértékbenállez,haezta
beavatkozástéppazutódállamoktólvárjákéskérik.hiszezekrészbenMagyarország
testébőlalakultak.érthető tehát,hogynemviselkednekbarátságosérzelmekkelegy
önállóMagyarországgalszemben,ésnemtartjákérdekeikkelegészenösszeegyeztet-
hetőnekazt,hogyMagyarországgazdaságilag,politikailagmegerősödjék,ésezáltala
külföldelőttiserőreéstekintélyretegyenszert.Ezafelfogáshívtaéletreakisantantot,
amelynekéleakisMagyarország–ésnemakurzus–ellenirányul.világosanbizonyítja
eztakisantantállásfoglalásapl.alefegyverzésésjóvátételkérdéseiben,segészenlep-
lezetlenvoltezatörekvésükaKároly-puccsok19 idejében.EgyMagyarország,amelynek

16 TakeIonescu(1858–1922),románpolitikus,jogász,aKonzervatívdemokratapártelnöke,
többízbenminiszter,1921–1922-benromániaminiszterelnöke.

17 pašić,nicola (1845–1926),szerbpolitikus,aradikálispártegyikalapítója,szerbia,majd
1921. január és 1924. július között, illetve 1924 novemberétől 1926 áprilisáig a szerb–
horvát–szlovénKirályságminiszterelnöke,azországonbelüliszerbhegemonista-centralista
politikamegvalósítója.

18 Trumbić,ante (1864–1938),horvátpolitikus, sokáiga jugoszlávegységhíve,1915-bena
párizsi emigrációban a Jugoszláv szövetség egyik alapítója, 1918–1920 között a szerb–
horvát–szlovénKirályságkülügyminisztere.1921-benellenzékbevonult,résztvettahorvát
Föderalistaparasztpártmegalapításában,1927-tőlahorvátBlokkképviselőjeként tagjaa
belgrádiparlamentnek.

19 utalásIv.Károlykirálykétsikertelen–1921.márciusi,illetveoktóberikísérletére,hogyvisz-
szakerüljönamagyartrónra.
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államformáját,azállamfőszemélyétéskormányzatirendszerét,egészpolitikájátszom-
szédaiállapítjákmeg,nemlennemás,mintvazallusállamnémet-ausztriaioperetthad-
sereggel20 ésnémet-ausztriailerongyolódottközgazdasággal.azilyenMagyarországnak
nemesgesztussaltalánpatrónusialamizsnákatishajlandóklennénekjuttatnia„gaz-
dag szomszédok”. Ebben a züllésben osztoznánk mi, a magyar nemzetnek
Magyarországhatárainkívülélőrészeiis.ésezenzülléstcsakhamarateljespusztulás
követné.

– Micsoda szolgálatokat tett igazgató úr szerint az emigráció eddig az utódállamok
magyarságának?

–Erreakérdésreakövetkezőténymegállapításalegékesebbenszólóválasz:amíg
LovászyMártonék lapjaikbana legkisebbmagyarországi rendőribrutalitást ishasáb-
számrakiszínezvevilággákürtölték(sőttöbbesetbenilyenhíreketgyártottak),addig
sohaegyetlenegyszavuksemvoltakkor,amikorazittélőmagyarságvezetőiveltöltöt-
tékmegabörtönöketéppazok,akikrőlennekazemigrációssajtónakmindenkorcsak
elismerőszavavolt,éssohasemvoltolynagyigazságtalanságLovászyékelőttazutód-
államokmagyar iskoláinak, kulturálisésgazdasági szervezeteinek,egyesületeineka
feloszlatása,hogyazokraegysortérdemeslettvolnapazarolniok.Ezekután,ilyenmúlt
utánmitakarnaktőlünk,miközünklegyenőhozzájuk?!

– Végül mi a megjegyzése Lovászy azon állításához, hogy a magyar nemzet a mai
kormányzati rendszer következtében elvesztette a világ népeinek rokonszenvét, részvé-
tét, és hogy teljesen elszigetelve áll?

–hálaIstennek,ezazemigrációnakcsakjámboróhaja,aminemfelelmegavaló-
ságnak.Mertigenisamagyarnemzetsorsávalszembenegyrefokozódóérdeklődésés
szimpátianyilvánulmegmindenütt,sittnemcsakKeynes21 ésnitti22 világhírűkönyveire
utalhatok,dehivatkozhatomangol,sőtfranciaparlamentifelszólalásokraésállásfog-
lalásokrais.éshogyezígyvan,ezbizonyáranemazemigrációkülpolitikájánakered-
ményességét,hanemellenkezőleg,teljeseredménytelenségétbizonyítja.hiszehheza
magyargyalázó,amagyarságotrendszeresenkompromittálópolitikáhozmindenköze-
lebbáll,mintamagyarsággalszembenvalórokonszenvfölébresztése.

–Bármennyireszokatlanésnehezemreisesikilyerősszavakkalélnem,kénytelen
vagyokmegállapítani azt, hogy amit ez az emigráció csinál, az egyszerűenaz egész
magyarnemzetközönségeselárulása.annálfájdalmasabbezavádam,miutánezalól
LovászyMártonszemélyétsemvonhatomki.

híradó,1922.május9.,2.p.

20 abékeszerződésekbenszigorúankorlátoztákavesztesországokhaderejét(ésfegyverzetét).
ausztriáénemléphettetúla30 000főt,továbbámegtiltottákazáltalánosvédkötelezettsé-
get;ahadseregcsakbelbiztonságiéshatárrendészetifeladatokattudottellátni.

21 JohnMaynardKeynes(1883–1946),angolközgazdász;The Economic Consequences of the
Peace (1919,elsőmagyarkiadása:A béke gazdasági következményei,1920).

22 Francesco saverio nitti (1868–1953), olasz politikus, 1919–1920-ban miniszterelnök;
L’Europa senza pace (1921,elsőkiadásamagyarul:Nincs béke Európában,1922).
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azizgatások

Besztercebánya, február5.

aköztársaságvédelmeérdekébenhatályosésszigorúrendszabályokravanszükség,23
mert–ígymondjákazok,akikakormánypolitikájátképviselik–azállandóizgatások
zavarjákaközrendet,akadályozzákapolitikaiésgazdaságiviszonyokmegszilárdulá-
sát, ésezeknekaz izgatásoknakállamellenes tendenciájamagánakazállamnakaz
alapjaitmossaalá.

hafelteszedakérdést,kiizgat?eztafeleletetadják:mindenki,akiittaztmondja
vagyaztírja,hogyazembereknenyugodjanakmegamostanikormányzatáltalterem-
tettállapotokban.akiszóváteszi,hogyanemzeteknekegyenlőknekkellenelenniök,és
nemegyenlők.Izgatsz,hakifejezéstadszannakameggyőződésednek,hogyaz1920.
éviáprilishavábanmegtartottparlamentiválasztásokalapjánösszeültparlamentma
márnemtükrözivisszaanépekakaratát.Izgatsz,hahelytelenneks[a]demokráciával
összeférhetetlennekmondodazt,hogyakormányzatbancsakegynemzetveszrészt,s
atöbbitonnankizárják.Izgatsz–barátom–,haaztpanaszlod,hogykevésnemzeted-
nekaziskolája.Igazságtalanulzavarodmegaszegényállampolgároklelkinyugalmát,
habizonyítod,hogyittaközigazgatásgyalázatosanrossz,hogyegyértelmetlen,anépet
sanépviszonyait,szokásait,törvényeitnemismerőbürokráciamegakasztjaazéletet,
lehetetlennéteszi,hogyanépidejébenigazságottaláljon.valahogyelneszóldmagad,
ésnebeszéljarról,hogyaközigazgatásireformegyszörnyszülött,amelynekéletbelép-
tetésecsakszaporítjaazavarokat.24 Kérlek,hallgass,ésneelmélkedjhangosanazon,
hogy miért lettek Turócszentmárton, Liptószentmiklós és zólyom megyeszékhelyek!
Miérttartozikrimaszombatzólyomhoz,TornaljaLiptószentmiklóshoz,Késmárkugyan-
csakLiptószentmiklóshozsgölnicbányaKassához?neháborogjazon,hogyEperjes,
Igló,Besztercebánya,Komárommamárnemvárosok,csak jelentőségnélküliközsé-
gek.nemtudodmegérteni,deazértnekérjfelvilágosítást,hogymiértmondjákdemok-
ráciánakéshaladásnakazt,hogyfontosésfelelősségteljesállásokbetöltésénélnem
követelnekmamárszakképzettséget,okleveleket,nemkövetelik,hogyaz,akianép
mindendolgábanintézkedik,értseanépnyelvét.veddszépnyugodtantudomásul,és
nezúgolódj,habezárjákegyleteidet,aholműködniakartál,vagymegvédeniakartad
gazdaságiérdekeidet.

nehidd,barátom,haszabadóráidbannagygyártelepekmellettviszelutad,smeg-
figyeled,hogyakéményeknemfüstölnek,akapukatbezárva,lelakatolvalátod,sfeltű-
nőnektalálodanagy,néma,ijesztőcsendet,amelyetagyárakkörnyékéncsakazőrző

23 acikkaz1923márciusábanelfogadott,áprilisbanéletbelépő50.számútörvénnyel,asza-
badságjogokat drasztikusan korlátozó úgynevezett rendtörvénnyel kapcsolatos előzetes
vitákhozkapcsolódik.

24 az1923.január1-jénszlovákiábanéletbelépettközigazgatásireformmegszüntetteavár-
megyéket,ésszlovákiábanhatnagyzsupáthozottlétre,amelyekkialakításánálszándékosan
nemvettékfigyelembearegionálisésakisebbségiérdekeket.
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kutyákvonításazavarmeg,hogyezekagyárakmunkátlanulállanak,ésazelcsendese-
dettgyárakaziparnakpusztulásáthirdetik.shatovábbmenvesűrűntalálkozolember-
csoportokkal,vegyesenférfiakkal,nőkkelésgyermekekkel,akikhiányosöltözetben,a
hidegtőldideregve ténferegnek,neessél kétségbesorsukon,mert valahogynegon-
dold,hogymunkátlanok,snincskilátásukkeresetre,csakpihennek,nehogyafolyto-
nosmunkafelőröljeerejüket.

csaknemdesperálsz,25 kedvesgazdabarátom?odaseneki!Igaz,nemnagyonkel-
lemesdolog,hogyaz1919.és1920.évi jövedelmiésvagyon-, vagynemtudomén
milyenadóvalhátralékbanmaradtál,ésmostkiírtákellenedazárverést,hiábakoptat-
tad el a csizmádat, s kopogtattálmindenbanknál, hogy váltóra kölcsönt kapj, s így
fizesdkiahátralékot.hisznemmondom,ezbizonybaj,különösenhatovábbgondol-
kodvaeszedbejön,hogyméghátravannakaz1921.és1922.évek,ittvanaliszt-,trá-
gya-,nyugdíjalap-,forgalmisajóistentudnámegmondani,mégmennyimindenféleadó
ésjárulék,sittvantetejébenmindenadónak,köztartozásnakkoronája,avagyondézs-
ma26 ésazértékemelkedésiadó!sokez,nagyonsok,sakárhogycsináljukisaszámve-
tést,sehogysemfutja.dehiszazértmégezermódjavanamegoldásnak.hanemkap-
tálváltórakölcsönt,próbáldmeg,nemnagyonbiztatlak,detalánkapszjóprotekcióval
ésjómagaskamatlábbalbetáblázásrakölcsönt.shanem,nézd,egykicsitemelkedett
abúzaára,eladodatavaszrafélretettvetőmagodat.vagyvanlovad,tehened,megle-
hetszanélkülis,nefélj,mégeltudodadni,samitkapszértük,azonkifizetedadóhát-
ralékodegyrészét,skapszpárhónaprahalasztást.aztmondod,demi leszazután?
Ejnye, hisz ti gazdákmind filozófusok vagytok, s a filozófiával átsegítitekmagatokat
mindenbajon,smosthagynacserbenafilozófiád?háttalántalálszegybefolyásosköz-
benjárót,seltudodadniföldedegyrészét,ésavételárbólmegintfizetszhátralékot.ne
okozzonaznekedgondot, hogymivelműveledakkor isamegmaradt földedet.hisz
tudod,hogymégsohasemvoltúgy,hogysehogysemlegyen.aföldcsakmegmarad,
nemtámadahelyénlyuk.

nolám,mostmégti,kereskedőkispanaszkodtok.olcsóbbankínáljátokazáruito-
kat,mint ahogy aztmagatok vásároltátok, ésmégsem vásárolnak?hát nem tudtok
megnyugodniabban,hogyakoronánkatzürichbenmégmindigszépmagasanjegyzik?
nemfelemelőtudatez?hátmindigmagatokrakellgondolnotok?Béküljetekkiahely-
zettel,adjonmegnyugvástaz,hogyhabáratifinanciá[i]tokkétségbeejtőenrosszak,de
azürichijegyzésímeaztbizonyítja,hogyamikülkereskedelmimérlegünkaktív,shogy
akülföldamipolitikaiésgazdaságikonszolidációnkbanfeltétlenülmegbízik.Mertazt
ugyetudjátok,hogyakoronánkárfolyamánakjegyzésénélkizárólagosanezekaténye-
zőkjátszottakszerepet,ésnemjátszottközbesemmifélemesterségesügyeskedés?az
egyszerűenaljasrágalom,hogyakülkereskedelmimérlegenjavítottak,ahogynektek
semvolnaszabadjavítani,azsemigaz,hogyadevizakészleteketpiacradobták.

25 kétségbeesel
26 avagyondézsmaegyszeri,meghatározottszázalékszerintivagyonleadás,csehszlovákiában

a309/1920. számú törvényszabályozta „a vagyonadórólésa vagyonnövekedésiadóról”,
amely1920.április8-ánlépetthatályba.

108 Filep Tamás Gusztáv
Fó

ru
M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
X.
é
vf
ol
ya
m
2

01
8/
2,
s
om

or
ja



deavégtelenségigmégsemfolytathatom.panaszkodnakaziparosok,apénzintéze-
tek,atisztviselők,nyugdíjasok,özvegyek,avoltjáradékosok,aszabadpályándolgozó
intellektuelek,panaszkodikittmindenki.Így megtudnéknyugtatnimindenkit,dehátaz
olvasónaknincstürelme.

Befejezemtehát.ugyeigazamvan,azegészállamegynagypanaszház.Mindenki
panaszkodik,nyugtalankodik,zúgolódik.Ezttovábbtűrninemlehet.panaszkodással,
zúgolódássalabajokon,dekülönösenakormányonnemsegíthetni.Tehát–sezoly
egyszerűéstermészetes–lehetetlennékelltenniapanaszkodást.hanemhangzikel
panasz,akkormajdellehetmondani,hogyakinempanaszkodik,annaknincsbaja,fáj-
dalma.saholnincsbaj,fájdalom,ottrendbenvanminden.hátnemszépintézmény-
nekaköztársaságfokozottvédelmérőlszólótörvény?

prágaiMagyarhírlap,1923.február6.,[1.]p.
szerzőkéntföltüntetveacímalatt:(p.)

akassaiincidens

prága,február9.

néhánynapjamárannak,hogyezazincidenslezajlott,deazértnembaj,érdemesa
dologgalfoglalkozni,sőtegykisidő-éshelytávlatbólnézveésméltatvatöbbnyugalom-
maléselfogulatlansággalbeszélhetünkróla.

hátmi is történt? Ismétlésekbebocsátkozunk,hafelelevenítjükatörténteket,de
olvasóinkmegbocsátanakezért.27

ragaszkodunkahhozaközléshez,amelyetarendőr-igazgatóságtett.Tehátehó4-
én„vasárnapreggel8órakorazállamialkalmazottak,alegionáriusokszövetsége28 és
ašrobár-párt29 közöstiltakozógyűlésttartottak”.szép.szorgalmasemberek,akikmár
koránreggelkezdikmegamunkát,ésmár8órakortiltakoznakésgyűléseznek.Ezmin-
denesetredicséretéreválikakassai„államalkotóelemeknek”.

agyűlésnekkiemelkedőeseményeazahatározat,amelykimondja,hogyJurigakép-
viselőt30 acseh-szlovák31 vasutaknemveszikfel,sabbanazesetben,haJurigamegkí-

27 az eseményeket a prágaiMagyarhírlap korábban ismertette:Készül a rendtörvény. Cseh
ébredők tüntetése és rombolása a Kassai Nemzeti Színházban. Cseh-szlovák egység szlová-
kok nélkül. pMh,1923.február7.,2.p.

28 ajelentésalegionáriusokszervezeteiközülföltehetőenabaloldalicsehszlovákLegionáriu-
sokszövetségéreutal.

29 acsehszlovákszociáldemokrataMunkáspárt;vavrošrobár(1867–1950),szlovákszociálde-
mokrata politikus, többször töltött beminiszteri posztot, ő volt szlovákia első teljhatalmú
minisztere.

30 Ferdinand (Ferdiš) Juriga (1874–1950), szlovák katolikus pap, az első világháború előtt a
szlovák nemzetimozgalom tagja és a szlovák néppárt országgyűlési képviselője,majd a
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sérelnéazutazást,megállítjáka vonatot,mivel Jurigátbrutális viselkedésemiatt az
államvasutakonnemengedikutazni.32 Ezahatározatpáratlanademokráciaésáltalá-
bananépgyűlésektörténetében,segyáltalánegyedülállómindenütt,ahol jogrendről
beszélnek.

a gyűlésen jelenvoltak érezték is elhatározásuk történelmi jelentőségét, mert a
rendőr-igazgatóságközléseszerint:„ahatározatotóriásilelkesedésselvettetudomásul
atermetszínültigmegtöltő,legnagyobbrésztállamitisztviselőkbőlállótömeg”!!

Ehősieselhatározástólmegihletveatömeg,nemtudvafékezni„óriási lelkesedé-
sét”,aztkivitteazutcára.nemtudom,milyenösszefüggésbenaJurigaellenmeghozott
határozattal,anemzetiszínházbavonult,ott„amagyarfeliratokeltávolításátkövetel-
te”,smiutánaszínigazgatót33 nemtaláltákott,„sajátkezűlegtávolítottákelamagyar
nyelvűfelírásokat”.Természeteseneztis„óriásilelkesedésmellett”.Ezutánazállamal-
kotók lelkes tömege hivatalos látogatásokat tett először novák polgármesternél –
derékemberlehetapolgármesterúr,ünnepnapmárkoránreggelahivatalábantalálja
aküldöttség,amelyneklátogatásárólelőzetesentermészetesensemmitudomásasem
volt–,úgynála,mintarendőr-igazgatóságnálegymemorandumotnyújtottakát,amely-
ben felszólítják, hogy „a városelszlovákosításában fejtsenki erőteljesműködést”. a
rendőr-igazgatóságjelentésenemmondjameg,hogymilyenválaszokatkaptak.dea
jelentésamamegállapításából,hogyaharciastömegezalatt„azutcánerősenzajon-
gott,hlinkátésJurigátabcúgolták”,ésazabcúgolástnemterjesztettékkinovákraés
Klimarendőrigazgatóra,mindennagyobbszellemimegerőltetésnélkülmegállapíthat-
juk,hogyazerélyeselszlovákosításbannevezetturakfelajánlottákkészségesközremű-
ködésüket.

turócszentmártoni deklaráció egyik aláírója. a prágai parlament talán legintranzigensebb
szlováknéppártiképviselője;egy időbenbíráltahlinkapolitikáját,ezértkizártákapártból.
sajátnéppártotalapított, deaz1929-es választásokonnem tudottmandátumot szerezni.
Későbbönkritikátgyakorolt,éshlinkátneveztemegazigaziszlovákpolitikaletéteményese-
ként.

31 aprágaiMagyarhírlap,smásmagyarlapokis–mígacenzúraeztszigorúanmegnemtiltotta
–kötőjellelírtákcsehszlovákiaésahivatalosállamnemzetnevét,utalvaegyrésztarra,hogy
aszlovákotönállónemzetnektekintik,másrésztazállamkétalkotóeleménekegyenjogúvol-
tára.érveikközöttszerepelt,hogyazállamneveamegteremtésétgarantálófrancianyelvű
nemzetközidokumentumokbaniskötőjellelszerepel.

32 a február 4-i demonstráció feltételezett oka, hogy a kormánypártiak azt hitték, aznap a
hlinka-pártésazországosKeresztényszocialistapártközösgyűlésttartKassán;eztakarták
szétzavarni,hlinkátpedigmegakartákverni.Jurigánállítólagegynemsokkalkorábbikassai
demonstrációnvalómegnyilatkozásátakartákmegtorolni,deharagjukatnyilvánajanuár28-i
eperjesi események is táplálták. 28-án a csehszlovák szociáldemokraták megzavarták a
hlinka-párteperjesinagygyűlését,amitarendőrségfölisoszlatott;apMhszerintavereke-
désnek40könnyebbés4súlyossebesültjevolt.Ezutánanéppártiakegyszűkebbkörűérte-
kezletettartottak,amelyenkörülbelül80fővettrészt.IttJurigafelszólította„anépet”,hogy
fegyverkezzékacsehekellen,éshakell,botokkalverjekiőketszlovenszkóról.

33 Faragó Ödön (1876–1958) színészről, rendezőről, színházigazgatóról van szó, a tüntető
tömegőtkeresteaszínházban.
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Méltóbefejezésülcsakannyitörténtmég,hogyhlinkaésJuriganemlévénKassán,
helyettük egy szegény liptószentmiklósi kereskedőt tettleg inzultáltak, és hogy ez az
inzultálásnemvolttréfa,bizonyítjaahivatalosjelentésnekezapasszusa:„haarend-
őrségvédelmébenemveszi,agyonverik”.34

Ennyiarendőr-igazgatóságjelentése,atöbbi,nemhivataloshíradásszerintegyéb
épületesdolgokistörténtek,denekünkennyiiselég.snemislenneszükségesehhez
továbbimegjegyzéseketfűzni.Ezekatényekmagukbeszélnek.Elégvolnaeztarend-
őrségijelentéstlefordítaniavilágmindennyelvére,selküldenimindenüvé.haddtudják
meg,hogymitörténtazÚrnak1923.esztendejébenEurópaszívében,egydemokrati-
kusköztársaságban,amelyünnepélyesformábanmegígérte,hogymegvédimindenki-
velszembenademokráciát,ésszabadságot,jogegyenlőségetbiztosítmindenállampol-
gárának,ésamelyköztársaságalkotmánylevelénekélénbevaniktatvaafogadalom,
hogyanépszövetségnekbékeszerető,műveltéshaladótagjalesz!

Mindenesetrepáratlanhaladás,hogyittaköztársaságbanegyes polgároknakolyan
jogaikvannak,szabadságukannyirahatártalan,hogyelhatározhatjákazt,kineksza-
badutazniaavasutakon,megállíthatjákáltalukmegjelöltokalapjánavasutakat.

a törvényhozói függetlenség iránt mindenesetremegható fogékonyságot tanúsít,
amikor a nekik nem rokonszenves képviselőnek csak a vasúton való utazást tiltják
meg,ellenbennemfosztottákmegamajogától,hogyképviselőikötelességénektelje-
síthetéseérdekébenazutatgyalog,lóháton,kocsinvagyrepülőgépentehessemeg.

arendőr-igazgatóságdicsérőlegemeliki,hogyakeresettszínigazgatónemlévéna
színházban,ígyazállamalkotótüntetőksaját kezűleg távolítottákelazösszesmagyar
feliratokat,miazonbanmégsemosztozkodunkebbenazelismerésben,snemhatmeg
túlságosan,hogyatüntetőuraksajátkezűlegnyúltakamagyarfeliratokhoz,éskegye-
sekvoltakazokatsajátkezűlegszéttépnisazutcárahajigálni.Bátrakvagyunkmegkér-
dezni, hogy amagyar színtársulat nem-e [sic!] hatósági engedélymellettműködött?
Miértvédikazalkotmánytörvényszakaszailegalábbapapirosonazittélőösszesnem-
zetekneknyelvijogait,ésmiértvannakazittérvényesbüntetőtörvénykönyvekbenszi-
gorúmegtorlóintézkedések,amelyekalkalmazandókvolnánakmindazokellen,akike
jogokat erőszakosan megsértik? Miért büntetik itt a törvények azokat, akik mások
magánvagyonátelidegenítikésmegrongálják?

a rendőrségmiértasszisztálegy tömegnek,amelyazutcánzajong,miért tűregy
csoportosulást,amelyzavarjaaközrendet,veszélyeztetiajárókelőbékéspolgároktesti
épségét,ésnagykegyesencsakannyivédelmetnyújt,hogyamárvéresrevertpolgárt
megmentiazagyonveréstől?

vajonavárosipolgármesterésarendőrigazgatóegyerőszakoskodó,tüntetőtömeg-
nekexponensei,vagypedigarravannakkötelezve,hogymegvédjenekmindenkittörvé-
nyes jogaiban?Lehetséges-e,szabad-e,hogyezekazurak fogadjákésmegnyugtató
választadjanakannakaküldöttségnek,amelyKassa „elszlovákosításábanerőteljes
működést” követel, ugyanakkor, amikora küldöttségmegbízói azutcán zajonganak,
rendetlenkednekéspolgárokatvéresrevernek,sközvetlenazelőtttettekkelmutatták

34 aliptószentmiklósikereskedőneve:zipserdezső.ademonstrálókmegvertekmégegyszlo-
vákzsupánihivatalnokotis.
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be, hogymit értenek az erőteljes elszlovákosításon,35 amikor erőszakkal behatolnak
egyépületbe,ésottegyáltalánnemsértő,nemprovokálótartalmúfeliratokaterőszak-
kaleltávolítanak?MiértmondottaBeneškülügyminiszterúrgénuában,36 hogyacseh-
szlovákKöztársaságbanazerőszakoselnemzetlenítéstúgybüntetik,mintahazaáru-
lást?

Miérttízszereztékmegakassairendőrséglétszámát,amikorilyeneseményekettét-
lenülnéz,sőtmintakiadottjelentésmutatja,atüntetőkkelegyüttérzőlelkesedéssel
regisztráljaanyilvánosságrészéreatörténteket?Miótaképeziáltalábanarendőrség-
nekéskülönösenarendőrigazgatóhivatásátaváros„elszlovákosításábanvalóerélyes
közreműködés”?

deavégénjönacsattanó.agyűléstésutánaatüntetéstahivatalosjelentésszerint
az állami alkalmazottak, a legionáriusok szövetsége és a šrobár-párt rendezték. a
šrobár-pártnagyonszerényszerepreszorítkozhatott,nemazakarathiányzott,hanem
apártalighavoltképviselve tagokhiányábanamenetélénaz ismeretlenszociálde-
mokrataképviselővelhaladópárttitkáronkívül.alegionáriusokszámátnemtudom,de
Kassánezektúlnyomórészeszinténállamialkalmazott,vagytrafikoksegyébállami
jogokbirtokosai,mindeztkülönbenahivatalosjelentésismegállapítja,mondván,hogy
atömeg„legnagyobbrésztállamitisztviselőkből”állott.

hát ezmégiscsak szokatlan jelenség! az állami tisztviselők a törvény végrehajtó
közegei,ésugyanazokolyanhatározatokathoznakésolyandolgokatkövetnekel,ami
egyenesenlázadásatörvényésajogrendellen.

hamindaz,amittettek,akormányhatalomakarata,intencióiellentörtént,úgyiga-
zánnagyveszedelembenajogrend,atörvényekereje,egyszóvalazazalap,amelyaz
államnakbiztonságotésszilárdságotkölcsönöz.Mertakkorazokhelyezkednekszem-
ben [sic!] a kormánnyal, akik a kormánynak bizalmasai, szervei, akikkel a kormány
keresztülakarjavinniakaratát.azokdöntikfelatörvényeket,akikazokmegtartásán
őrködnek,37 ésazokatvégrehajtanivolnánakkötelesek.Ezesetbenakormánynakgyors
éserélyesintézkedésekrekellmagátelhatározni,hogyazanarchiaterjedésétmegaka-
dályozza,ésaztelfojtsa.

hanemígyvan,haakormánynakkedvesmindaz,amiKassántörtént,nos,akkora
kormánymagacsináljaazanarchiát,ésakkortisztábanvagyunkazzalis,hogyavédő-
törvényésmindenhasonlóintézkedéscsakarravaló,hogyteljesszabadsággaltombol-
hassonezazanarchia.

prágaiMagyarhírlap,1923.február10.,[1.]p.
szerzőkéntföltüntetveacímalatt:(p.)

35 azeredetiben:„elszlovákosításban”.
36 nyilvánaz1922.áprilisigenovaikonferencián.
37 azeredetibenszámegyeztetésihiba:„őrködik”.
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Mégegyszerscotusviatornak38

Besztercebánya, május11.

MegnyugtatjukMr.r.W.seton-Watsont,mimagyaroknemfogjukittenitartózkodását
megzavarni,nemfogjukőtzaklatni,nemtárjukfelpanaszainkat,nemisfogjuktőleszá-
monkérni,hogyamúltbankifejtettműködésévelszemben,amikoraminemzetünket
odahurcoltanemcsaksajátnemzete,hanemazegészvilágítélőszékeelé,miérthallgat
most,miértnemmérmostugyanazzalamértékkel.holottEurópa-szerteolyanokaköz-
állapotok,hogyugyancsaktágterevolnaújbólaszabadság,haladásésanépekegyen-
lőségénekapostolaként,elnyomottnépekpatrónusakéntföllépni.

nemismerjükelőtbíránknak,nemtartjukőthivatottnakarra,hogyigazságoséselfo-
gulatlanítéletetmondjon,haaminemzetünkrőlvanszó.nemakarjuk,hogyfélreértsenek.
MiMr.seton-Watsontiszteletreméltóegyéniségétnembántjuk,tudjukróla,hogyamittett,
aztönzetlenülésjóhiszeműentette,smagyarfölfogásszerintsajátbecsületünkköveteli
meg,hogyméglegádázabbellenségünknekisbecsületétésjóhiszeműségéttiszteletben
tartsuk.Mr.seton-Watsonderültönérzettelszoktaelfogadniazüdvözléseket,amelyeket
azonacímenosztanakkineki,hogyjelentékenyrészevoltazitteniállapotokújkialakulá-
sában,amelyekaminemzetünkbukásátésmostaniszerencsétlensorsátvontákmaguk
után.Elismerjük,azőszubjektívérzéseazvolt,hogyamikorminketmintegy„kegyetlen,
elnyomófajt”bélyegzettmeg,őanépekegyenlőségéértésazelnyomatásellenharcolt.
pedigmárakkorsemvolttárgyilagos,működésétavoltMonarchiaszlávnépeiésaromán
népirántérzettszereteteésamagyarnemzetellentápláltgyűlöletevezette.Eztagyűlöle-
tétváltozatlanulmegtartottamostis,balsorsunkban.Ezmindenképpsajnálatos,deháta
reánkszakadtsokszerencsétlenségünkbencsakelviseljükscotusviatorgyűlöletétis.Mi
nyugodtannézzükaz események fejlődését, s nyugodtan várjuka jövőt, amelyminden
ellenségünkkelsígyscotusviatorralszembenisnemzetünknekigazságotfogszolgáltatni.

Mégválasztsemkérünk,nemfogunkmegütközni,ha ittMr.seton-Watsonalkal-
mazkodikacseh-szlovákfelfogáshoz,amelynemtartjaszükségesnekésérdemesnek,
hogyazittenimagyarpolitikaexponenseinekbírálatára,vádjaira,panaszáranormális
úton adjon választ.39 ha ad is választ, abban sincs köszönet. gyakran a címzettek
helyettazállamügyészválaszolvádiratalakjában.

38 seton-Watson, robert William (1879–1951), brit publicista, történész, a Trianon előtti
magyarországinemzetiségpolitikatalánleghatásosabbbírálója,azelsővilágháborúelőttés
utánaközép-európaietnikaialapúátrendezésfőpropagátora,ésaversailles-ibékerendszer
révénkialakultújhelyzetteoretikusa.Tevékenységénekfrissmagyarföldolgozása:Beretzky
ágnes:Scotus Viator és Macartney Elemér. Magyarország-kép változó előjelekkel, 1905–
1945. Budapest,akadémiaiKiadó,2005/philosophiaedoctores/.

39 seton-Watsonacikkmegjelenéseutánegyhéttel,május21-én,pünkösdhétfőjénLosonconfel-
kerestepetrogallit,akitőlnegyedórávalkorábbantávozottaházkutatásttartó„stanzeloldrich
rendőrágens”.petrogallijavaslatáraa–németülfolytatott–beszélgetésazzalkezdődött,hogy
amagyar politikus ismertette seton-Watsonnal ennek az őt bíráló cikkének a fő téziseit. a
beszélgetéstkétnapmúlvatöbbszlovenszkóimagyarpolitikusrészvételévelalosonciKözponti
Irodábanfolytatták,majdseton-Watsonmásmagyarközéletiszemélyiségeketisfölkeresett.
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Mr. seton-Watson tollából a prager pressében egy cikk jelent megMagyarische
Propaganda in England címen.acikkélestámadásaszerinteMagyarországbólirányí-
tottangolországimagyarpropagandaellen.Elmondja,hogyepropagandalapjaiképte-
lenvalótlanságokkalvádoljákmegazutódállamokat,ésőhosszú időnát ignorálni40
akartaazegészet,demiutánezapropagandaszívósanfolytatjamunkáját,ésúgylát-
szik, komoly és tekintélyes embereket is megtévesztett, szükségesnek tartja, hogy
mostanyilvánosságelőttmegbélyegezze,smegállapítsa,hogyapropagandarészesei
vagy nem ismerik a magyar viszonyokat, vagy pedig rosszhiszeműen dolgoznak.
Magával ezzel a bírálattal mi nem foglalkozhatunk, mert a propagandához semmi
közünk,abbansemmirészünk,ésmerteztapropagandátnemismerjük.sígyegyrészt
nincsjogcímünkannakvédelmérekelni,másrésztnemistudjukellenőrizniazt,vajon
azabeállítás,amitarrólMr.seton-Watsonad,tárgyilagosésigazságos-e.demegen-
gedjükmagunknakaztatiszteletteljesmegjegyzést,hogymitudunkpropagandákról,
amelyeketangliábanis,másuttisMagyarországésáltalábanamagyarságellenfolytat-
nak,ésMr.seton-Watsonnak,akiaztgondoljamagáról,hogyamagyarésáltalábanaz
utódállamokbanlétezőviszonyokatismeri,tudniakellazt,hogyezapropagandahem-
zsegatendenciózusésvalótlanvádaktól,sezekavádaskodásoksokkomoly,tekinté-
lyeséshatalmasembertfélrevezettek.hátmiértignoráljaMr.seton-Watsoneztapro-
pagandát,miérttartózkodikannakmegbélyegzésétől?

FelpanaszoljaMr.seton-Watson,hogy„Európaújrendjénekellenségei”táborából
egyjólmegszervezettpropagandaindultmeg,amelynemkevesebbetakar,mintezta
rendetfeldönteni.Talánszabadaztakérdéstfelvetni,hogykikazújrendnekabarátai?
a négyes tanácsnak, amely ezt az új rendet létrehozta, tagjai voltak clemenceau,41
Wilson,42 Lloydgeorge43 ésorlando,44 majdennekkiválásautánnitti.clemenceauduz-
zogéshallgat.orlandótólmisemmitsemhallunk.Wilson,akitazért,mertnagyrésze
voltazújrendkialakulásában,nemzeteelejtett,mostrendeziésbocsátjaanyilvános-
ságeléokmányait,amelyekkeligazolniakarja,hogyazújrendértafelelősségnemőt
terheli.Lloydgeorgeésnittihangosanbeszélnek,denemazújrendmellett.anovem-
beriképviselő-választásokidejébenvéletlenülangliábantartózkodtam,sottazttapasz-
taltam,hogyaképviselőjelöltekközött,bármilyenpárthozistartoztak,aligakadt,aki
dicsérőszavakattaláltvolnaazújrendmellett.45 haezígyvan,miérthasználMr.seton-

40 figyelmenkívülhagyni,semmibevenni
41 clemenceau,georges (1841–1928), francia politikus, 1906–1909 és1917–1920 között

Franciaországminiszterelnöke,döntőszerepevoltaversailles-ibékerendszerkialakításában.
42 Wilson,ThomasWoodrow(1856–1924),1913és1921közöttazamerikaiEgyesültállamok

elnöke,1919-bennobel-békedíjatkapott.sokan(amagyarokközülis)aző14pontbólálló–
ámagyőztesekáltalutóbbelnemfogadott–békejavaslatánakérvényesítésébenláttákaz
európaimegbékélésgaranciáját.

43 Lloydgeorge,david (1863–1945), angol liberális politikus, államférfi, 1916–1922között
miniszterelnök.

44 orlando,vittorioEmanuele(1860–1952),1917–1919-benolaszminiszterelnök.
45 petrogalli angliai tapasztalatairól lásdKépek az angol választásokról című, p. aláírással a

prágaiMagyarhírlap1922.november22-iszámában(2–3.p.)megjelentcikkét.
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Watsonolyanbeállítást,minthaezértaszerintehelytelenéskárospropagandáérta
felelősségmegintcsakaztamagyarságotterhelné,amelyletiportan,elaléltanfekszik,
amelynemzetmindenébőlkivetkőztetve,koldusszegény,ésamelynemzetneknincse-
nekrokonai,összeköttetései,patrónusai?Miértszállvelünkperbeezért,ésmiértnem
támadja Lloydgeorge-ot, asquitht,46 Keynest, lordnewtont47 és többi honfitársait?s
főképpmiértnemkeresiapropagandánakfőokozójátabbanapolitikai,erkölcsiésgaz-
dasági züllésben, amely az új berendezkedésű Európátmagával rántja a hanyatlás
útjain? Egy gúzsba kötözött, elhagyott nemzetet támadni nemnagy virtus, de angol
uraknemisszoktakilyentámadásokatcsinálni.

aztmondja e cikkbenscotus viator, hogyMagyarország feldarabolása igazságos
volt,errerászolgáltazértakegyetlen,elnyomópolitikáért,amelyetháromnemzedéken
átelkövetett.helyes,tudomásulvesszük.Ezazújrendnekabosszúteóriájaalapján
valóigazolása.Ezzelazállásponttalmártalálkoztunk,eznemscotusviatorkülönvéle-
ménye.deezamentalitásigazoljaaztis,hogymilegalábbháromnemzedékenát–ám
vannakittsokan,akikaztállítják,hogymiezerévenátvoltunkrabszolgatartók–elnyo-
mottaklegyünkészokszónélkültűrnünkkellmindenelnyomást.

TámadjaacikkMagyarországmostanireakciósberendezését,különösenaválasz-
tásitörvénytéseljárást,továbbáareakciósmágnásokzsidóellenesuralmát,anume-
rusclausustésvégülareakciós,mindenszabadságotelnyomórendtörvényt.

hátehhezakérdésheznehézhozzászólnunk.nemvédhetjükazottaniközállapoto-
kat,mertakkorittgyűlmegabajunk.nemítélhetjükel,méghavanis,nézetünksze-
rint,bírálatraokunk,mertezttiltjaapolitikaimorál,annakameggondolása,hogymég
alegenyhébbbírálatmellettisamegmaradt,kisMagyarországnakamúgyisválságos
helyzetétnehezítimeg,ésazellenségeitámadásainakadújabbtápot.dekérdjük,iga-
zánnemhallottMr.seton-Watsonsemmitalegutóbbirománésjugoszlávválasztások-
ról, az ott elkövetett visszaélésekről? nem tudja, hogy Jugoszláviában éveken át a
magyarnemzetkivoltzárvaaválasztóijogbólésmostsemvehetettrésztaválasztá-
sokban?48

Magyarországpolitikájareakciósészsidóellenes?nemvitatkozom,dearratisztán
emlékszem,hogyamikormégarégirendalatt,majdaháborúidejében,sőtezutánis

46 asquith,herberthenry,Earlofoxfordandasquith(1852–1928),liberálispártibritpolitikus,
ügyvéd,1908és1916közöttminiszterelnök. Lloydgeorgebukásaután1922–1926-ban
egyesítetteakorábbankettészakadtLiberálispártot;1925-tőlafelsőháztagja.

47 Legh,ThomasWodehouse,Baronnewton(1857–1942),britkonzervatívpolitikus,1916és
1919közöttkülügyihelyettesállamtitkár.

48 seton-Watsonpünkösdhétfőnszóbanelismertearománválasztásokvisszásságait,sközölte
petrogallival,hogynovemberbencikketis írtrólukaTimesba.ajugoszlávválasztásokkap-
csán csak arról tudott, hogy Macedóniában alkalmaztak erőszakot. – a szerb–horvát–
szlovénKirályságbanszigorútiltásokután1921elejénmerültfelamagyarpártmegalakítá-
sánakgondolata,azonbanannakegyévmúlvakezdődőszervezéseeléisakadályokatállítot-
takahatóságok.apártnemindultaz1923.márciusiválasztásokon,részbenmertnemvolt
elégidejeazelőkészületekre,részbenpedigazért,mertamagyaroktömegévelnemkerültek
fölaválasztóinévjegyzékekre.
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egydarabigfolytaharcarégiMagyarországsazegészmagyarnemzetellen,sennek
aharcolótábornaklegtekintélyesebbvezetője,büszkeségescotusviatorvolt,akkora
minevünk„Judeo-Magyaren”volt,sazvoltafővád,hogynálunkmindenelzsidósodott
éselkorrumpálódott.

végülarendtörvény!Mr.seton-Watsonerrőlatörvényrőlúgyemlékszikmeg,hogy
egyedül Magyarországnak van a nyilvános rend védelméről címzett olyan törvénye,
amely minden személyes és sajtószabadságot elfojt. hát itt Mr. seton-Watson igen
súlyosbeszámításaláeső tévedéstkövetettel.Magyarországonnincsrendtörvény,49
csakjavaslatotterjesztettelőakormány,deazellenzékellenállásánakhatásaalattazt
levetteanapirendről.Ellenbenvanrendtörvényitten.Ennekkeresztülvitele,mintálta-
lábanbármilyen,akormánypártokbizalmiembereiáltalelhatározottjavaslatnakválto-
zásnélkülikeresztülvitelenemokozottnehézséget.gondoskodikerrőlaparlamentnek
demokratikusügyrendje.anéhányképviselőt,akikkormánypártiságukdacáranemtar-
tották jónaka törvényt, kizártákpártjukból,50 azellenzék, amelypedigaligpár fővel
kisebbakormánykoalíciónál,akilátástalanküzdelmetnemvettefel,egyszerűenkivo-
nult,éstávollétébenegy-kétnapalattkészenvoltatörvény.Mr.seton-Watsonvalószí-
nűleg a prágai eseményeket és a cseh-szlovák rendtörvény ismertetését olvasta, és
mertazőpropagandájakeretébeúgyillikbe,azegészetapplikálta51 Magyarországra.
scotusviatornakezatévedéseerősenártállításaimegbízhatóságának.Milyenérték-
kelbírnakállításai,hailyenközismertdolgokrólilyenvastagtévedéseketmondel?

végülmégegyet.Mr.seton-Watsonnagyonmegbotránkozikazon,hogyazállítóla-
gosmagyarpropagandaazutódállamoknépességistatisztikájárólhamis, tendenció-
zusszámarányokatteszközzé,éspedigolyanalapon,hogyaszerb,horvátésszlovén
népekről,úgyszinténacsehekrőlésszlovákokrólaztállítja,hogyezekkülönnemzetek,
smindeniknekkülönnyelveisvan.hátittmegintnemvehetünkrésztavitában,mert
ittazafelfogás,hogyehhezakérdéshezhozzászólhatMr.seton-Watson,mertőangol,
nekünkazonbannemszabad,báregyévezredeegyüttélünkaszlovákokkal,mertmi
magyarokvagyunk.deannyitmégismegkockáztatunk,hogyelmondjukaztanézetün-
ket,hogyaztakérdést,hogyaszerb,horvátésszlovén,acsehésszlovákegynemzet-
e,vagymindegyikkülönnemzetésmindenikneksajátkülönnyelvevan,diktátumokkal,

49 valójábanlétezettegyidevágómagyartörvény,az1921.éviIII.törvénycikkazállamiéstár-
sadalmi rendhatályosabb védelméről, amely „azállami és társadalmi rend felforgatására
vagymegsemmisítéséreirányulóbűntettekésvétségek”-re,és„amagyarállamésamagyar
nemzetmegbecsüléseellenirányulóbűntettekésvétségek”-rekorlátozódott,agyülekezési
jogotésasajtószabadságotnemérintette,mintaz indokolatlanulszigorúcsehszlovák tör-
vény.seton-Watsonemlítettpünkösdilátogatásánelismerte,hogy„nemismeriacsl.rendtör-
vényt”,ésmegígérte,hogytanulmányoznifogja.

50 Bohuslavvrbenský volt egészségügyiminiszterről, TheodorBartošekről, václavdraxlról és
LuisaLandová-štychovárólvanszó,akikarendtörvénytcsakmódosítójavaslatukelfogadása
utánszavaztákvolnameg.apártfegyelemmegsértésemiattrögtönkizártákőketpártjuk–a
Beneš-félecsehszlováknemzetiszocialistapárt–parlamentiklubjából,és indítványozták
mandátumuktólvalómegfosztásukat.

51 igazította,alkalmazta
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hatalmiszóvalelintézninemlehet,tudományosfejtegetésekkelisbajos.akérdéstaz
döntiel,hogyahorvát,szlovénésszlováknépönállónemzetnekérziéstudja-emagát,
svajonönállónemzetakar-emaradni,ragaszkodik-esajátnemzetinyelvéhez.

Ismételjük, scotus viator – az írói álnévmögött áll Mr. seton-Watson tiszteletre
méltóegyénisége–netörődjönvelünk.Minemakarjuk,hogyaminemzetünksorsával
bajlódjék,nemkérünktőleszimpátiát,legkevésbésajnálatot.demúltjakötelezi,hogy
törődjékahorvátokkalésszlovénekkel,ésittentörődjékaszlovákokkal.Enépekpat-
rónusakéntszerepelt,senépekjótevőjükneknevezték.

azamód,ahogyvelüktörődnifog,döntimajdelaztakérdést,hogymivoltscotus
viator harcaiban erősebb vezérlőmotívum: e népek szeretete, vagy pedig amagyar
nemzetgyűlölete.

prágaiMagyarhírlap,1923.május13.,[1.]p.
szerzőkéntföltüntetveacímalatt:(p.)

Mankónjáródemokrácia

Losonc,november6.

szépdologademokrácia!ademokráciakifejezmindent.ademokráciaalegfőbbjó,ez
jelentiaszabadságot,ahaladást,atömegjólétét,anépműveltségét,anépeknekés
osztályoknak egymás iránti szeretetét. a demokrácia biztosítja a nép uralmát. ahol
demokráciavan,ottanépakarataszentéssérthetetlen.ademokráciauralmahirdeti,
hogyazállamerejétanépakaratábólmeríti,ésazállamminden intézményeanép
bizalmánépülföl,ésviszontazállamnakmindenhatósága,mindenintézményeteljes
bizalommalvananépiránt.

olvassukéshalljuknapnapután,hogyezaköztársaságademokráciának igazi
hazája,ésoktóber28-án,aköztársaságszületésénekötödikévfordulójánszámtalan
szónokajkairólhangzottel,hogyaledöntöttMonarchiánakromjaindiadalmasantört
elő a demokrácia, és azóta szüntelenül és az államéletmindenmegnyilvánulásánál
csakademokráciaérvényesül.

Igenám,deademokráciánakisvannaklényegesismérvei,ademokráciánakegyik
nagy tanítómestere,aköztársaságelnökehirdetteéshirdeti,hogyademokráciának
mellőzhetlenismérveakritikánakésavitatkozásnakszabadsága,őtanítja,hogynincs
demokráciaott,aholnincsbizalomanépiránt.

a kritikának szabadságáról ezúttal ne beszéljünk.Majd egyszer szép rendszerbe
foglalvanapvilágrahozzukazokatabűnvádipöröket,amelyekékesenbizonyítják,hogy
mennyirenemrespektáljákittakritikaszabadságát.

Elmélkedjünk ezúttal egy kicsit afölött, hogymennyi bizalmat ajándékoznak itt a
hatalomuraianépnek.

azautonómiávalszembengyakranhalljukaztazérvelést,hogyamegyékautonómi-
ájafölöslegessétesziszlovenszkónakkülönautonómiáját.deugyanakkorhivatkoznak
azáltalukmeghozotttörvényre,amelyamegyeibizottságokhatáskörébőlkizárjaapoli-
tikát.Errehivatkozvameglehetősenértelmetlenörömmelésmegelégedésselállapítják
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meg, hogy az ellenzékneka választásoknál elért győzelmenem fogja befolyásolni a
közigazgatásmenetét,mertnemengedikamegválasztottbizottságitagokatpolitizál-
ni.52

Ezzelnemelégedtekmeg.amegyeibizottságnakmindenhatározataellenazsu-
pánnakjogábanállhalasztóhatállyalbíróföllebbezésselélniabelügyminiszterhez.a
belügyminiszternek pedig jogában áll a megyei bizottságnak minden határozatát
érdemben is fölülbírálni, azt megsemmisíteni vagy megváltoztatni. Ilyen biztonsági
rendszabályok elhelyezése után igazán érthetetlen, hogy miért fél mégis a megyei
bizottságoknakműködésétőlakormány.atörvény,amelyetaforradalminemzetgyűlés
hozottmeg,iparkodottártalmatlannátenniamegyeibizottságokat,hatáskörüketpedig
megtépáztaolymódon,hogyerendelkezésekfolytánaközügyekmenetérebefolyásuk
nincs.a törvénybenugyan létesítettekautonómtestületeket,mertarravoltgondjuk,
hogyaköztársaságbanademokráciánakformáitésszervezeteitelhelyezzék.denem
voltmegabátorságuk,semabecsületeselszántságukarra,hogyennekademokráci-
ánakaformamellettlényegetéstartalmatisadjanak.Mitérazazautonómtestület,
amelynekmindenhatározatátfölülbírálhatjaésmegváltoztathatjaaközpontikormány,
akinek [sic!] fölülbírálási joga nemcsak arra terjed ki, hogy vajon amegyebizottsági
határozat az autonómiának törvényes hatáskörét nem lépte-e át, hanem fölülbírálja
egyszerűenabbólaszempontbólis,hogyvajonkellemes-e,hasznos-eakormányszem-
pontjábólahatározatvagysem?

az óvatos forradalmi nemzetgyűlés azonban nem állt meg ennél a lépésnél. a
megyeihivatalokszervezéséről szóló törvény12.szakaszábaelhelyezteakövetkező
intézkedést:„aXv–XX.számúmegyékben53 akormánynakjogábanáll,haaztrendkívüli
viszonyokmegkívánják,egybizonyosválasztásiidőszaktartamáratovábbimegyebizott-
sági tagokatkinevezni,ezeknekszámaazonbannemhaladhatja túlamegválasztott
tagokszámánakegyharmadát.Ezakinevezésijog1940.januárelsejévelmegszűnik.”
a20.szakaszpedigmegadjaazsupánnakaztajogot,hogyamegyebizottságbanleg-
följebböttisztviselőtszavazatijoggalruházzonföl.

Ezeknekaz intézkedéseknek fölvételévela forradalminemzetgyűlésmár teljesen
elvetetteazálarcot,nemtörődöttazzal,hogyezekazintézkedésekformailagisellen-
tétbenvannakmindendemokráciával,éshatározottanreakciósok.anépakaratotdur-
vábban kijátszani, egy kormányzatot fönntartani a nép akaratával szemben szemér-
metlenebbmódon,mintilyenintézkedésekkel,nemlehet.

Jólismerjükaztafölfogást,amelyezeknekazintézkedéseknekatörvénybevalóföl-
vételévelérvényesült.élénkenemlékezünkazokraakijelentésekre,amelyekaköztár-
saságmegalakulásánakelsőidejébennapnaputánmegismétlődtekazoknakajkairól,

52 a megyei szervezetről – „a megyei és járási hivatalok létrehozásáról a csehszlovák
Köztársaságban”–a126/1920.számútörvényrendelkezett,szlovákiában1923.január1-
jénlépettéletbe,acsehországrészbenelhalasztottákazérvényesítését,mertáltalanéhány
némettöbbségűmegyejöttvolnalétreahatárszéleken.–az1923.szeptember10-éntartott
szlovenszkóimegyeiválasztásokeredményeképpenpetrogallizólyomnagymegyeképviselő-
testületénektagjalett.

53 azazaszlovenszkóimegyékben.
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akikeköztársaságkormányzatábanakkormintszlovákok,mintafölszabadítottszlovák
népbizalmánakegyedüliletéteményeseivettekrészt.šrobár,hodža54 ésatöbbidicső
államférfiú voltak azok, akik állandóan azt javasolták, azt hirdették, hogy
szlovenszkóban belátható időn belül nem szabad engedélyezni alkotmányos életet,
ezekazállambölcsekhirdették,hogyszlovenszkóttíz-húszévenátúgykellkormányoz-
ni,mintegyokkupáltterületet,amintkormányoztaaMonarchiaannakidejénBoszniát
éshercegovinát.

amegoldás,amelyetsikerültnekikkeresztülvitetni,igenszellemes:összesentizen-
hét kinevezett taggal támasztják alá a népakarat általmegalakított harmincöt tagú
megyebizottságot.Tehátamegyebizottságnakösszesenötvenkétszavazattalbírótagja
lesz.érvényeshatározatmeghozataláhozteháthuszonhatszavazatszükséges.akor-
mánynak mindig rendelkezésére áll tizenhét szavazat, azaz csak kilenc választott
bizottsági tag szavazatára van a kormánynak szüksége, hogy az így elért szavazat-
egyenlőségmellettatizennyolcadikkinevezetttag,azsupán,hozzáadvasajátszavaza-
tát,akormánynakkedveséshelyeshatározatothirdessenki.

Íme,ígyteszilehetővéademokratikusnépköztársaság,hogyaválasztókháromne-
gyedrészénekszavazatát,akaratátkijátssza,megsemmisítse.

akormányezeknekazintézkedéseknekalkalmazásánálnincsensemmikorláthoz
kötve.arégiautokratikusvilágban,aholatörvényhozótestületekbenmégolyanokis
helyetfoglaltak,akiknektagságukatnemanépbizalma,hanemszületésikiváltságuk
biztosította, az uralkodónakmegvolt a joga, hogy új kiváltságosokat nevezzen ki, és
ezeketbeküldjeatörvényhozótestületbe,sezeknekabeküldötteknekszavazataihoz-
zák meg a nélkülök hiányzó többséget. de ezt a jogot ritkán alkalmazták, és csak
nagyonsúlyoselőföltételekmellett.Ennekapairsschubnak55 mégmegvoltazajóolda-
la,hogyrégi,antidemokratikustestületekjogkörétnyirbáltameg,stúlnyomórészben
olyanesetekben,amikorezazantidemokratikusintézménymerevenszembehelyezke-
dett anépnekakaratával ésahaladással. Így tudjuk,hogyangliábanakirály akkor
határoztaele joggyakorlásátaLordokházával szemben,amikorazalsóház,anép
parancsáratámaszkodva,kizáróanamagarészérekívántabiztosítaniazállamikölt-
ségvetésmegállapítását.amagyarkirály1893-banafőrendiházzalszembenazegy-
házpolitikaireformokidejébenéltezzelajoggal.

a cseh-szlovák Köztársaság azonban nem a kiváltságosokkal, hanem a néppel
szemben alkalmazza ezt a pairsschubot, s annak alkalmazását biztosítja magának
mindenesetben,mikoranépamegyebizottságokbanekinemtetsző többségetkül-
dött.akitűnőhodžaminiszterúrmárishelyénvalónaktaláltaegyinterjúalakjábanköz-
zétenni,hogyszlovenszkónakormány1940-igélnifogazzalajogával,hogyamegyei
bizottságokbatagokatnevezzenki.

54 hodža,Milan (1878–1944), szlovák politikus, amagyar parlamentben a szlováknemzeti
pártképviselője,csehszlovákiábanazagrárpártszlovákágánakvezetője,unifikációs,mező-
gazdasági,majdiskolaügyiminiszter,1935és1938közöttcsehszlovákiaminiszterelnöke,
utánaemigrációbanélt.

55 Tehátannak,hogyazalkotmányosmonarchiákbanazuralkodó–sajáttöbbségénekbiztosí-
tására–afőrendiekközülpótlólagosankinevezhetettparlamentitagokat.
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szlovenszkónígyjavítjákkiaszerencsét.Miutánnemhasználtamegyeiterületek-
nekmindenjózanfelfogás,mindengazdasági,kulturálisésnemzetiszempontellenére
történtmegállapítása,ésnemhasználtazsem,hogyminket,magyarokatésnémeteket
hatmegyébenúgyszétdaraboltak,hogyseholtöbbségü[n]knelegyen,ésaminemzeti
jogainkat felfogásukszerintképtelenek legyünkérvényesíteni,egyszerűenfélretaszít-
jákanépnekítéletét,éssajátkinevezettembereiketsorakoztatjákfelamegválasztott
képviselőkellen.

azezerévesjáromalólfelszabadítottszlovenszkóvalígybánnakel,smiutánatör-
ténelmiországokbansemtalálnakmegnyugvástademokráciában (azahárommillió
németéppenolyankevésséhajlandómeghajolniamostanikormányzatirendszerelőtt,
mintmi),egyszerűenfelfüggesztikademokráciát,ésnemléptetikéletbeamegyeitör-
vényt.

Beneškülügyminiszterúrmegszakításnélkülhirdetiakülföldönaköztársaságnak
demokratikus berendezkedését, ésmellét verdesve állítja, hogy a cseh-szlovák kor-
mányzatmindigésmindenüttdemokratikus.Ennekbizonyságárabemutatjaaköztár-
saság törvényeit, így a választói jogot szabályozó törvényt, reámutat a köztársaság
alkotmányát ismertető közleményeiben, hogy a közigazgatást annak minden
formá[já]banautonóm,alegdemokratikusabbválasztójogalapjánmegalkototttestüle-
tekintézikésellenőrzik.Mintademokráciafölkentapostolatámadráazokraazorszá-
gokra,amelyek irántharaggalvaneltelve. ÍgymegbélyegziMagyarországot,shirdeti,
hogy otthon reakciós kormányzat áll fenn. Különösen hivatkozik arra, hogy
Magyarországnak választói joga reakciós. Igaza van, ami demokratikus felfogásunk
szerintis,amagyarválasztóijognemigazságos,ésnemfelelmegamaikorszellemé-
nek. Elismerjük azt is, hogy a köztársaságnak választói joga tényleg általános, és a
választásieljárásszabályozásakifogástalan.nemrekrimináljuk56 ezalkalommal,hogy
akerületekmegalkotásánálkijátszottákaszavazatokegyenlőségét,mertszlovenszkón
majdnemkétmagyarszavazatannyitszámít,mintegyszlovákszavazat.dekérdjük,
hogy Beneš dr.miért ismerteti a törvénynek csak azokat a rendelkezéseit, amelyek
tényleg demokratikusak, ésmiért hallgatja el azokat a rendelkezéseket, amelyek e
demokratikusintézkedéseketkijátsszákésmeghamisítják?Miértnemmutatjabeazo-
katamankókat,amelyekneksegélyével ittcsoszogva-nyögvebotorkálademokrácia,
mertjárninemtud.Kell-enagyobbcinizmus,mintodakényszeríteniazegésznépeta
szavazásiurnához, felszólítanianépet,hogyfejezzekiakaratát,ésazutánfélrelökni
eztanépakaratot,saztteljesenignorálni?

pMh,1923.november7.,[1.]p.
szerzőkéntföltüntetveacímalatt:(p.)

56 nemhánytorgatjukfel
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numerusclausus

Besztercebánya,december4.

Mostérkeztemhazaszabadságomról,ésitthonvárazakellemesmeglepetés,hogya
mimagyar politikánk szépen belesodródott a felekezeti harcok örvényébe, amelytől
eddigszerencsésentávoltudtukmagunkattartani.

Mirőlisvanszó?Egynémetnemzetipártiképviselőindítványtakarbenyújtaniaprá-
gaiegyetemenanumerusclaususintézményénekbehozatalaérdekében,azindítvány
aláírásátanémetpolgáripártiképviselők többségemegtagadta,ellenbenaláírták–
Körmendy-ékesLajostkivéve–amagyarképviselők,számszerintöten.57

Ígyahíradás,amitarendelkezésemreállólapokleközölnek.Ehíradássalkapcso-
latban természetesennemmaradtak el a támadások, amelyek amagyar kisebbség
politikaiképviseletétreakciósnakésantidemokratikusnakbélyegzikmeg.

Ismétlem,nemismerematényállást,sképviselőink tényeikértmagukfelelnek,ne-
kemnincsisjogomhelyettükbeszélni,magyarázatotadni.deígyis,azelőzményekisme-
retenélkül,okomvankijelenteni,hogyénnemhiszekezenhíradásvalódiságában.

Ettől függetlenül itt lerögzíteni kívánoma szövetkezett ellenzéki pártoknak állás-
pontjátanumerusclaususkérdésévelszemben,skifejtemsajátálláspontomat.

aszövetkezettellenzékipártoksemaKözös,semavezérlőBizottságbanezzela
kérdésselsohanemfoglalkoztak,egyszerűenazért,mertnemvoltsemmiokarra,hogy
foglalkozzunkvele.sohaegyetlenhangsemszólaltmegezenintézménymellett,nem
voltsenki,akianumerusclaususmellettfölszólaltvolna,sígynemvoltalkalomannak
visszautasításárasem.sőtazungvárottezévmájusábanmegtartottközösbizottsági
ülésalkalmávalKorláthEndretöbbünknekbemutattabeszédénektervezetét,amelyet
amásnapMunkácsonmegtartottmagyarnemzetikongresszusonkívántelmondani.58

57 azegyetemifelvételsoránérvényesítendőnumerusclaususróldr.Ernstschollich,anémet
nemzeti párt képviselője nyújtott be indítványt. a prágaiMagyarhírlap 3-án keltezett (de
petrogallicikkévelegynaponmegjelent)híreszerinteztanémetnemzetipártésanémet
nemzeti szocialistapárt képviselői aláírták, utánukpedig Lelley Jenő, palkovichviktor és
Körmendy-ékesLajosmagyarkeresztényszocialistaképviselőkis.Körmendy-ékes,meggyő-
ződve a dokumentum tartalmáról, töröltette aláírását a képviselőház elnökségénél. dr.
JablonitzkyJánosésFüssyKálmánképviselőknevepedigakétmagyarpártközösklubjának
titkárátilletőazonfelhatalmazásalapjánkerültadokumentumra,melyszerintanémetpol-
gáripártokindítványaitésinterpellációit–anagyobbtámogatásérdekében–aklubhoztar-
tozómagyarképviselőkaláírásávaltávollétükbenelláthassa.Füssy,Körmendy-ékesnyomán,
szinténtöröltetteazaláírását.azindítványrarejtélyesmódonrákerültszent-IványJózsefalá-
írásais,akiviszonthivatalosanszabadságonvoltésezidőbensemmilyentörvényhozótevé-
kenységbennemvettrészt,nemisvoltprágában.őkülönnyilatkozatbanhatárolódottelaz
indítványtól.(A numerus clausus inditvány aláirásai. pMh,1923.december5.,3.p.)acikk
szerinttöbblapban–példáulaKassainaplóbanésapragerTagblattban–teljesenalapta-
lanuljelentekmegolyanhírek,hogyaképviselőházmártárgyaltaéselisutasítottaazalkot-
mányostárgyalásfeltételeitegyébkéntnélkülözőjavaslatot.

58 aszlovenszkóiésruszinszkóiszövetkezettEllenzékipártokvezérlőBizottságánakésKözös
Bizottságának említett ungvári ülésétmájus 5-én tartottákmeg. Itt petrogalli részletesen
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Ebeszédnekazta részét,amelyazsidókérdéssel foglalkozott,mi, jelenlévők,együtt
szövegeztükmeg,sebbenkifejezéstadtunkazonvárakozásunknak,hogyazsidóság-
nakazarésze,amelya jó időkbenmagyarnakvallottamagát,amagyarságmostani
küzdelmébenishívenkifogtartani,sazsidóságnakezahűségemegfogjaodaát,a
határontúlisértetniazilletékesekkel,hogyanumerusclaususfönntartásaigazságta-
lan.Tehátamipolitikánknemadalapotsnemmutatfölelőzményeket,amelyekarra
engednénekkövetkeztetni,hogymiittakarjukanumerusclaususbehozatalát,ellenke-
zően,aztmutatja,hogymiszívesenvennőkannakeltörlésétottis,aholazérvényben
van. Természetes, hogy ennek az óhajnak kifejezésénél többet nem tehetünk,mert
másországdolgaibabeleavatkozninincsjogunk.

amiazénálláspontomatilleti,azigenegyszerűésvilágos.énhelytelennekésrossz-
nak tartomanumerus clausus intézményét először elvi álláspontomnál fogva. Itt, a
köztársaságbanazúgynevezettkisebbséginemzeteknekmindenjogátazilletőnemzet
népességiszámarányaszerintállapítjákmeg.Eszámaránybanosztjákkiaziskolákat,
éspedigazoktatásmindentagozatában.Eszámaránytveszikalapul,amikorengedé-
lyezik a közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban a kisebbségi nemzet nyelvének
használatát.Ezaz igaziésáltalánosnumerusclausus.nemfoglalkozommostazzal,
hogyakisebbségijogokgyakorlásateréniscsakanumerusclaususelvétismerikel,a
gyakorlatbanmégeztazelvetsemvalósítjákmeg.amikoréntámadomeztazelvet,
nemcsak azért teszem,mert annak érvényesítését nemzetemre nézve károsnak és
rossznaktartom,detámadomazért,mertigazságtalannak,antidemokratikusnak,bar-
bárnaktartom.ésnemváltozikezazálláspontomakkorsem,haeztazelvetcsakegy
szűkebbtéren,azegyetemioktatásterénésegyfelekezettelvagyfajjalszembenalkal-
mazzák,amelyhezénnemtartozom.

szerencsétlennektartomeztazintézménytagyakorlatieredményszempontjábólis.
Meggyőződésem,hogyaztazeredményt,amelyetelérniakarnakazok,akikez intéz-
ménytbehoznikívánják,nemérikel.anumerusclaususnemhozzamegazeredményt,
amelyetazintézményhíveivárnaktőle,hogyígymegakadályozzákazt,hogyazsidóság
elözönöljeaszellemipályákatésvisszaszorítjaonnananemzsidókat.Mindösszeazt
azeredménythozzamagával,hogyanemzetésazsidóságközöttszakadékotlétesít.

dehaígyelviésgyakorlatiszempontokbólhelytelenáltalábananumerusclausus,
egyenesen veszedelmes ennek a kérdésnek fölvetése ami helyzetünkben. nekünk
senkit nem szabad elzárnunk attól, hogy csatlakozzék a mi küzdelmünkhöz.
csatlakozzékteljesodaadássalésmindenkeserűségnélkül.Eztazonbannemvárhat-
jukelazoktól,akiketfelekezetivagyfajiönérzetükbenmegtámadunk.amiharcunkat
elnyomottnemzetünkjogaiértcsakademokráciafegyvereivelvívhatjukmeg,ésönma-
gunkatsebeznőkmeg,haebbenaharcbanolyanfegyverekethasználunk,amelyekkel
csakademokráciaellenhadakozhatunk.

Mégegyetkellmegjegyeznem.énésvelemegyütt sokanazokközül,akikegyütt
küzdünk,eztazálláspontunkathívenfogjukszolgálni,függetlenülattól,hogyazsidó-

beszámoltaKözpontiIrodaműködésérőlés„aközéletieseményekről”.résztvettamásnap
Munkácson megrendezett ruszinszkói Magyar nemzeti Kongresszuson is. Korláth Endre
említettbeszédétkivonatosanközliaprágaiMagyarhírlapmájus8-iszáma.
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ságmilyenálláspontotfoglalelvelünkszemben.nemfogjukálláspontunkatmegváltoz-
tatniazért,mertazsidóság,éppencsakzólyommegyétkivéve,atöbbimegyébenelha-
gyott, és jónak látta, hogy felekezeti vagy zsidó nemzeti alapon külön tömörüljön, s
azóta is,példáulsokhelyenabíróválasztásoknál,szavazataivalnemminket,hanem
ellenségeinket támogatja.aKassainaplódecember2.kelettelellátott lapjábanmár
nemcsakaképviselőket,depártjainkatistámadjaolyanmodorban,amelyaztalátsza-
totkeltiföl,hogyezasajnálatosincidensegyrégvártalkalomatámadásmegindításá-
ra.59 alapnemaKassainapló,hanemanépújságstílusábantámadjaKörmendytés
Füssyt.Körmendyvelszembenazzalasúlyos,odavetett,semmivelnembizonyítottés
sértőinszinuációvalél,hogy„üzletiszimatja”indítottaőtarra,hogyaláírásáttöröltesse.
Füssytmégminősíthetetlenebbtámadásbanrészesíti.FüssyKálmántamagyarnépa
magasoraibólküldötteanemzetgyűlésbe.FüssyKálmánmegszemélyesítőjeamiértel-
mes,józan,becsületesmagyarnépünknek,bennemegvannakmindazokatulajdonsá-
gok,amelyekértmiszeretjükésbüszkékvagyunkaminépünkre,vagyhaúgytetszik,
amimagyarparasztunkra.aKassainaplómagátmindigademokráciahivatottszószó-
lójánakgerálja.60 deakieztacikketírta,úgylátszik,azokközétartozik,akikszájukon
hordjákállandóanademokráciát,elmondják,hogyőkanépgyermekeiértharcolnakaz
urakkalszemben,mihelytazonbanúgylátják,hogyegy„anépgyermekei”közülolyant
tesz,aminekiknemkedves,úgyaziskolázottemberarroganciájávalnyombankicsúfol-
ják azért, mert kevesebb iskolát végzett és mert kérges a tenyere, s ezzel akarják
nevetségessétenni.hátazilyenszellemeskedéseknemártanakFüssyKálmánnak,de
viszontnemalkalmasakarra,hogyaKassainapló tekintélyétemeljékésközöttünk
összhangotteremtsenek.

hiszem,hogyazaszerencsétlenincidens,amelyetaboldogtalannumerusclaususföl-
idézett, s amelyreaKassainapló ráduplázott, el fog simulni,61 smindnyájan tudatára
jövünkannak,hogynemzetünksúlyoshelyzetébennemengedhetjükmegaztakedvte-
lést,hogyegymássalmarakodjunk;azsidóságistisztánfogjalátni,hogyhaamagyarság
ajogaiértfolytatottküzdelembenelbukik,úgyezzelsajátsorsaismegleszpecsételve.

prágaiMagyarhírlap,1923.december5.,[1.]p.
acímalattföltüntetve:Írta:petrogallioszkárdr.

59 azországosszéchényiKönyvtárKassainapló-kollekciójábanahivatkozottcikkadecember
1-jeiszámbantalálható,amitazakorabeligyakorlatmagyaráz,hogyahelybenésavidéken
terjesztett lapszámokat máshogy dátumoz(hat)ták: (erbé) [rév Béla]: A numerus clausus
lovagjai ([1.]p). Eztmegelőzőenalapnovember30-iszámakétcikkbenisfoglalkozikakér-
déssel,Bombavetők cíművezércikkébenésaNumerus clausus a prágai parlamentben főcí-
mű,a2.oldalonközöltírásban.

60 értsd:tekinti,minősítimagát.
61 aKassainaplóA magyar képviselők szerepe a numerus clausus-ügyben főcímű írásában

december6-án (azországosszéchényiKönyvtárban találhatópéldánydátuma) tér vissza
erreakérdésre.azújinformációkértelmébenpontosítjaatörténteket;amagyarképviselők
viselkedésétnemtartjaugyanteljesentisztázottnak,depetrogallielviállásfoglalásátfontos-
nak,„komoly”-nakismeriel.
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Elbeszélttörténelem
hučkoKároly

hučko Károly 1926. augusztus 3-án született
vágsellyén.édesapjamunkásvolt,deavágsely-
lyei kisbírói posztot is betöltötte. a családnak
háborústragédiátkellettmegélnie:azapa1943
januárjábaneltűntadon-kanyarban.édesanyja
háztartásbeliként egyedült maradt a négy gye-
rekkel. hučko Károly pilótának jelentkezett, de
repülőgép-szerelőnekvettékfel,amiaztjelentet-
te,hogyháromhónaposgyalogságikiképzésen
kellett részt vennie – 1944 júniusában kapott
behívótKomáromba.romániaátállásakorjutott
kiErdélybeafrontra,aholegyhónaputánszov-
jet fogságba esett. 1948 októberében jutott

haza. Ezután építkezéseken dolgozott. 1949 októberétől 1950 márciusáig Jičínben
szolgált a csehszlovák hadseregben, ahol repülőmegfigyelői tanfolyamon vett részt.
családfenntartólévéncsaköthónapotkelletttöltenieahadseregkötelékében.utána
egy ideig építkezésendolgozott, 1950 júniusától vasutas lett: apozsonyésgalánta
köztivasútszakaszon4évigpályamunkás,majd17évigpályamester.1987-bennyug-
díjazták,csakapozsonyifőpályaudvarfelújításaután,dekésőbbishívtákhelyettesíte-
nimindennyáron, télenpedig fűtőkéntdolgozottanyugdíjmellett.1950.augusztus
19-énkötöttházasságot,amelybőlkétleánygyermekükszületett.Feleségehalálaóta
egyedülélszülővárosában,vágsellyén.

Talán először mutatkozzon be és mondjon valamit a családjáról.
hučkoKárolyvagyok,vágsellyénszülettem1926.augusztus3-án.három testvérem
volt,énvoltamalegidősebb.édesanyámotthonvolt,háztartásban,apámmunkásem-
bervolt,nemvoltállandómunkája,talánegyvagykétévigkisbíróvoltittazakkoriköz-
ségházán. aztán 1942-ben berukkolt, és mindjárt kivitték oroszországba. semmi
átképzésennemvolt,mertazelőttacsehszlovákhadseregbenisszolgált.Egyszerűen
kapott behívót, berukkolt érsekújvárba, valami trénalakulathoz került, lovas kocsival
csináltaazutánpótlást.Egyszervoltcsakotthon,mégmielőttkimentekafrontra,és
aztánnemisjöttvissza.Úgyhogyazédesanyámhadiözvegylett.

Mit tud erről, hol esett el?
valaholadonmellett.akatonatársaimondták,akikhazakerültek,hogymikorutoljára
láttákőtet,mégmentalovakért,detöbbetnemtudrólasenki.Miotthoniscsakazt
tudtuk,amitarádióbanhallottunk,mikormárdicsekedtekazelőrevonulással.aztán
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mikormegfordultahelyzet,akkormegkoordináltvisszavonulásnaknevezték,valahogy
így.

Akkor esett el, amikor 1943 januárjában áttörtek az oroszok?
Igen,azapámisottmaradt,többetnemistudunkróla.

Jött erről valami hivatalos értesítés?
nem,semmi.

Hogyan viselte a család ezt a helyzetet?
azanyámháztartásbelivolt,négycsaládosanya,kapottvalamisegélyt,ésabbólkellett
megélni,nemvoltmáshátra.

1938

Mielőtt 1938 novemberében elfoglalták Vágsellyét a magyar csapatok, a csehszlovák
hadsereg mozgósított. Erre hogyan emlékszik?
Egyszerűenkihirdettékamozgósítást,nemtudom,hánykorosztályvolt,ésazoknakbekel-
lettrukkolni.azasszonyokkikísértékőketazállomásra,sírás,rívás,ölelkedés,ésazem-
berekmentekazalakulatjaikhoz,ennyivoltazegész.Mármikoramagyarokelfoglaltákezt
aterületet,akkoraztánolyanlassacskánhazaengedtékőketacsehszlovákhadseregből.

Milyen volt itt a hangulat, mielőtt bejöttek a magyarok?
akikmagyarérzelműekvoltak,azokörültek,voltakolyanok,akikadtákanagyot.akinek
mindegyvolt,azmegviselteúgy,ahogy jött.ésakinagyszlovákvolt,azel isment.
Mikorramár jöttamagyarhadsereg,akikvoltakcsehek–hivatalokbanvoltak,vagy
vezetőszerepükvolt–,azokmárakkorramindelhurcolkodtak.

Voltak sellyeiek, akik elmentek?
nem,azeredetisellyeieknem,azokmaradtak.Ittnemvoltolyankitudjamilyennagy
azuraság,mertsellyecsakolyannagyobbfaluvolt,úgyhogyakisellyeivolt,azmaradt.

Voltak itt csehszlovák csapatok a magyar bevonulás előtt?
Igen,voltakittkatonákis.sellyejárásiszékhelyvolt,úgyhogyittvoltaparancsnokság.
atemplombaisjártakmisére,láttamőkettöbbszöris,ezeketatiszteket.aztán1938-
banolyanbékésenelvonultak.arraemlékszek,mikorazutolsókatonatisztacsehszlo-
vákhadseregből ráült abiciklire ésaztmondta, hogyEšte nás oplačete!, hogymég
megsirattokbennünket.Ezvoltabúcsúszava.

Hogyan emlékszik a magyar csapatok bevonulására?
deákiróljöttekakatonák,vonultagyalogság,olyanjóegypárszakaszjött.voltőrségis,
autóval,akikelőrebejöttek,látták,hogytisztaalevegő,aztánjöttekacsapatok.álltunk
atemetőnél,ésjöttekbearampánkeresztül.nekemvoltegybarátom,akiottlakott
nemmessze tőlünk,azzalegyüttmentem.deanépek iskintvoltak,végigazegész
utca,mindenkikíváncsivolt,hogyanjönnekbe.
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Volt valamilyen hivatalos fogadás is?
arranememlékszek.csakegypárzászlóvoltkitéve–akikolyannagyobbmagyarnak
éreztékmagukat,azokcsináltakmagyarzászlótéskidugtákaszerháról.

A tiszta magyar falukban általában lelkesen fogadták a magyarokat, itt, Sellyén inkább
ilyen csendes volt?
nememlékszek,hogyvalaminagyfelhajtáslettvolna,aztnemmondhatom.Máraztán
később,mikormárelhelyezkedtek,vasárnaponkéntvoltakolyannagyobbszónoklások,
amaiszentháromságtérenvoltegymozi,előtteegytribüntépítettek,ésonnanmagya-
rázták,milyenamagyarhelyzet,Magyarországtörténetét,megailyesmiket,lelkesítet-
tékanépet.Egytiszttanítottaanépethadikiáltásokra,hipp-hipphurrá,megilyenekre,
ésanépmondtautána.deeznemvoltmindenvasárnap,csakúgyalkalmilag.

Maradtak itt magyar csapatok?
Igen,mertittvoltahatár,vecséntúl.rögtönahídmellett,amivanahepajkocsma,
valamikoravecseiekodajártakiskolábaésmikorbejöttekamagyarok,kiürítették,és
ottvoltamagyarhatárőrség,onnanjártakportyázniahatárra.

1938után

A szülei milyen nemzetiségűek voltak?
otthontöbbnyiremagyarulbeszéltünk.énszlovákiskolábajártam,ahúgommagyarba,
mertakkormárcsakmagyariskolavolt.deegészenmindegyvolt–amikorbejötteka
magyarok,akkoraztmondták,hogyazok maradtatok, amik voltatok, magyarok.ahábo-
rúutánmegintcsakugyaneztmondták,hogyzostali ste tými, čím ste boli, Slovákmi,
azokmaradtatok,amikvoltatok,szlovákok.

Milyen volt itt a szlovák–magyar viszony 1938 előtt és az után?
Ittsemmimegkülönböztetésnemvolt,hogyvalamiellenszenvetéreztekvolnaegymás
ellenazemberek,olyanmindegyvolt,hogyszlovák,vagymagyarvalaki.Ittsellyénaz
voltakülönös,hogyhapéldáulkétszomszédbeszéltegymással,egyikszlovákulkér-
dezett,amásikmagyarulválaszoltneki,ésészresevették,hogyátkapcsoltak.olyasmi,
hogyazegyikamásikotkinemállhatta,nemvoltegyáltalán.csehszlovákiaalattnem
is tudta senki, hogy hogyan beszélsz, magyarul, vagy szlovákul, mindegy volt. Már
aztán,amikoramagyarokbejöttek,akkorazokmárjobbantiltottákaszlovákbeszédet.
deamagyarokalattsemondhatomaztot,hogyvalamiüldözésfélelettvolna,hogytil-
tottákvolnaaszlovákbeszédet.példáulénmindjártiskolautánmentemborbélyinas-
nak, úgyhogy akkor a borbélyüzletben, ott olyan beszédekmentek, hogy ott igazán
megtárgyaltákazegészpolitikaihelyzetet,éssemmiolyannemvolt,hogyegymásellen
mentvolna,aztnemlehetállítani.

Gondolom, úgy volt, hogy voltak szlovák barátai, magyar barátai...
perszehogy,ittazöregsellyeiekbőlmindenkibeszéltszlovákul,magyarul.csakolyan
különbségvolt,hogyaFelsőutcaiparasztok–Belovics,Miskovicsnevűek–többnyire
magyarosabbakvoltak,ésazalsóutcában,amiaplébániátólment lefelé,aBaluška
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meghučkonevűek, többnyireolyanszlovákosabbakvoltak.deamikorösszejötteka
szövetkezeti kocsmában, ott egyformán beszéltmindenki, nem volt, hogy valaki ide
húzottvolna,vagyoda.

1938 után jöttek Sellyére valami anyaországiak?
azokvoltak,igen,ajobbhelyeketahivatalokbanazokfoglaltákel.voltaksellyeiek,akik
kaptak hivatalokat, mert akik olyan hazafiasságot mutattak, azoknak azért dugtak
valamit, de a vezetőség az többnyire anyaországi volt. adták a nagyot,mintha itten
alsóbbrendűnépek lettek volna. akkormink csak úgy truccból szlovákul beszéltünk
közöttük[nevet],mégaziskolábanisatanítóelőtt,akiolyannagymagyarvolt,aznem
tűrtegyszlovákszótse,havalakivéletlenülelszóltamagát.

Így provokálták a tanítót – megbüntette magukat?
nem,csakmorgottegyet,kaptamagát,éselment,minkmegnevettünkmagunkközött.

Milyen iskolába járt?
énszlovákbajártam.Elsőrepublikaalattvoltszlovákiskola,devoltmagyarosztályis,
ahúgommagyariskolábajárt.Mikorbejöttekamagyarok,amegszállásutánolyanszü-
netvolt,nemvoltiskola.aszlováktanítókelmentekmind,nememlékszekegyáltalán,
hogymaradtvolnavalakiközülük.Mikortisztázódottahelyzet,aztánjártamahetedik-
be, nyolcadikba, deaztmármagyarba. amagyarnyelvet többet tanultamazalatt a
hetedik,nyolcadikalatt,mintazegészhatszlovákosztályban.amagyarnyelvkönnyebb
voltahelyesírásszempontjából,mintaszlovák.ésamagyartörténelemmegolyanvolt,
mintamese,aztimádtuk,királyokról,mindenről,hetvenhétszerátolvastamamagyar
történelmet.aszlováktörténelemből,aztlehetmondani,hogymajdnemsemmirenem
emlékszek,csakannyittudtam,hogyvalamikorvoltanagymorvaBirodalom.deapró-
lékosdolgokranememlékszek.

És a csehszlovák idő alatt, gondolom, a szlovák tanítók elmentek...
azokelmentekmind,azokközülnememlékszekegyáltalán,hogymaradtvolnavalaki.
acsehszlovákidőalattvoltmagyariskolaisitt,demikorváltozásvolt,aztánmárcsak
magyariskolavolt.

Hogyan vették az „inkább szlovák” szülők, amikor megszűnt a szlovák iskola?
nememlékszeksemmiincidensrevagyvalamire.

Mit tud mondani a magyar csendőrökről?
hát,vagánygyerekekvoltak,deénakkorcsakúgyláttamőket,hogyarendetfenntartot-
ták,azbiztos,arraszigorúakvoltak,nemvoltsemmirendetlenség.portyáztakéjjel-nap-
pal,jártákafalut.abűnözőkkelnemjátszottakkesztyűskézzel,azbiztos,azokraszigorú-
akvoltak.velemsemmidolguknemvolt,deazttudom,hogyszigorúakvoltak.

Hogyan emlékszik a sellyei zsidókra?
aFelsőésaFőutcábanvoltakazsidóüzletek,üzletelésselfoglalkoztak.pénzesember-
ekvoltak,nemisemlékszekolyanra,hogylettvolnaszegényközöttük.szerteszéjjellak-
taksellyén,deaztánjöttazarendelet,amikorösszpontosítottákőketaFarkasdiutcá-
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ba,ottvoltagettó.voltottegynagyemeletesgabonaraktár,ottvoltaksokan,ésmég
egypárházatkiürítettek,márhogyhogyan,aztnemtudom.

És ez a gettó be volt kerítve?
nemvoltbekerítve,deottkellettnekik tartózkodni.Lehet,hogyacsendőrök járhattak
körülötte,hogyszökésvagyvalamiilyesminelegyen.Lehet,hogymegvoltnekikmondva,
hogyinnennemmehettekki,ésőkaztbetartották.deeznemtartottsoká,mikorössz-
pontosítottákőket,egyreggelláttuk,hogyfölsorakoztattákőket.agrünwaldvendéglőben
voltaleventeotthon,ottanátvizsgáltákőket,mitvihetnekmagukkal,ésmentekazállo-
másra, galántán volt egy tábori csendőralakulat, a sapkájuk mellett is olyan kisebb
kakastoll,bukréta,azokkísértékőketkifelé.aztánbeavagonokba,éstöbbetnemistud-
tunkróluk.voltegyganzlinevűbácsi,fölvásároltaatollat,ésazasszonyok,példáulazén
anyámis,hordtáktőleanagyzsákbanatollat,ésaztosztályozták,válogatták.Ezértfize-
tett,úgyhogyazsokemberneksegített.Máraztúgykésőbbhallottuk,hogymilettvele,
mertmindenkiismerteőt.őrólamondták,hogyútközbenfölvágtaazereitésmeghalt.

Amikor hazajött a fogságból, akkor voltak Sellyén zsidók?
Mégegypárvolt.akikháborúutánvisszakerültek,sokankimentekpalesztinába.

Mi lett a zsidók vagyonával?
azállamelkobozta,aföldeketszétosztották,ésatöbbivagyont,aztisvalahogyanbiz-
toselkobozták,vagykitudjamirehasználták.amiingatlanvolt,házak,azmaradt,ésa
többivelnemtudom,mitcsináltak.

És akkor kik költöztek a házaikba?
aztmárnemtudommegmondani,mertén1944júniusábanberukkoltam.

A hadseregben voltak zsidó munkaszolgálatosok, erről van valami emléke?
azokkalminknemkerültünkösszeegyáltalán.Jódolguknemvolt,biztos,azokkalnem
bántakjól.Mégaberukkolásomelőttborbélyüzletbeninaskodtam,ottösszejöttmin-
denféle nép és ment a mindenféle beszéd. Megtárgyalták a politikai helyzetet, de
államellenes dolgokat nemmondott senki, arra vigyázott mindenki. csak olyanokat
beszéltek,hogymiahelyzet,hogymegymindenittenmostan,mihiányzik,mikellene,
mivolnaajó,ilyesmivelteltazidő.aztánazokakatonák,akikhazakerültekszabadság-
ra,azokmondták,hogynagyoncsúnyánbántakamunkaszolgálatosokkal.voltakolya-
nok, akikaztmondták, hogyaz volt ahelyzet, hogyminél kevesebbethozni belőlük
haza,úgyhogykimondottanlikvidálásravoltakítélve.

Mit tud mondani az akkori sellyei cigányságról?
asellyeicigányoknakarégivásártérnélvoltapérójuk,ottvoltolyankétsorház,olyan
szegényesen laktak.én jártamazonkeresztül,mertazöreganyámott lakott,azona
soron,ésmikorbenéztemazablakonkeresztül,sokhelyenláttam,hogykifestettszo-
bák voltak, amimégnálunk se volt, nálunk csak fehérremeszelt szobák voltak.de
amúgydolgosemberekvoltak,semmiolyanrendetlenségnemvolt,aztnemlehetrájuk
mondani.deaszegényebbekközétartoztak.

Elbeszélt történelem 129
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XX.évfolyam

2018/2,som
orja



Mivel foglalkoztak általában?
alkalmimunkával,parasztokhoz jártakkapálni,aratásalatt,acséplésnélsegítettek,
holmilyenmunkaakadt.amúgymegvoltakazenészek,talánkétcsoportisvolt,ami
zenével foglalkozott, húzták a nótát, azok talán jobbanálltak pénz dolgával,mert a
zenétmegfizették,amagyarokszerettékamulatást.deaszegényebbekalkalmimun-
kávalfoglalkoztak.

A cigányokat is üldözték a háború alatt, mint a zsidókat? Arra nem emlékszik?
aztnemmondhatom,azittenicigányokategyáltalán.csakannyittudok,hogyacsend-
őrök,lovascsendőrökrendettartottakapérókörül.olyannagyhősiesenjártak,ésmin-
den rendetlenségetmindjárt elintéztek, csak annyi volt. Ezek olyan cigányok voltak,
hogyezekkelnemisvoltsemmiprobléma.

Cigányok is szolgáltak a magyar hadseregben – voltak magának cigány katonatársai?
azokkalnemvoltamegyáltalán,nemtudoksemmit.

Leventeként

Térjünk rá a leventézésre.
azkötelezővoltmindenkinek.Mindenhétencsütörtököndélutánvoltakiképzés,taní-
tottákakatonaimozdulatokat,„jobbraát,balraát”,megnéha„feküdj”,büntetésből,
deazcsakolyankivételesesetekbenvolt.Fapuskáinkvoltak,azokkaltanultunktiszte-
legni,„vállhoz,lábhoz,súlyba,fapuskávaltisztelegj”,ilyeneket.háromkorosztályvolt,
tizenötéveskorig leventeapródok, tizennyolcéveskorig levente ifjúk, ésaztánmár
tizennyolc,tizenkilencévesek,azokmárleventelegényekvoltak,aztánhúszéveskor-
banvoltarukkolás.

Milyen különbség volt ezek között?
arranemtudokpontosanfelelni.demireberukkoltaleventelegény,azalapmozdulato-
katmártudta,úgyhogyazokatmárahadseregnélnemkelletttanítani,mármindben-
nükvoltak.

A csoportjában mennyi levente volt?
Mi,az1926-oskorosztály,azvoltlegnagyobb,voltunkúgyfölülharmincanegyszakasz-
ban.

Egy szakasz volt egy évfolyam?
Igen,úgyvolt,összesenvoltvalaminyolcszakaszis.

Kik voltak a parancsnokaik?
a tanítók, azok automatikusan a parancsnokok közé tartoztak,mert azoknakmind-
egyiknekrangjavolt,egyenruhábanjártak.voltaksegédparancsnokokis,helyilakósok,
többnyireakikazelsővilágháborúbanvoltakésazokisvalamilyenranggalrendelkez-
tek,azokmártudtakvalamirőlbeszélni.Mindaháromcsoportnakvoltegysegédleven-
teoktatója.Ittatemplommalszembenvoltakatonaiparancsnokság,aharmincháznál.
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agyakorlatottvoltkint,aholmostasídliskováhvan,azakkorméggyöpvolt,ésott
voltakiképzés.Mikorestejöttünkhazafeléagyakorlatról,akatonaiparancsnok,egy
százados,vadonLajosnakhívták,kiálltabalkonra,amiabejáratfölöttvan,éstisztel-
gett.Elölmentaleventeoktató,azvezényelt,„balranézz!”,ésvertükadíszmeneteta
Főutcán.aleventék,akiktudtakzenélni,azokatarendesgyakorlathelyettmeneteltet-
tékésmenetközben játszottákaz indulókat.direktolyanhelyenvezettékőket,ahol
gödrökvoltak,hogyolyanhelyenistudjanakjátszani.Kísértekminketkiagyakorlótérre
isésvisszafeléis,őkjátszottákazindulókat.

A fapuskákat említette – volt azért céllövészetük is?
azthiszem,azcsakaközépsőcsoporttólvolt,csak levente ifjúknakés levente legé-
nyeknekvoltaklőgyakorlataik.aholazÖreghídvolt,ottvoltegynagytöltés,ésamikor
lövészet volt, akkor ki volt állítva két őr, a golyók végett nem lehetett a töltésen se
menni.voltottegyolyanépület,ahonnanfekvelehetettlőniacéltáblákba.Mégmost
istudom,harmincmintájú,Féggyártmányú–fegyver-ésgépgyár–céllövőleventekis-
puska,ezvoltaneve.aligvártuk,mikorkerülránkasoracéllövészetre.

Akkor ezzel attraktívabbá tették a leventézést...
Igen, persze, nemnagyon emlékszek senkire, hogy valaki panaszkodott volna, hogy
leventébekelljárni,mertottagyerekekegyüttvoltunk,éselmentegyfélnapilyenek-
kel.Jobbraát,balraát,másnemigenvolt,megnéhafeküdj,büntetésből,deazcsak
olyankivételesesetekbenvolt.Mikormárvégeztünk,fölsorakoztunk,afőparancsnok
mégmondottvalamit,ésmikorvégzett,akkoraztmondta,hogy„végeztem”,minkmeg
„szebbjövőt”köszöntünk,őmeg„adjonisten”ésaztánvoltazoszolj.

És voltak olyanok, akik kihagytak leventézést?
olyasmitbüntettek.Itt,sellyénselyemhernyókattenyésztettek,ésannak,akiigazolat-
lanulhiányzott,szednikellettahernyókrészéreazeperfalevelet.

Volt a leventéknek valami központjuk?
agrünwaldzsidónakavendéglőjevolt,abbóllettaleventeotthon,annaknagyudvaravolt,
ottvoltasorakozó.agrünwaldotnemismertemszemélyesen,lehet,hogymárnemisélt,
csakazakocsmájamegvolt,ésaztaztánmegszüntették.Lehet,hogyelvettéktőle,mert
ottmárnemvoltsemmimás,csakaleventeotthon.Esténként,haakartunkvalamiveltár-
salogni,akkorottangyűltünkössze.Mindenfélejátékokvoltak,mégbiliárdisvolt,ésott
raktároztákafapuskákatis.voltottegynagyhelyiség,éstélen,mikornemmehettünkki
agyakorlatra,akkorotttartottakatanítókolyanhazafiaselőadásfélét,Magyarországtör-
ténelméből,azújságokbólolvastakfölcikkeket,vagyvalamifrontiesetekrőlbeszéltek.a
hazafiasságotrendesentömtékbelénk,azvoltazértelmealeventézésnek.

Katonaságafrontelőtt

Hogyan került a hadsereghez?
Mikorkijártamaz inasiskolát,akkortájbanvoltegy fölhívásaamagyarhadseregnek,
hogy aki akar, jelentkezzen pilótának vagy repülőgép-szerelőnek. Jelentkeztem is,
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1944februárjábanegyorvosikivizsgálásonvoltam.pilótánaknemvettekföl,defölvol-
tamvéverepülőgép-szerelőikiképzésre.csakhogyazvoltaföltétel,hogyelőttehárom
hónapigyalogságielőképzésrekellettbevonulni,éscsakazutánhelyeztekvolnavala-
melyikröptérre,aműhelybe.

Hol kellett jelentkeznie?
asellyeikatonaiparancsnokságonkellettkitölteniegynyomtatványt,ésőkelküldték,
leghamarébbKomáromba,ottintézkedtektovább,onnankaptamapapírokat,ésaztán
behívtakazorvosivizsgálatra.

Mi végett nem vették fel pilótának?
azolyanfoglalkozásvolt,hogyodafinomabbgyerekek,megprotekciósakmehettek,a
munkáramegjóvoltaproliis.[nevet]

És mi vitte erre magát, hogy jelentkezzen?
aszlovákokúgymondják,hogymladíckanerozvážnosť [ifjúkorimeggondolatlanság].
[nevet]azembernekakkornemigenvoltmivelfoglalkozni,gondoltam,hogyhátvalami
legyen.nemvoltúgy,mintaszocializmusalatt,hogyazemberaminekakart,annak
kitanult.aztakartam,hogylegyenvalamibelőlem,hátjelentkeztemerreakiképzésre.

Volt sorozáson is?
érsekújvárban,azaranyoroszlánnevűvendéglőbenvoltasorozás.rendeskatonaor-
vosokvoltakott,végignéztek,végigtapogattak,ésmindjártírták,hogyKa,[nevet]kivá-
lóanalkalmas,azthiszem.Mégasorozássalkapcsolatban,akiknemvoltakkatonákaz
első [csehszlovák] republika alatt, azokat aztán amagyar időben újból behívták, és
majdnemazösszesetbesorozták,mertaháborúalattmárkellettakatona.akimár
akáregykicsitisalkalmasvolt,mehetett.Ezeketúgyhívták,hogyaműrostosak.[nevet]

Miért hívták őket műrostosoknak?
akkoriidőkbennemvoltannyiruhaanyag,ésműrostnakneveztékaztazanyagot,ami-
bőlvarrtáka ruhát,deazt többnyirecsóványbólvagyvalami ilyesmibőlcsinálták,az
szerintneveztékelezeketakatonákatműrostosoknak,mertnemrendeskatonáknak,
hanemcsakolyanpótlásnakvettékőket.[nevet]

Mikor és hova rukkolt be?
Egyideigvártam,éskaptambehívót,1944.június13-áraKomáromba,a22-esgyalog-
ezredhez,gyalogságikiképzésre.azelsőzászlóaljvolt,ésmindjártelsőszázadis.ott
mentazalapkiképzés–hamárvalakiodakerülaműhelybe,akkornekelljenilyenekkel
foglalkozni,márelőképzettkatonalegyen.rögtönazelejénmégnemvoltunksokan,
csakegypáran,deolyankéthétmúlvamárkezdtektöbbenjönni,mertvoltmégegyföl-
hívás–aztmár csakúgyolvastamaplakátonvalahol–,hogy „abolsevizmusellen
hívomamagyar ifjúságot”, és arra sokan jelentkeztek. amikornyár végénkapitulált
románia,azokbólállítottákösszeaztamenetszázadot,amivelaztánminkismentünk
kiafrontra,úgyhogyénezzelfizettemrá.Márakkorilyenkiképzésről,mintez,szóse
lehetett.
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Ha erre a pilótakiképzésre nem jelentkezik, akkor maga ki se jut a frontra...
nem,persze,hogynem.Esetlegakkor,amikorvittékaleventéket.

És az alakulata az mind önkéntesekből állt?
Mindönkéntesekvoltak.nagyonsokanvoltunk,nemtudompontosanalétszámot,volt
valamiháromszázadkimondottanönkéntesekből,mertmáramásik fölhívásrasokan
jelentkeztek,olyanok,akikahadiüzemekbendolgoztak,mertottnagyoncsunyahelyzet
volt–másképpnemtudtakmegmenekülni,csakúgy,hogyjelentkeztekerreafölhívásra.

Milyen hadiüzemek voltak ezek?
ahadseregrészéredolgoztak,ésottnagyonszigorúmunkaviszonyokvoltak.ésamun-
kásokcsakzsoldotkaptak,nagyonrosszulvoltazfizetve,éssokatkellettdolgozniuk.
ahadseregrészéregyártottakmuníciót,ruhát,vagyvalamiilyesmit,szóvalolyanüze-
mek,amikátvoltaknevezvehadiüzemnek.Katonásfegyelemuralkodott,ésonnanaki
tudott,azmenekült.éssokanígycsapódtakbe,hogyinkábbjelentkeztekahadsereg-
be,minthogyottdolgozzanak.Mégdélvidékrőlisvoltakgyerekek.Egyik,azszerbszár-
mazású lehetett,odabašićnakhívták,ésminden tiszt, amikoranevérekérdezett, a
gyerekválaszolt,hogyodabašić,aztánmindigaztkérdeztéktőle,hogyhová?[nevet]
Úgy jött kimagyarul. azok közé kerültem aztán én is, az önkéntesek közé. ésmég
összeszedtékazokatakatonákat,akikhazakerültekaz1942-es,1943-askollapszus-
ból,azokattettékhozzánkolyanvezetőknek.haragudtakránk,hogymivégettünk–az
önkéntesekvégett–muszájvoltőnekikisberukkolni,úgyhogyottmárabajtársiasság
megszűnt.deaztánmárúgyalakultahelyzet,hogymárnemvoltkülönbségegyikvagy
másik között. az alapkiképzés az ment, az egész olyan két hónapig tartott, július–
augusztusban,ésaugusztusvégén,amikoraztánromániakapitulált,alakítottakegy
menetszázadot,beavagonba,ésiránybeErdélybe.

Mondjon többet a kiképzésről!
azÖregvárbanképeztekki,ottvolta22-esgyalogezrednekazelsőésamásodikzászlóalja,
aharmadikzászlóaljazvalaholLévamellettvolt.vágmellettvoltagyakorlótér,arranem
emlékszek,hogypontosanhol,tudom,hogyavágésadunamellett,ezenatérségben.

Milyen fegyverekre kaptak kiképezést?
csakpuskárameg kézigránátra.deazmár csak olyan kiképzés volt, hogy gyorsan,
gyorsan,semmiértelmenemvolt.olyanpuskákatkaptunkalőtéren,nemtudom,nem-e
mégaz1848-asévekből.[nevet]hosszabbvoltapuska,mintén,akkoratöltényment
bele,mintagéppuskába,ésolyatlököttrajtam,hogyleestemapriccsről.Mindenhova
menta töltény,csakodanem,ahovakellett.Mindigaligvártuk,mikor jönnekmára
bombázók–majdnemnapontajöttek–,mertakkorakiképzésleállt.Márúgykilenc-
tízóratájtszóltakaszirénák,hallottukaztadübörgéstalevegőben,ésakkormárel
kelletttűnnünk.Elbújtunkazerdőben,hogynelássanak,ésakkorpihenhettünk.

Átélt bombázásokat is?
Egyszeréjjel–azmégazÖregvárbanvolt,mégakiképzésekelőtt.szőnytbombázták,
közvetlenKomárommellett,ottvoltazolajfinomító,dejutottKomáromnakis.énvala-
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hogyan átaludtam a riadót, csak arra ébredtem föl, hogy csörömpöl minden, bent
maradtamazÖregvárban,deannakolyanerős falaivoltak,hogyottannem lehetett
éreznisemmit.csakhallottamabecsapódást,avillanást,megadörgést,mozgást,de
amúgysemmibajnemtörtént.nemtartottsoká,mertezekarepülőknemtartózkod-
takittsokáig,elvégeztékakötelességüketésmentektovább.

Nem volt ebből problémája a tisztek előtt?
nem,éjjelvolt,akkornemigentudottrólasenki.akihallottaariadót,azazértkiment.

Hogyan viselkedtek a tisztek az újoncokkal?
semmirosszatnemmondhatok.

Ki volt a századparancsnoka?
apótkeretnekaparancsnokavoltperjésiszázados.Mikoraugusztusmásodikfelében
megszakadtakiképzés,úgy volt, hogyő fogkimenniezzela századdal, dea végén
lehet,hogysikerültnekikicsúsznialóla,ésegyfőhadnagyletthelyette,nérainevű,az
lettaszázadparancsnok,amikormentünk.

Milyen emberek voltak ezek?
nemigendicsérhetemőket,amagyartiszteket.nembecsültékazembereket,aperjési
századosdirekttőlemakartatudni,hogymilyenbeszédekmennekaszázadban,hogy
nincs-evalamiellenségesbeszéd.éncsakaztmondtamneki,hogy„áfene,ottolyan
nyugalomvan”.gondoltam,nemfogoksenkireárulkodni,denemisvoltmire.a leg-
rosszabbatakkorhallottam,amikoregyromángyerekaztmondta,hogy„b...mafajtád”
–csakennyitmondottvalamelyikpajtásának.akkortájbankintvoltakaszázadok,ez
valahogyanbentvolt,éscsakúgybeszédközben,bolondságbólmondta.ésénatiszt
előtteztetemlítettem,hogyazegyikaztmondtaviccből.Másnaplejöttaszázadhozés
fölpofoztaeztagyereket.háteznormálisviselkedés?Mégénnekemvoltaztánbajom
alegénységgel,hogyárulkodniszoktamaszázadosnak.hátolyanszamárnemvagyok.
ottvoltama legénységközött,deeztaszázadost jártamborotválni.Megtudta,hogy
borbélyvagyok,estegyakorlatutáncsaküzentértem,ésmármentemis.Megfizetett,
jóvolt.Mármikormentünkkiafrontra,megálltatranszportvalamelyikállomáson,és
énközbenvalakitvagyborotváltam,vagynyírtamottavagonban.Ezanéraifőhadnagy
üzentatisztivagonból,hogyjöjjekoda,mertakartnyiratkozni,borotválkozni.Mondom,
mindjártjövök,demirebefejeztemezt,akiveldolgoztam,addigraelindultavonat,úgy-
hogynemtudtamátmennihozzája.olyancirkusztcsinált,hogymiértnemjöttemazon-
nalhozzája,amikorüzent.aztmondta,hogy„majdgondomleszrád”.szinténnemvolt
valamibarátságosember,aztánmárkerültemőt.azótanemishívotttöbbet,denemis
találkoztamvele,pedigafrontonazászlóaljirodánálvoltammintküldönc.

Sok visszaemlékező említette, hogy a tisztek olyat mondtak a felvidékiekre, hogy felvi-
déki kommunisták...
aztemlegették,igen.azoknaktartottákafelvidékieket.ugye,ittmásvoltavilág,mint
azanyaországban,ahololyandiktatúravolt.Ittszabadabbvoltanép,minkolyansza-
badabbanisbeszéltünk.Mikorbejöttekamagyarok,aztmondtákránk,hogyfelvidéki
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kommunisták.sellyénazelsőrepublikaalattvoltakommunistapárt,egypártagjáról
istudok,dehogyvalamiakcióvagyvalamilettvolna,aztnemlehetmondani.

És aztán 1938 után nem volt valami kommunistaüldözés?
arrólnemtudok,debiztosvolt,mertakkorazilyesmittiltották.nyilaskeresztespártis
volt,deamígotthonvoltam,azokseprüszköltek,nemvoltsemmi.aztánhogykésőbb
mivolt,arrólnemtudok,mertamikorjöttanyilasfordulat,akkorénmárfogságbanvol-
tam.

Milyen volt a viszonyuk az öreg katonákkal?
amikorberukkoltam,akkoréppenkintvoltakaszázadok,valamikülsőgyakorlaton,és
csakolyanjókéthétutánjöttekvissza,deaztánminketkülöntettektőlük,akiképzé-
sünkkülönment,úgyhogysemmibajunknemvoltazöregkatonákkal.nemisvoltak
sokan,azokcsakténylegeseklehettek.

Milyen volt egy átlagos nap Komáromban?
reggel felkeltünk, reggeli,mosdás, sorakozó, ki a gyakorlótérre, délben kihozták az
ebédetagyakorlótérre,ésagyakorlatutánnótaszóvalvisszavonulás,négyórakormeg
márszabadvolt.deamúgyamikorarendesújoncokatképezték,azoknakcsakhárom
hónaputánvoltkimenőjük,amikormegvoltagyalogságikiképzésük,azalapkiképzés.
Mink,mivelilyenhelyzetvolt,egyhónaputánmárkimenősekvoltunk.

Hova jártak kimenőre?
avárosba,aduna-partra,ottvoltvalamikocsma,odaszoktunkjárni.sokszorfeketén
másztunkki,úgyhogynemkellettabejáratikapunmenni.Letudtunkcsúszniegyolyan
domboldalonésvisszafeléisarramentünk.denagyonvigyáztunk,merthamegfogtak
volna,akkordutyi.

Maga volt valahogyan büntetve?
nemvoltam.

Az Öregváron belül voltak elszállásolva?
Igen,ahogyanbejöttünkakapun,baloldalonvoltazelsőszázadésjobboldaltamáso-
dik.

Volt ez idő alatt otthon Sellyén?
Egyszer voltameltávozáson, szombaton, és vasárnap estemárKomáromban kellett
lenni.

afronton

Hogyan jutott ki a frontra?
akiképzésalattkapituláltrománia,ésazoroszhadseregkönnyenátvonultrománián.
Magyarország akkor minden kiképzett katonáját összeszedte, minket is kidobtak a
keletihatárokvédelmére.nagyongyorsankerültünkki,akkormárrengetegenvoltunk,
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egyegészezredvoltbelőlünkKomáromban.BevagoníroztunkésmentünkkiErdélybe–
akkorazErdélynekafeleodavoltcsatolvaMagyarországhoz,úgy,mintaFelvidék.éspon-
tosanaugusztus29-énvagoníroztakbe,amikorkitörtaszlováknemzetifelkelés,demink
nemistudtunkróla.csakakkorhallottamelőször,hogyvoltvalamiszlovákiában,amikor
visszajöttemfogságból.csíkszeredábanvagoníroztunkki,ésmindjártavagonírozásköz-
benkaptukazelsőlátogatást,megtámadtakarománrepülők.olyanalacsonyanröpköd-
tek,hogypuskávallehetettvolnarájuklőni,deakkormégnemkaptunklőszert.denem
voltakveszteségeink.csíkszeredárólaztánmentünkszerteszéjjel,ahatár felé,ahatár
védelmére,ésottvártuk,hogymilesz.Föntvoltunkleásvamintgyalogság,magasabban,
nemlentavölgyekben,vártukatámadást.Mégakkorolyangyerekeszemvolt,úgyhogy
nemnagyontudtamfölfogni,hogymiaveszély–amitmondtak,aztcsináltuk.azletta
beosztásom,hogyküldöncvoltamazászlóaljtörzsnél,aparancsnokságnál.amikorkap-
tamaparancsot,hogy„eztelviszedide,oda,”megkelletttalálnomazalakulatokat,úgy-
hogymindig össze-vissza futkostam– nem a századoknál voltam, akik harcba voltak
vetve,hanemaparancsnokságésaszázadokközöttmozogtam.

Mint közkatona?
Igen,nemvoltrangom.

Milyen messze voltak egymástól a századok és a parancsnokság?
aztot pontosan nem tudom. Komáromban egészmásképp voltak a századok, ott a
folyosónvoltakazokalakószobák,ésazirodákkülönvoltak.deamikorkimentünk,a
zászlóaljirodalentvoltvalamelyikfalubanésaszázadokmegkintvoltakottan,ahon-
nanvártákazoroszhadsereget.a tisztek többnyirekintvoltak,az irodamegbenta
faluban,ésösszeköttetéstkelletttartani,vagyodaparancsot,vagyonnanvalamit,foly-
ton futottam össze-vissza. a német parancsnokságra jártammindig a jelszóért. azt
hiszem,hetenkéntváltozottajelszó.havalamiellenőrzésvolt,akkortudnikellett,hogy
miajelszóarraahétre.azáltalábanazegészfrontonfizetett,mindenhétenvoltegy
szó,mikorazőrségetellenőrizték,akkoraztottudnikellettazőrségnek.hajöttvalaki,
„állj!”,ésannakkellettmondaniajelszót.amikormentemanémetparancsnokságra,
mindigmegállítottazőrabejáratnál,éskérdezte,hogy„wohin?”[hová]ésaztmegta-
nultamnémetül,hogy„passwortfürungarischekommando”[jelszóértamagyarosz-
tagnak],ésakkormárengedtek.[nevet]Megmondtákajelszót,deúgyvettemészre,
hogysokszormondtakakármit,mertmárakkorahelyzetolyanvolt,hogyottmárnem
volt a jelszónak nagy értelme, csak ugye a parancsban megvolt, hát kellett lenni.
sokszor csak úgy vállon túlmondta, például hogy „Eisenach”, vagy valami ilyesmit,
hogyelintézzeadolgot,megismételtettemésmentemtovább,„otthon”megmondtam,
hogy„Eisenach”,éskész.Úgyhogynemnézettkivalamikomolydolognak.Többnyire
békevilágban,mikorképezikakatonákat,akkorcsinálnakebbőlnagyobbcirkuszt,hogy
tudják,milyenafegyelem,demárottanmindegyvolt,hogykimitmond,ezekakármit
mondtak,csakmenjekelonnan.

Csak egymaga volt küldönc?
Lehetetttöbbis,deéncsakúgytudom,havalamikellett,akkorengemkerestekföl.
Legtöbbnyiremegmondtákazüzenetet,nememlékszekrá,hogypapíronlettvolna.
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Mint küldönc, jutott valami veszélyesebb helyzetbe is?
nem, csak a parancsnokságtólmentemki az alakulatokhoz, de amúgy nem volt az
veszélyes.

Milyen harcok voltak ott?
az oroszok olyan taktikával dolgoztak, hogy kerítettek. hétfőn, kedden röpködtek a
repülők,ésfigyeltékaterepet,aztánszombat,vasárnaptámadásvolt.Mindigszomba-
tonkezdődött az orosz támadás. az erdélyi hegyekben, völgyekbenmindig csináltak
ilyenkörfogást,minkfentrőlnéztük,hogyanmennekazorosztankoklentavölgyben,
mertcsakarramehettek,ésatankokközöttmentagyalogság,ésakitazatámadás
elkapott,onnannemvoltmenekülés,ottpusztultmindensorban.nekünkazvoltasze-
rencsénk,hogymindigúgyfélrevoltunk,minketazaközvetlentámadásnemérintett.
nekünkcsakmenekülnikellett,nehogybentmaradjunkagyűrűben.

Milyen veszteségeik voltak?
Egy deáki gyerek, Józsa vilinek hívták, kazánkovácsnak volt kitanulva, az ott kapott
haslövést. valami őrséget fölfedeztek, és maga a századparancsnok vezette azt az
akciót,ésazokatkellettottlikvidálni,ottkapotthaslövést.azazegyhalottvoltafront-
szolgálatalatt,többrenememlékszek.Márcsakakkorláttunkhalottakat,amikorhaj-
tottakaz oroszokazona részen, amit az oroszokelfoglaltak, itt-ott feküdtek, akik a
támadásnálestekel.deottellenállninemlehetett,puskákkalatankokellenmitlehet
csinálni? semmit. és a gyalogság ellen is – egyszer ha sikerült is elsütni a puskát,
másodszormárazembermegnemtöltötte,mertkapottolyansorozatot,hogypotyogott
alevél,ágak,úgyhogybelebújtvolnaaföldbeis.Mindenkatonájuknakautomatafegy-
verevolt,úgyhogyottanszórtaagolyót.ottazmárreménytelenellenállásvolt.azttud-
ták,hogyottellenállninem lehet,de tudja,azamagyarbüszkeségnemengediazt,
hogypuskalövésnélkülmenjenekátahatáron.

Akkor azoknak volt nagyobb esélyük a túlélésre, akik bekerültek a gyűrűbe?
Igen,azoknak.

Amikor kerítették be magukat, maguk nem is támadtak?
csakvalamiolyanpiszkálkodásvolt,hátammögöttanémetkatona,azlökdösött,diri-
gált.olyankülönbségvoltakatonaságközött–minkfeküdtünk,belebújtamvolnaa
földbeis,ésőmegálltmögöttemésrugdaltasarkamba,„sísz,fluchtermenc!”,[nevet]
hogylőj,teátkozott,deamintazemberelsütötteapuskát,máriskapottolyansorozatot
géppisztolyból,hogybelebújtvolnaaföldbe.

Milyen volt a magyar–német viszony kint a fronton?
amikornyugalomvolt,akkornemvoltsemmi,nemisigenbeszéltazegyikamásikkal,
deamikorvisszavonulásvolt,akkorfélrekellettállnianémeteknekazútból.Egyszer
voltolyannagyobbvisszavonulás,ezasellyeibúcsúkorlehetett[szeptember12.],men-
tekanémetekazútonalovakkal,autókkal,ésakkornekünkfélrekellettállni,úgyhogy
őkakkormegmutatták,hogyőkazelsők,akocsismégostorral is végigvágott,hogy
őnekiszabadlegyen.
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A németeknek volt valami nehézfegyverzetük is?
nem,azoknakispuskavolt,ottnemvoltsemmimás,csakgyalogság.

Akkor tankjaik sem voltak.
nem.ésamagyaroknálnemisláttunk.Egyszerláttamlégitámadást,jöttekastukák,
dejómesszetőlünk.Egészháromhétalattegyáltalánsemmi,csakmindenszombaton
orosz támadásvolt,bezárultakör,ésaztán tisztították,akikottmaradtakakörben
katonák,azokatszedtékössze.Ezvoltszeptembermindanégyszombatján.hétköz-
bennyugalomvolt,esteúgyélveztemaztazőszilevegőt.Egészéjjelfigyeltük,mimegy,
csakúgylövöldöztekegymásnak,egyikoldalrólnégyágyúdörrenés,fölöttünkhallottuk,
hogyvalamisusogésaztánamásikoldalonnégybecsapódás.Ezvoltahétköznap,de
mindenszombatonreggelmegkezdődöttatámadás,akkorcsináltákazoroszokezta...

Harapófogót.
Igen,ésminkmindigolyanhelyenvoltunk,hogyatankokközelrenemjöhettek,nem
érintettekbennünket,azoklentmentek.Előszöranémetekvittekkiabekerítésből,egy-
szermegamieink,háromszorsikerültkicsúszni.deazutolsószombatonmárbezárult
akör,onnanmárnemvoltmenekülés.Mégaszázad,amitösszetudtakszedni,azmég
kitört, de ezt már csak akkor tudtam meg, mikor hazakerültem, mert találkoztam
Kassánegyodavalótizedessel,akiottvolt.nekemmárnemsikerült,mertengemet
elküldtekegyszakaszért,hogyazisjöjjönoda,hogyaztánegyesüljenek,ésaztánjöt-
tünkvolnakiagyűrűből.deakkormárnemtaláltamottaztarajt,azokmárközben
visszavonultak.

Fogságbaesésésútaszovjetunióba

Pontosan mikor esett fogságba?
1944.szeptember29-én.reggelmegkaptamaparancsot,hogyértesítsemazegyik
szakaszunkat, amimégvalahol kint vanazerdőségben,olyan felsőbbhelyen voltak
leásva,hogy jöjjenekleafaluba,ésegyüttfogunkkitörni,mertakkormárkörülbelül
olyanhelyzetvolt,hogyagyűrűmajdnembezárult.Futottammindjártoda,demárnem
találtamőketott,mertközbenvisszavonultak,vagyelmentekmásfelé.ésén,olyangye-
rekésszel, találtam ott egy vödörben babgulyást, jóllaktam belőle. aztán nyugodtan
mentem,puskaa vállamonkeresztül, szurony,minden. volt ott olyanmélyebbárok,
ahogyavízfolytleahegyekből,demárnemazárokbanmentem,hanemfönt,azárok
mentén.deakkormár lövöldöztek,mindenhonnan lehetetthallani.csakazt vettem
észremagamelőtt,minthaméhekvagydarazsakúgybelevágódtakvolnaaföldbe.de
egyikabakancsomhegyéttaláltael,olyankeményetkoppant,alábamotnemsértette
meg,akkorjöttemrá,hogyezekgolyókvoltak.azoroszokúgyjátszottakvelem,vala-
honnanelőttemlövöldöztekelém.Látták,hogyjönegyedülagyerek,fiatalgyerek,úgy
játszottakvelem.Leugortamazárokba,ésmondommagamban,énszamár,ittmasíro-
zok,mintha valahol a falu közepén volnák, és közbenőkmegmár odaszivárognak.
Megyek tovább,egyszer csakakanyarbólháromoroszszembevelem: „ruki verch!”
hát,mitcsinálhatok,semmit, fölakezeket.szerencséreolyanokraakadtamrá,akik
nemvoltakolyanvadak.Levettékapuskámat,mindjártösszetörték,elszedtékatölté-
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nyeket,kézigránátot,mindent.ésazórátkerestékmindjárt,denálamnemvolt,arra
nekünknemtelt.

Hol esett fogságba?
holislehetett–csíkszeredátólvissza,Madéfalva,megilyenfalukvoltakottan,depon-
tosannemtudom.MadéfalvánletteltemetveaJózsaviliis,akielesett,adeákigyerek.
aztánazoroszokodavittekegygyűjtőhelyre,ésottanmáraztánszedtékösszeakato-
nákat,akiketszinténígyelfogtak.Egyretöbbenlettünk,ésmármikorvoltegycsoport,
elvittekszovátára.Erdélyészakirészénfogtakel,ésaszovátaazúgyközéppetlehetett
valahogyan,odagyaloghajtottakbennünket,ahogyhajtottákösszeafoglyokat,kette-
sével,hármasával.

Tehát Szováta már a második hely volt...
azelsőhelyazcsakközvetlenafrontmögöttegyfalubanvolt,márnemtudomanevét,
ottcsakolyanideigleneshelyenvoltunk,együresházbantartottakegyütt,akiketszed-
tek össze. Útközbenszovátára kozákokkal találkoztunk, jöttek lovakon.hárman vol-
tunkfoglyok,egyolyanbajszosöregoroszkísért,minkazútmellettmentünk,akozá-
kokmegazútközepén,mindegyikvégigvágottbennünketnyakonakorbáccsal.[nevet]
szovátánvoltazelsőgyűjtőtábor,amittábornaklehetmondani.azegyolyankisebbfür-
dőváros voltErdélyben,ottmár rengetegenvoltunk.volt ott olyannagyobbhelyiség,
odagyűjtöttékazokat,akiketmárelfogtak.afolyosónisfeküdtünk,odabetömtekannyi
foglyot,amennyielfért,ésaztánamikormárnemfértünkel,akkorcsináltakegymenet-
századotésmentünkgyalogBrassóba.szovátavoltalegrosszabbhely,ottazellátás
igenbetegesvolt,nagyonkevésélelemvolt,mertőkis,azoroszhadseregiscsakazt
evett,amitszerzettakörnyékbelinépektől,úgyhogyamirészünkrenagyonkevésjutott.
deamúgyhogyvertekvolna,vagyvalami,aztnemlehetmondani.ottanmárrendesen
őriztek,éshakellettvalahovamennünk,mondjukkrumpliértaföldre,akkoradtakegy
őrt,akimentolyanöt-hatfogollyal,mentünkaföldre,kiszedtükakrumplit,elhoztukés
beanafta[gázolaj]hordóba,megfőzték,ésegyenként,egy-egykrumplitkaptunkenni.
azelsőnapok,azokvoltakalegrosszabbak.

Németek is voltak ott?
nem,csakmagyarok.anémetekvagynemestekfogságba,elmenekültek,vagypedig
különlehettek.

Meddig voltak Szovátán?
valamiegyvagykéthétig.ottvárták,hogyalakulMagyarországonahelyzet,kapitulál-e
úgy,mintrománia, vagypedig folytassákaharcot.horthykapitulálniakart,denem
sikerültneki,ésakkorföllépettszálasiFerenc,éskijelentette,hogyaharcfolyiktovább.
akkoraztánegyhétfőinaponfölsorakoztattákazegésztársaságot–akkormársokan
voltunk,olyanjókétszázanislehettünk.Kaptunkegyegészkenyeret,megvalamiapró-
lékot,ésgyalogmentünkBrassóba.Eztartottegyhétig,egynapvoltpihenő.nemtud-
tuk,hogyakenyérmennyirevan,kétnapalattmegettük[nevet],ésaztánegészhéten
nemvoltmitennünk.akkortájtalmaéredésvolt,olyanszépalmasorokvoltakazútmel-
lett,minkmegéhesekvoltunk,úgyugráltunkkiasorbólésszedtükapotyogásalmát.
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azoroszmegmérgesvolt,hogymiértugrálunk:előszörcsakalevegőbelőtt,aztánmár
mérgébebelelőttatömegbe.Mellettemmentegynegyedigyerek,nagyJózsinakhívták,
átlőttékavállát,úgyhogyalegközelebbifalubankivettékasorból,ésvalahovaelvitték
őtet,nemjöttvelünktovább.Mikorfogságutánhazakerültem,kérdezősködtemróla,de
senkisetudottróla,úgyhogynemtudom,visszakerült-e.éselőttementegyalacsony
katona,azfejbekaptaalövést.

Meg is halt?
azottmaradt,csakúgykikerülték,ésnemtudom,milettvele.Ezazegyincidensvolt
azegészegyhetimasírozásalatt.

És naponta mennyit mentek?
aztnemtudommegmondani,reggeltőlestigmentünk,deakkorősszelmárnemvoltak
hosszúnapok.Letelepedtünkvalahol, valamigyöpfélén, vagyvalamiolyan térségen,
aholszemelőttvoltunk,ésazőrségkörülállt.voltolyanis,hogyegészéjjelesett.az
oroszkatonáknakvoltazazesőköpenyük,azokkibírták,ésőketmégváltottákis,de
miránkesettegészéjjel.Kikellettbírni.aztánmásnapmikorfolytattuk,márazember
némileg megszáradt és már jobban átmelegedett. Brassó abban a felében volt az
Erdélynek, ami romániánakmaradt, az nem volt Magyarországhoz csatolva. addig,
amígottjártunk,amiamagyarokhoztartozott,afalusiakhoztakvalamitenni,deamint
átléptükaztahatárt,ottmárnemvoltsemmi.

És akkor eljutottak Brassóba.
Igen,Brassóba,ésottmáraztlehetmondani,hogyorganizálttáborvolt,ottmárvolt
konyha,barakkok,úgyhogyottanmáremberségesebbvoltabánásmód,ottmárenni
isvolt.azmárugyeromániavolt,ésakkorképeztékkiazokatazújrománújoncokat.
Minkcsakegydrótkerítésselvoltunkelkerítvearománkaszárnyától,ésnéztük,hogyan
képzikazújrománkatonákat.Brassóracsakúgyemlékszek,hogyavárosmögöttegy
olyanhirtelenmagashegyvolt,aztmindigúgycsodáltuk.éninnenvagyok,sellyéről,itt
semmihegységnincs,csakasíkság–odakerültem,ésottmegagyönyörűhegység,
élveztemaztahelyzetet,márígygyerekésszel.

Meddig voltak Brassóban?
Brassóban szintén valami egy vagy két hétig voltunk, aztán egyszer jött a parancs,
beraktakbennünketvagonba,estéreploieştibekerültünk,áttettekmindjártoroszvago-
nokba, körülbelül odáig volt csinálva az az orosz nyomtáv, és onnan vittek
oroszországba.háromhétigmentünk,azszinténolyannehézútvolt,azellátásottis
olyanbetegesenment,aznagyonrosszvolt.azegésztranszportrészérevoltegykony-
ha,detöbbnyireanémetekhordtákszétakaját,ésmindigazővagonukatláttákelren-
desen,nekünkcsakazvolt,amijutott.azidővelisúgyvoltunk,hogyavonatnakmeg-
volt amenetrendje, demaga a parancsnok se tudta, hogymeddig fogunk ott állni.
amintavonatotkiküldték,abbamaradtmindenellátás–akinekjutott,jó,akineknem
jutott,úgyisjó,úgyhogyazelsőnapnemkaptunksemmit.Másnapkaptunkkenyeret,
decsakolyankétszersültfélét,harmadiknapkaptunkrávizet,negyediknapjutottvala-
mifőttétel,olyankáposztaféle,ésezígymentvégig,egészháromhétig,ezvoltazellá-
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tás.ésanémetvagonoktöbbszörkaptakfőttételt,mertazokakonyhátólközelebbvol-
tak, azokmajdnemmindennap főtt ételt kaptak, azok jobban tömtéka sajátjaikat.
nekünk,akikatranszportvégénvoltunk,egyszerűennemjutott,mertközbenelküldték
avonatot,ésakkormindenabbamaradt.háromhétigvittekoda,éssokkatonatransz-
porttaltalálkoztunk,kiabáltakránk,„naszibír!”[nevet]Minkcsakolyanrésekennéz-
tünkát.

Mennyien voltak egy vagonban?
Egykisvagonbanvoltunktalánvalamihatvanan,úgyhogycsakúgytudtunkülni,hogy
egyikamásikölében,egymástmelegítettük.amennyiemberbefértavagonba,annyi
volt. a vagonajtónál volt kivágva egy rés, azon volt kidugva egy cső, az volt a vécé.
amikorbejöttakatonaésátakartaolvasnialétszámot,hogynem-eszököttmegvalaki
– de hát ki szöknemeg olyan helyről? –, beleszorította a népet az egyik felébe, és
egyenkénteresztetteazembereketamásikoldalra,úgyszámolta.

Voltak olyanok is, akik meghaltak útközben?
Mármenetközbenisvoltakhalottak,mindenvagonbólkörülbelül.akimárolyangyen-
gébbtermészetűvolt,azmáraharmadikhetetnehezenbírta.hátannyiember–hat-
vananvoltunkegykisvagonban,mármagaazahelyzet is,azmindolyan idegekkel
ment.Mi,akikfiatalokvoltunk,minkkönnyenvoltunk,mertugyiotthonnemvártránk
senki,csakaszüleink,belevoltunkabbanyugodva,deakinekcsaládjavolt,aznehe-
zenbírtaeztahelyzetet.amivagonunkbólvoltegyzsigárdigyerek,azmeghalt–mikor
kiszálltunk,azottmaradtbentavagonban.seresgusztinakhívták,1922-beli,aztény-
legeskatonavolt.

Miben halhatott meg?
Márnemvoltrendesenétel,lehetettlátnirajta,hogykörülbelülolyanfinomabbgyerek,
ésnembírtaaztahelyzetet.deahalálokátnemtudtukpontosan.

A halottakat minden állomáson leszedték, vagy csak a legvégén?
nem,márcsakalegvégén,mikorodaértünkcseljabinszkba.

Mennyi fogoly volt az egész szerelvényen?
aztnemtudtukpontosan,deúgyhallottam,hogykörülbelülolyankétezrenlehettünk,
akit odahoztak. és azt mondták, hogy majdnem a fele nem érte meg a következő
tavaszt.deminkaztpontosannemtudtuk,mertminkkaranténbanvoltunk,ésnem
nagyon járkáltunkki.csakmáramikor jártunkdolgozni,akkor többször találkoztunk
olyanokkal,akik többet tudtak,azokmondták,hogya transzportmajdnemfelenem
értemegatavaszt.

azelsőtélafogságban–1-esláger

Mi volt az úti cél?
háromhétigtartottazútazurálhegységbe,cseljabinszkba.amikorodakerültünk,már
aztlehetmondani,hogyottmármennyországvoltahhozképest,amiaddigvolt.ottmár
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rendestáborokvoltak.olyanvoltazakörnyék,mintmondjuknálunkazostrava,gyá-
rak,egészéjjelvilágosvolt,ottmáraháborúnemérintetteaztarészt.

Csak egy helyen voltak, ugyanabban a táborban egész idő alatt?
nem,azonakörnyékentöbbhelyenvoltunk.cseljabinszktóldélre,annakakörnyékén,
azvoltalegközelebbiváros.novemberbenértünkoda,1-eslágernakhívtákahelyet,
láger numero agyin.nagylágervolt,ottvoltvalamitízvagytizenötbarakk,ilyenzeml-
jankatípusúak,leásvaaföldbe,ésjóegymétervoltaföldfölött,aholazablakokvoltak,
középpetemeleteságyak,felülis,alulis.novembertőlmárciusigkaranténbanvoltunk.
nemmentünksehova,csakbentvoltunkabarakkban.hármanvoltunkegypriccsen,
olyankettespriccs volt, egyköpenyt terítettünkmagunkalá,amásikkala lábainkat
takartukleésaharmadikkalbetakaróztunk.haegyikünkmegakartfordulni,megkel-
lettfordulnimindaháromnak,úgyhogyazazelsőévnemvoltkényelmes.deaztánmár
akövetkezőévbenmindenkinekvoltsajáthelyeapriccsen,ésvoltakszalmazsákokis,
azmáregészenmásvolt.azazelsőesztendő,azvoltalegnehezebb.napontahárom-
szorkaptunkenni,reggelvolt750gramm–grammramondták–,tehátháromnegyed
literkáposztalevesés600grammkenyér.Ebédremegintcsakazaháromnegyedliter
levesés200grammkásavagyrizs,vagyköles,ésestéremegintaleves.amikorhozták
az ebédet, mindig fölsorakoztunk, ésmentünk az ebédért, a barakk elejénmérték
olyannagyhordókbólcsészékbe.deaznemvoltolyanétel,mintamagyaroknál,nem
voltolyanzsíros.éhesekvoltunk folyton,deahhozviszonyítva,hogynemdolgoztunk
egészkaranténalatt,elégvolt.

Ugyanazok az adagok voltak az egész hadifogság alatt?
azegyformavolt,egyforma.reggel600grammkenyér,napontaháromszorleves,egy-
szer kása. Ez az adagmegvoltmindig, de sose voltunk jóllakva.Minden barakknak
megvoltafőnöke,abarakksztarsí,azisfogolyvoltésazvezette,hogykivanabarakk-
jában.reggel,délben,estehoztákakaját,nagyhordókban,akkorfölsorakoztunkaz
egyikfolyosóról,amásikfolyosórólmegkaptukazennivalót,ésmikormegettük,kimos-
tuknagyjábólésmármegintleapriccsre,ésmentatárgyalás.

Miről beszélgettek?
hazát emlegettük.Mink, akik ottanmegismerkedtünk egymással, öten, hatan, vagy
tízen is, ott egymás mellett voltunk, ottan tárgyaltunk, beszélgettünk mindenfélét,
emlegettükajóvilágot.

A hangulat ott milyen volt?
hát tudja,akinekcsaládjavolt,annakbiztos,hogynemvoltmindegy.nekünk, fiata-
labbaknaknemvoltolyannagyahonvágy,nemvoltolyanerős,mintazoknak,akinek
családjavolt.

Mit lehetett azon a télen csinálni, mikor karanténban voltak?
semmitnemcsináltunk.otthevertünkazonapriccsen,csakhavécérekellettmen-
nünk,akkorfölöltözködtünk,kifutottunkalatrináraésvissza,aztánújbólapriccsre,ez
voltazegész.Ittakaranténalattegyszerjöttvalamitéglaabarakkrészére,odaállítot-
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tákavagonokatésakkorfölöltöztettek,ésraktukkiatéglát.deúgy,hogymindegyi-
künkfogottnégyvagyöttéglát,amennyitelbírtéshoztaavagonbólbealágerba,ennyi-
bőlálltazegészmunka.nemvoltseautóvagykocsi,vagyvalamiilyesmi,avagonból
azembercsakahosszúsortlátta,amijöttalágerbólavagonig.

Mennyien voltak a karanténban?
amibarakkunkban,akikvoltunk,lehettünkolyanszázötvenenbiztosan.azegyhosszú
barakkvolt,mintegyutca,úgyhogymink,akikegymásmellettlaktunk,csakegymásról
tudtunk,dehogyamásikoldalonmivan,mitörténik,nemnagyontudtuk,mertsötét
volt,ottgyöngelámpákégtek.voltúgy,hogyamásikoldalonhoztákarománfoglyokat.
csakhallottukaztakülönösbeszédet,ésaztmondták,hogyazokrománfoglyok.

Több ilyen barakk volt?
hogyhánybarakkvolt,aztnemtudjuk.Tavasszalfölöltöztettekmelegruhába,azthit-
tem,hogyamennyországbanvagyok,mertegész teletegy rongyosorosznadrágban
voltam,alulvolthozzámégegyhosszúmagyargatya,aztánegyegészenbokáigérő
katonaingésegyoroszkatonaköpeny,abbantöltöttemazegészelsőtelet.

És ott bent volt azért valami fűtés?
háromrakottsporhelt, tőzeggel tüzeltek.azcsakolyan lassan izzott,deolyanmeleget
adott,hogynemfáztunk,abarakkbaningbenislehetettjárni,azemberjóléreztemagát.
csakakkorvoltbaj,hakikellettmennivalahová,amikorcsináltákaproverkát,népszám-
lálást.gondoltakegyet,éskijelentették,hogyproverka,ésakkorkikellettmenni,fölsora-
kozni,ésvárni,amígmegszámoltakbennünket.akkorfagyoskodtunk,hidegvoltott.ők
fölvoltaköltözve,demiazelsőteletabbantöltöttük,amibenjöttünk,amirajtunkvolt.

Ez idő alatt milyen volt az orosz vezetés?
nemnagyonjöttünkösszeköttetésbevelük.akaranténbanegyszervoltegylátogatás,
jöttvalamitisztféle,őcsakolyankontrolőrvolt,inspekció,végigment,„vot,etoda,nera-
botaty,vodkupity”–„ezigen,nemdolgozni,csakvodkátinni”,ésmenttovább.deezt
csak viccbőlmondta, vodkához nem jutottunk. csak egyszer ittam vodkát az egész
négyévalatt,nemistudom,milyenalkalommal,deegyszertudom,hogymegkóstol-
tam,valahogyanhozzájutottunk.

Azt mondta, hogy sokan nem élték túl a telet. Mit tud ezekről?
semmit,egyáltalánnem.ahalottakatkivittékalágeronkívülre,ottvoltakösszerakva,
megfagyva,tavasszalaztánkiástákanagygödröt,ésodavoltakeltemetve.deaztmink
nemláttuk,mertmimégkaranténbanvoltunk,nemengedtekki.Márakikottvoltaka
régebbiek,ésvoltakközöttükmunkaképesek,azoktemettek,olyanok,akikanégyes
kategóriábanvoltak,akiknapontacsakkétórátdolgoztak.Mikormárúgykezdetttava-
szodni,akkoregynaponkivittekbennünketúgyközelbe,aharmadikkategóriát,hord-
tákodaa fákról lenyírt faágakatésegynagyobbhelyentüzeltek,valamiháromvagy
négynaponjártunkoda,éjjel-nappaltartottukatüzet,hogyolvadjonfölaföld,ésakkor
ottcsináltákaztatömegsírt,kibágerozták,ésodavoltakelhelyezveahallottak,akika
télenátmeghaltak.
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És magát a temetést látta?
aztnemláttam.éncsakaddigjártam,amígkellettatüzettartani,amígmelegítettük
fölabefagyottföldet.Máratemetésnélnemvoltunkottan.

Az a fél transzport, az mind ott abban a táborban halhatott meg?
Igen,abbanatáborban.Tavasszalaztmondták,hogytöbbmintafelemeghalt.demink
aztnemláttuk,azigennagytáborvolt,azazegyesszámú,odanagyonsokemberelfért.

Mindenkit karanténba tettek abból a transzportból?
ahogyanmegjöttatranszport,azegészkaranténbanvolt,detöbbbarakkban.nemis
tudom,hánybarakkvoltottan,azigennagytáborvolt.

Konkrétan a maga barakkjában meghaltak emberek?
Előfordult,hogyegy-kettőmeghalt.Egy,bátorkeszibácsikavolt,méganevétistudtam,
sebedovszkypistabácsi,egyszerestehoztaavacsorájátnekem,úgyistudta,hogya
környékrőlvagyok.hogyőnekinincsétvágya,hogyegyemmeg.ésreggelottmaradt,
márreggelhalottvolt,márőérezte,hogy...

Úgy lehet érteni, hogy a maguk barakkjában nem halt meg annyi fogoly, mint máshol?
aztnemtudom.Tudja,annyiemberközöttmindigvanvalami,amireazembernemszá-
mít.azolyanbarakkvolt,hogyközéppet,kétsorbanvoltakemeleteságyak,ésafalnál
egysorágy,deannyianvoltunk,hogyegyikamásikrólnemistudott.Úgyhogymiattunk
meghalhattakamásiksarokbanakárhányan,ésmikorkivittékőket,aztseláthattuk.

A maguk barakkjában nem voltak betegségek?
Esténként jártegynővérkérdezni,hogy lázasbetegnincs-e,havolt,aztvittékmindjárt
külön,olyanlazarettfélébe,amikimondottancsakabetegekrészérevolt.azorvosiellátás,
azaztlehetmondani,elsőrendűvolt,máraviszonyokhozképest.olyanorvosvolt,orvosnő
voltottan,akigondoskodottmindenkiről,leakalappalelőtte.akaranténalatténiskaptam
hasmenést,véresvoltaszékletem,úgyhogymondtamabarakkfőnöknek,azmegmindjárt
hívtaanővért,betettekakórházba,éskéthétigolyansoromvolt,hogyleakalappal.ott
márjobbkenyeretisadtak,akosztisolyanmásvolt,megvalamiorvosságotiskaptam,és
átismentabaj.ésatovábbiévekbenis,akibetegvolt,azbetegvolt,aznemmentdolgoz-
ni,bekerültakórházba,ésottigyekeztek,hogyamitlehetett,aztkikezelték.

Később is voltak halálesetek?
voltak,úgyhogynéha-néhakellettmennisírtásni,deezmára4-es lágerbanvolt,a
karanténalattnemvoltamásni.ahalottatrátettékakocsira,éskivitték.Egyszer,azis
mára4-eslágerbanvolt,egyfogolyvízbefulladt.Egykomponmentünk,ésbeleesetta
vízbe. a pufajka teleszívtamagát vízzel, és nem tudott kijönni a vízből, belefulladt.
néha-néhaelőfordultakesetek,annyiemberközöttmindigvanvalami.

Akkor ezek inkább balesetek voltak.
persze,leghamarábbazok,vagyakiidősebbvolt,megbetegedett,itt-ottmindigpotyo-
gottelanép.delegtöbbenazelsőtélenhaltakmeg,amikorakaranténvolt.
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azelsőtélután–aszovhoz

Hova kerültek az első tél után?
Körülbelülmárciusbanjöttazelsőkomisszió,amikorosztályoztak,hogykimilyenhús-
banvolt.Minket,olyangyöngébbeket,fölöltöztettekezekbeapresívákokba,télikabá-
tokba,éskivittekegyszovhozba–eznemkolhozvolt,mertazkolektívnoe hazajsztvo,
aközösgazdaság,emezmegaszovhoz,szovjetszkoe hazajsztvo,államigazdaság.ott
termeltékalágerokrészéreazélelmiszert,többnyirekáposztát,krumplit,sárgarépát,
megilyesmit,azt,amimegtermettazalattarövidnyáralatt.

Hogyan volt ez az osztályozás?
Kategorizálvavoltunk,kimilyenerőbenvolt.azegyeskategória,azokvoltakalegerő-
sebbek,akettesazmárvalamivelgyöngébb,ahármasazmégjártdolgozni,decsak
könnyűmunkákra,ésanegyedikaznemjártmunkába,azcsakkétórátdolgozotta
táborban,ezekvoltakazoK-sok.ésvoltazötödikkategória,adisztrófiások,azokfek-
vőbetegekvoltak.

Milyen kategóriába jutott akkor legelőször?
harmadikba.

Az erősebbek hova jutottak?
aztnemtudom,hovamentek.Minket,aharmadikosztályt,kidobtakaszovhozra.

Rögtön az osztályozás után mentek ki a szovhozba?
nem,csakolyanegyvagykéthétután,mégaddigbentvoltunkalágerban,máraztán
mikorlehetettkintdolgozni,akkormentünkaszovhozba.Egyolyannagyobbfalubanvol-
tunk,anevétmárnemtudom,voltakottolyanprovizorosbarakkok,ahovaelhelyeztek.
nemvoltbekerítvese,csakkatonákvoltakvelünk,akikőriztek.voltottegytraktorállomás
is,MTz-nekmondták,masinno-traktornij zavód,odajártakdolgoznianémetspecialisták,
traktorokatjavítottak,azokmártalán1943-tólottvoltak.Úgyhogyezolyanközösgazda-
ságvolt.ottszinténnemvoltkitudjami,nemvoltjósorunk.Ennivoltmit,dedolgoznikel-
lett.ésottegyolyan idegesparancsnokunkvolt,őrnagy,aznagyonkönyörtelenember
volt,mégakinézésesevoltjó.Mindjárttavasszalkezdtükásniapincét,ahovamajdater-
méketbehordjukősszel.háromkemencevoltbenne,deaközépsővalahogyannemsike-
rültjól,azfüstölt,csakakétszélsőbenégettatűz,ésazmelegített.

Azért kellett ott fűteni, nehogy megfagyjon a termés?
Igen,márősszel,mikormárhidegvolt,hogyottolyanállandótemperatúra,meleglegyen
apincében.aztánjöttegyszerezazőrnagyegyellenőrzésreésvégigmentakemencék-
nél.aközépsőhidegvolt,ésénvoltamottanfűtő.Mindjártelővett,hogypacsemu cho-
lodno?hogymiérthideg?énmondomneki,piecska plochaja,hogy rosszakemence.
Nada topity, be kell gyújtani. és jól pofon vágott ököllel, úgy, hogymegértsem. aztán
begyújtottamakemencében,éstermészetesen,akemencefüstölt.Egyolyankét-három
óramúlva visszajöttmegint, és akkor lássa, hogy füst van,mindjárt kérdi, pacsemu?
Mondomneki,piecskaplochaja.ésakkornyenada topity,nemkellfűteni,ésmegintjól
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pofon vágott! Úgyhogy kerültem őtet, mint az ördögöt, mikor láttam, hogy jön, akkor
inkábbelbújtamvalahova.Irtókegyetlenembervolt.semmiemberségnemvoltbenne,
aznemtörődöttanéppel,csakamunkával.Esettazeső,zuhogott,ésnekünkkintkellett
kapálni–mármagukakatonák,akikőröztek,azokissajnáltakbennünket.Bekellettkül-
denilóhátonegyőrt,engedélytkérni,hogybejöhessünk,mertazolyanmunkavolt,hogy
nem volt semmi értelme. aztán végül az őrnagy is megengedte, bejöhettünk. Mikor
bementünkabarakkba,tisztáraátázva,lefeküdtünkapriccsre,ésmelegedtünk–olyan
páralettabbanaszobában,hogynemláttukegymást.Egyhétmúlvatelevoltunktetűvel,
mertottnemvoltmégfürdősem,normálisanmarokkallehetettszedniatetűt.Később
akárhovamentünk,azvoltazelső,mindenlágernakmegvoltafürdője.deottabbana
kolhozbannemvoltsemmi,nemistudom,hogyanmosakodtunk,arraseemlékszek.

Milyen volt ott a munka?
Felszántottakegyrétet,beültettékkrumplival,ésaztánkapáltuk.alágerokrészéreter-
meltükakáposztát,répát,céklát,krumplit.Mástnemnagyon,mertáprilisvégénolvadt
elahó,májusbanolyanhirtelenmelegjött,demárszeptemberbenújbólhóvolt,úgy-
hogyrövidvoltazazidő,mikoranövényeknőnek.deazonazesztendőn,amikoroda-
kerültünkaszovhozba,olyannagykrumplivolt,hogyolyatotthonnemláttunk.Jóter-
mésvolt,mertottpihentvoltaföld.

Ezen kívül más munkát is végeztek?
amikornemkellettmenniaföldekredolgozni,akkorástukapincénekahelyét,olyan
kisebbdombvoltott,ésottabbanástunk,talicskávalhordtukelaföldet.Eztmindjárt
akkorkezdtük,ahogyanodakerültünktavasszal,csakegészenősszellettbefejezve.a
pinceoldalafábóllettkirakva,mertmásnemvolt.afátegyfenyőerdőbőlhordtákbea
foglyok,elégmesszevolt,ottfűrészelték.nemvoltsekocsi,seautó,seló,semmi,de
bekelletthozni–kiválogattakegyformaembereket,ésazokmentek,afátfölavállra,
nyolcan,éshozták.Közbenmegpihentek,hanehézvolt,napontafordultakolyanhár-
mat-négyet.Egyszervoltamilyenfahordáson,deénkicsivoltam,[nevet]többiekmeg
magasak,csakúgykézbőlemeltemföl,hogylássák,hogyvalamitviszek,deamúgylóg-
tam,mertamagasembereknekavállánvolt.

Azon a tavaszon ért véget a háború, erre emlékszik?
Igen,ottaszovhozban tudtukmeg,hogyvégevan,arra jólemlékszek.Kintvoltunk,
talánkapáltunk,vagyvalami,röpültaröpülő,ésdobáltaaröpcédulákat,vojna koncsa-
jet, zdrasztvujet pobeda,végeaháborúnak,üdvözöljükagyőzelmet.akkormárörül-
tünk,hálaistennek!denemgondoltuk,hogymégtöbbmintháromévvárránk.

Maguknak is mondták, hogy most haza fognak menni?
persze,mindjártmondták,hogy„szkoro domoj, vojennoplenni”,hogyhadifoglyok,hama-
rosanmentekhaza.deaszkorodomojbólnégyesztendőlett.aháborúutánolvastama
békeszerződést–azoroszújságbanaztírták,hogyvojennoplenni dolozsni bity repatriro-
vani kak mozsno szkorej,hogyahadifoglyokatminélhamarabbrepatriálnikell.három
hónaponbelülkellettvolnaafoglyokatelbocsájtani,deazoroszokotttartottákazembe-
reketnégy-ötévigis,amagyarokatúgyvittékkényszermunkásoknak,kárpótlásra.

146 kőrös Zoltán
Fó

ru
M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
X.
é
vf
ol
ya
m
2

01
8/
2,
s
om

or
ja



A szovhozban zöldséget termeltek – hozzájutottak ott több ennivalóhoz?
csakamitfőztek,amúgymáshoznemtudtunkhozzájutni.Kóstoltukanyerskrumplit,
deazolyanízetlenvolt,megasárgarépátrágtuk,mástnemnagyonlehetett.

Úgy lehet érteni, hogy nem voltak ott erre nagyon rászorulva?
nem.dehavalakibeleharapottvalamibe,azértnemcsináltaksemmit,voltbelőleelég.
aztánanagyobbvezetőségvalahogyanmegtudta,hogyottnincsjóhelyzet,küldtekoda
egyrevíziót,aztánleváltottákazőrnagyotésbeiscsukták.akiklevoltakgyengülve–a
népnektöbbmintafelét–,azokatmindvisszavittékaz1-estáborba.aztánnekemsze-
rencsémvoltezzelaborbélyszakmával,mindigolyanhelyrejutottam,hogyaztánvolt
ismeretségem.ott jóbanvoltamazőrségnekaparancsnokával,Bobrisnevűvolt,de
nemtudom,milyenrangjavoltneki.hakellettőketesténkéntborotválni,akkormindig
megtaláltak, úgyhogy ismert engem. aztmondta, hogy nemenjek vissza az 1-esbe,
merthogyottankaput,hogyottbiztosmeghalok,neigyi v láger, lebo tam poigyes,így
mondta.Mondta,hogyadnekemolyanmunkát,hogymagamhoztérek.adottiskikül-
döttaszovhozba,őrködniakáposzta-éskrumpliföldre.

Azokkal mi lett, akik az 1-es lágerba kerültek?
azokrólnemtudunksemmit,nemmondhatom,hogymeghaltak,vagyvalami.persze
lehet,hogyvalakimegishalhatott,deazokrólnemtudtunkegyáltalán.

A másik fele az meg ott maradt a szovhozban?
azottdolgozottvégig,aztánmégújembereket isküldtekki,dolgoznikellett,merta
krumplitkikellettszedni,káposztátösszeszedni,sárgarépát,cukorrépát.

De magát a Bobris őrségbe tette ki.
voltottegyromángyerek,akitudottmagyarul,éjjelővoltazőr,énmegnappal.Ezmég
anyárközepénvolt,úgyhogymégkellettőrködniatermésfelett,hogyacivileknejárja-
nak.dehajöttek,hátkiállítsamegőket?csakaformavégettvoltunkott.Mikormegnőtt
akrumpli,káposzta,akkoraromángyerekottfőzött,nemisjártbeabarakkba.csinált
magánaksátrat,éséjjel-nappalkint volt,mertnyáronmelegvolt,úgyhogyki lehetett
bírni.hordtamnekiakajátakonyháról,ésközbenmindigfőzöttvalamitegyöregöntö-
zőkannában.voltottegyfolyó,azthiszem,Miasszánakhívták,onnanhordtaavizetés
főzteakáposztát,krumplitmegazöldséget.nemtudtam,miteszek.Te,mondomneki,
miez?hiszezmarhajó,énilyesmitnemettemnemistudom,mióta!aztánezígyment
aszezonvégéig,aztánmegintbevittekaz1-eslágerba,ahonnankikerültünk.

visszaaz1-eslágerba(1945/46tele)

A második télen mit csináltak?
építkezésekrejártunk,többnyireháborúsinvalidokrészéreépítettünkolyanszociális-
otthon-félét,gondoskodnikellettezekrőlazinvalidokról,katonákról.Ezekmárnormális
épületekvoltak,rendesbetonalappal.széptájrajártunk,egynyírfaerdőbe,főlegaztán
nyáronnagyonszépvolt.Télenazelsőésamásodikkategóriamínuszharmincfokig
mehetettki,mink,aharmadikkategória,azhuszonnégyfokigjártki.
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És huszonnégy fok alatt?
csakbentvoltunkabarakkban,nemcsináltunksemmit,akkoraztánbeszélgettünk,
emlegettükahazát.[nevet]

Ha például volt mínusz húsz fok, és mindenki mehetett ki, mit tudtak csinálni ilyen nagy
hidegben?
Márakkorálltaka falak,bentdolgoztunk,pucoltáka falakat,meg ilyesmit,úgyhogy
nemlazsáltunk,mindigvalamitkellettcsinálni.én legtöbbnyirefűtöttem.voltottegy
folyosó,kétoldaltvoltakalakószobák,akemencékbévülrevoltaképülveaszobákba,
éskívülrőlkellettőketfűteni,úgyhogyazvoltadolgunk,hogyafűtésmindigmenjen,
hogytélenislehessendolgozniabarakkokban.ottmárnemtőzeggelfűtöttünk,oda
márhoztaktüzelnivalót,fát,szenet.

Mi volt ott a leghidegebb, amire emlékszik?
Első télen, mikor karanténában voltunk, akkor azt mondták, hogy -56 °c, de csak
háromnapigtartott.Mikormentünkvécére,odafutás,visszafutás.azalevegőismint-
hameg lett volna fagyva, olyan éles volt az a hideg. akkor csak bent voltunk, de a
barakkbannemvolthideg,mertháromkemencevoltott,tőzegkockákkaltüzeltünk,és
azúgyizzott,úgyhogyállandóanolyanegyformamelegetadott.nemhogytúlmeleglett
volna,deolyankibírhatóvoltalevegő.

Milyen volt akkor az ottani vezetés?
ottmársemmipanasznemlehetettrájuk,úgybántakvelünk,minthasajátnépüklet-
tünkvolna.Mondom,leakalappal.

Az ennivaló is rendben volt?
Úgy,ahogymondtam,napontaháromszorháromnegyedliterkáposztaleves,reggel60
dekakenyérés200grammkása,ezvoltanapikoszt.Mennyiségreazemberazthinné,
hogyelég,denemvolt,mertmifolytonéhesekvoltunk.Márottmagaalevegőisolyan
volt,hogyazemberfolytonéhesvolt.amikorkintvoltamaszovhozbanazőrködésnél,
a román gyerek fél öntözőkanna ételt hagyott, majd az egészetmegettem, ésmég
akkorseéreztem,hogyjólvagyoklakva,pedigmárnemvolthovatennem,annyiratele
voltagyomrom.ottazemberállandóanéhesvolt.

Nem volt ilyen egyhangú ennivalóból valami probléma? Gondolom, ez nem volt vitami-
nokban gazdag...
nem, azzal nem volt probléma, volt káposzta is. amimegtermett a szovhozban, azt
ősszelaztánösszehordták,atáboronkívülvoltakolyannagybetonsilók,ésodajártak
dolgozniezekaharmad-,negyedosztályosok,lelettdarálva,besózták,ésgyúrták,amit
győztek.amitgyőztek,aztledarálták,ésaminemsikerült,beálltakafagyok,azbefa-
gyott.aztánjöttekaszakácssegédek,afagyottatfölraktáklapáttalanagyládákba,és
mentakonyhára,forróvízzelátmosták,éskész.dejóvolt.ésamikormárezelfogyott,
aztánkezdődöttasavanyított.
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amásodiktélután–a4-esláger

A második tél után megint szovhozba jutottak?
nem,aztánmáramásodik,harmadikévbenépítkezéseknéldolgoztunk.akkortavasz-
szalátkerültünkegykisebblágerba,a4-esszámúba,azkimondottanolyantáborvolt,
hogynyugodtanrekreációnaklehetettvolnavenni.négybarakkvoltott,amibenfoglyok
voltak,középpetakonyha,nagyépület,ésmindjártakonyhautánazorvosmegakór-
ház.aztánmégolyanapróépületekvoltakott,akipityilka –ezmáraz1-eslágerbanis
volt–,azolyanberendezésvolt,aholforraltákavizet,mertvízvezetéknemvolt,biztos
akútbólodavoltszívatvavagynyomva,fölforralták,ésonnanaztánminkmárhordtuk
szétavizetabarakkokba.

Ott már tudtak tisztálkodni?
Mindenhétenkellettjárnifürödni,nagykatlanokbanmelegítettékavizet.voltottegy
fogoly, akimindenkinek kiadta a pléhlavórokbana vizet, amibenmegmosakodott. a
padlóazolyanvolt,hogyrésekvoltakrajta,ésahogyanmosakodtunk,avízcsurgott
kifelé.voltegyolyankemenceféle,amibenfűtöttek,ésmikorbejöttünk,aruhátráag-
gattukilyenkarikákra,belettrakvaabbaakemencébe,aholvolttöbbmintszázfokos
meleg,úgyhogyatetűkmegsültekottan–mikorvisszakaptuk,akkormárnemvoltak.

Milyen volt ott a vezetőség?
atáborparancsnokazoroszvolt,deolyankimondottanzsidóformájú,kinyúlthas,meg-
hajulthát,görbeorr,szemjonMarkovicsaranovnakhívták.nagyon jóembervolt,az
annyitelintézettnekünk!aszomszédfalubanvoltmozi,vetítettek,éskijelentette,hogy
akiakar,mehetmoziba.

Akkor úgy lehet érteni, hogy sok függött a vezetőségtől?
perszehogy.azaranovvoltazoroszparancsnok,ésazonkívülvoltegylágersztarsina
afoglyokközül,azvagynémetvolt,vagyromán,magyarokközülnemvoltakolyanok.

A sztarsinának milyen funkciója volt?
Mindenlágernakvoltsztarsinája,aztörődöttazegészlágerral,hogyottrendlegyen,ő
gondoskodottmindenről,úgy,minta falubíró.Többnyireolyanembervolt,aki tudott
oroszulis,úgyhogyösszeköttetésbenvoltazoroszvezetőséggel,őnekikellettszólni,ő
intézkedettmindenről.a4-eslágerbanelőszöregyrománőrmestervolt,mégegyenru-
hájaisvolt,katonasapkája, jártaesteabarakkokatvégig,demondaninemmondott
semmit,mertnemtudottoroszul,csakrománul,azteléghamarleváltották.csakazért,
mertrangjavoltneki,azértlettfunkciója.aztánjöttegyidősebb,nemtudottmagyarul,
csakoroszulésrománul,deolyanbarátságosembervolt,azigazántörődöttminden-
nel.azamitkellett,mindjárt intézkedett,egésznapazembernem látottmást,csak
hogyazegyikhelyrőlamásikrafutkosott,intézkedett,úgyhogyleakalappal.aztánvol-
takabarakksztarsinák, azok is a foglyok közül voltak, azok törődtekabarakkal. az
tudta,hányemberevanottan,amikellettoda.
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Már említettük a proverkát – azt ki csinálta?
aztmárazőrségiscsinálta,avezetőség,asztrasinákcsakelrendelték,hogysorakozó
aproverkára.Fölsorakoztunk,jöttekazőrök,ésszámolták,hányanállunkkint,végig-
járták a barakkokat, hányan vannakbent, ésmikormár paszoltak a számok, akkor
végevolt,ésmentünkvissza.azvoltalegrosszabb,mikorhidegvolt,ésmégnemvolt
melegruhánk. Elégsokátartott–olyanjóegyórátiskintkellettállni.

Ki vezette az embereket a munkába?
Minkmunkásokbevoltunkosztvaolyanpartikba,ésannakapartinakisvoltegyveze-
tője,nálunkegyerdélyimagyarvolt,Tompanevű,aztudottrománulis,oroszulis,úgy-
hogyazosztottabeésvezettekiaszakasztamunkahelyre.aztánegészidőalattabban
azegypartibandolgoztam.

És mennyi ember volt ilyen partiban?
olyanharmincanisvoltunk.aztánmégilyentöbbpartinakvoltegyközösparancsnoka,
egyolyanszázadparancsnokféle,azmegtöbbnyirenémetvolt.azellenőrözteamun-
kát,azadtaazintézkedéseketaszakaszoknak,hogyhovamennekdolgozni,abeosz-
tással törődött. Úgyhogyminden szakasznakmegvolt a parancsnoka, azmár tudta,
mikorkellmenni.reggelhatórakorvoltazébresztő,mindjártkaptukareggelit,meg-
ettük,aztánsorakozó,éskiamunkahelyre.Mindjártatábormögöttvoltegykőbánya,
ott dolgozott az első kategória, mink meg jártunk ki az építkezésekre. voltunk egy
Kastáknevűvárosbanis[Kastak, Cseljabinszktól 20 km északra],emeletesépületeket
építettünk,rendesfalak,detélentalánnemjártunkoda.nemmesszevoltegynagy
autójavítóműhely,anémetek,akikilyenszakemberekvoltak,azokodajártak,gépeket,
autókatjavítottak.

Voltak ott valami munkanormák?
afűtésnélvolt,hogyhánykemencétkellettegyembernekkezelni–nemistudom,öt,
hatvagytízkemencevoltegyfűtőnekanormája.deamúgy,voltunkegymunkahelyen,
aholnemteljesítettükaszázalékot,anormát,ésakkornemkaptunkesteráadást,a
húszdekakenyeretéshúszdekakását.azolyanmunkahelyvolt,aholinasokdolgoz-
tak, iskolások,ottpraxoltak,ésazoknaknemszámította teljesítmény,hogymennyit
csinálnak,eljátszadoztak,hanemvoltolyanvezetőjük,akiazonlettvolna,hogyteljesí-
teni.denekünkkellettdolgozni,maltertkellettkészíteni,anyagotkelletthordani,dol-
goztunkállandóan,deazépítkezés lassanment. Jöttazelszámolás,akkornemvolt
megaza112százalék,amifölöttkaptukaztahúszdekaráadást.éserreisottvoltez
anémetszázadparancsnok,akinektöbbszakaszvoltanyakán:amikormegtudta,hogy
nemteljesítettükanormát,mármásnapnemisküldöttoda,egyszerűenaztmondtaa
munkavezetőnek–oroszulúgymondták,hogypraláb –,hogynincsteljesítmény,nincs
ember,elküldöttmáshozdolgozni,aholbeírtákaszázalékot. Ilyenhatalmavoltneki,
törődöttvelünk.

Említette a kőbányát – ott is dolgozott?
Kőbányábancsakegyszervoltam.robbantottákasziklát,ésakövetraktukfelatalics-
kákra,amiaztánavagonokhozlettelvéve.alágermellettmentavasútvonal,ésamikor
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beállították a vagonokat, ha éjjel volt, ha nappal, ha ünnepnap, ottmindjárt kellett
mennirakodni.Forsnikbólvoltakcsinálvaolyanfelfutók,ésazidősebbek,erősebbek
nyomtákatalicskátfelavagonokba,hátmásnemvoltottan.hanemvoltakvagonok,
akkorpihentek,demikormárhallottuk,hogyfütyülamozdony,akkormáregyember,
akinekagondjavoltaz,jártaabarakkokat,sorakozó,ésmentekrakodni.valamikét
hónapot dolgoztam a kőbányában, de aztán megint lefogytam, és a legközelebbi
komissziónálátsoroztakaharmadikba.Legtöbbnyireahármaskategóriábanvoltam.

Történtek ott balesetek?
olyanranememlékszek.

Gondolom, a kőbányában hamar legyengültek az emberek...
Igen,persze,ottnagyon.amígavagonokatmegnemrakták,addignyomnikelletta
munkát.Megkellettrakniavagont.nemmondták,hogymikor,vagymeddig,nemhaj-
tottakbennünket–beállítottákavagont,ésminkmármagunkigyekeztünk,merttud-
tuk, hogy hameg van rakva a vagon, akkormegyünkbefelé; amíg nincsmegrakva,
addigdolgoznikellett,úgyhogynemkelletthajtanianépet.deazértnemnagyonigye-
kezettsenki,nemúgy,hogyavízszakadjonróla,normálistempóvaldolgoztunk.ésmi,
akiképítkezésrejártunk–nemvoltazolyanmunka,hogymegszakadtazemberbenne.
Télen,mikor nem lehetett kimenni, bent voltunk, akkor pihentünk.Már azt lehetne
mondani,hogyaznyaralásvolt,olyandolgunkvolt,ottvoltalegjobbsorunk.ésszéptáj
volt, fenyőfák,minden,virágokvoltakkiültetve,méga járdák is tisztánvoltak tartva,
nyáron,akikkétórátdolgoztak,ilyennelfoglalkoztak,úgyhogyleakalappal...

Ebben az esetben is azt lehet mondani, hogy sok függött a lágerparancsnoktól...
Igen.Úgyhogyottebbőlaszempontbólpanaszkodninemlehetett.

Leggyakrabban milyen munkákra jártak a 4-es lágerból?
építkezésre.dejártunktemetniis,havalakimeghalt,engemetvittekmindigmintsír-
ásót.otttöbbnyireúgyvolt,hogynyáronjártunkkidolgozni,mertakkorabrigádokkint
voltak,éstélreösszehoztákőket.aztánengemmegtélrebetettekafürdőbe,mertott
voltaborbélyműhely,úgyhogyazegészteletmelegbentöltöttem.detavasszalmáralig
vártam,hogymehessekkiatöbbiekközé,mertottabbanafürdőbensokatkellettdol-
gozni–aztlehetmondani,hogyéjjel-nappalmindigkellettvalakitborotválni,vagyhajat
vágni.ottnemvoltmunkaidő,hogyekkortóleddig,mindigkéznélkellett lenni, csak
éjjelpihentazember.deazértmegérte,mertmelegvolt.

Míg a többiek...
azokkintdolgoztak,amikorlehetett.Mikortélelőttösszehoztákacsoportokat,akkor
márjöttaparancsnok,akiafoglyokközülvolt,hogyholnaptólbanyia,fürdő.

Amikor kikerült nyáron rendes munkákra, akkor is borbélykodott?
akkorcsakúgyesténként,amikormárnemvoltmitcsinálni.Jöttek,hogygyere,húzzál
le,vagynyírjálmeg.csakottnemnagyonvoltszerszám.demármikorpénztkaptunk,
akkormártudtammagamnakvenni,mertaddigcsakalágerszerszámjávaldolgoztam.
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De nyáron már nem hivatalosan volt borbély, úgy lehet mondani.
nem,akkormárrendesenjártamdolgozni.demegvoltamunkaidő,hogyreggelmond-
juknyolctóldélutánnégyig,akkorramárbentvoltunkalágerben,ésnyáronelégsokáig
világosvolt,úgyhogymégaztánmindenfélétcsinálhattunkalágerban,akkormárúgy
beszélgethettünk.

Fizetést is kaptak?
azmárcsakazutolsókétesztendőbenvolt,150rubeltkaptunk,deaszállást,ellátá-
sunkat a láger lefogtamagának, és nekünk is jutott valami. Úgyhogy az utolsó két
évben azt az egypár rubelt elkölthettük, ha olyan helyre kerültünk, ahol volt üzlet.
Legtöbben kenyeret, cukrot ésmargarint vásároltak, ezzel volt pótolva az élelem –
mástnemvoltérdemesvenni,csakazt,amivelazembermegtöltötteahasát.Márami-
korvittekhaza,mindenpénztelkellettkölteni,ésakkorolyanoroszcigarettátvásárol-
tunk,mertpénztnemvoltszabadhazahozni.

Voltak magukon, hadifoglyokon kívül másféle rabok is?
ottháromféletáborvolt.az1-eslágerbantalálkoztunkezzel,rögtönazelején,aztánaz
utolsóesztendőben,mikorújraodakerültünk.Mivoltunkahadifoglyok,vojennoplenni,
aztánamunkáramobilizáltak,v trud mobilizovani,azokolyanfélrabokvoltak,ésazak-
lucsonij,abüntetettek,azokvoltakalegtöbben.avtrudmobilizovanik,azokolyanok
voltak,olyannemzetiségekbőlvoltak,akikharcoltakazoroszokellen,nemvoltakmeg-
bízhatóak a hadseregben. nem feleltekmeg a katonaságnak, de kihasználták őket
munkára. ugyanúgy táborban, lágerban éltek,mintmi, ott kapták az ételt, de azok
olyanfélszabadokvoltak,nemnagyonvoltakőrözve,szabadonjártakamunkahelyre.
azaklucsonnijokatmegmindigerőskíséretkísérte,előttükmentekkatonák,utánuk,
oldalt,lóháton.

Mind a három kategória egy lágerban volt?
nem,mindegyiknekkülönlágerukvolt,afogolytáborbancsakhadifoglyokvoltak.hogy
alágerukmerrevolt,nemtudtuk,minkcsakamienkrőltudunk.

Hol találkoztak ezekkel?
csakmunkahelyen,deazaklucsonijokkalnemvoltunkegyáltalán,azokkülönbekerí-
tetthelyendolgoztak.Látniláttukőket,mikormentekamunkahelyre,dehogyhonnan
jöttek,aztnemtudjuk.Ezekkelavtrudmobilizovanikkalvoltunkegyütt,bekerítettmun-
kahelyen,ottmáregymásközöttjártunk.

A zaklucsonijoknak mi volt a bűnük?
Büntetettek voltak, kriminálisak, szigorúan őrözték őket, azokkal nem lehetett még
csaktalálkoznise,mégamunkahelyense,különvoltak.nekünkcsakolyankíséretünk
volt,hogymégisvalakilegyenvelünk.

Nem voltak ezek a zaklucsonijok inkább politikai büntetettek?
aztnemtudjuk,azokkalnemlehetettkommunikálni.
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Mert általában a politikaiaknak volt nehéz soruk...
Igen,azlehet,azkönnyenlehet.

Úgyhogy nem tudja pontosan, kik voltak ezek.
nem,azokkalminkegyáltalánnemvoltunkegyütt.

Honnan tudták, hogy kik ezek tulajdonképpen?
valakiktől,akiktudták,hogykikazok,akikottandolgoztak.azaklucsonijokvoltakaleg-
többen–hanemsikerültőketmegelőzni,mikormentünkamunkahelyre,akkorsok-
szorórátiskellettállni,amígazokelvonultak,mertodaközéjüknemlehetettbesora-
kozni.ottazahelyzetszigorúvolt,amitemlegettek,hogygulágok,azokkalbiztosan
nembántakkesztyűskézzel.aztán1946-banvagy1947-benmegszüntettékezeketa
lágerokat,av trudmobilizovanikegészszerencsétlenekvoltak,mertottan jódolguk
volt.Többnyireolyancsaládtalanokvoltak,akikrőlottgondoskodvavolt,voltélelmiszer,
szállás,onnannormálisanmentekdolgozni,visszajöttek,éskaptákafizetést.

És a zaklucsonijokat is elengedték?
azokmaradtak.

Többen mondták nekem, hogy fontos volt, ha a fogolynak voltak barátai.
Ismerkedtünkegyikamásikkal,voltakvelemkorabeliekis,idősebbekis,kellett,hogy
azegyikamásikkaltárgyaljon.akikmagyarokvoltunk,együtttartottunk,éspláneaztán
márkésőbb,mikormárazembermegismerkedetta lágerélettel,akkormárössze is
barátkoztunk.deemígyinnensellyekörnyékérőlnemvoltsenki.

Említette, hogy moziban is voltak.
anyáriidőalattvetítettek,egynagyvászontkifüggesztettekafalraésvetítettékafilme-
ket.

Emlékszik, milyen filmek voltak?
Fogalmamsincs róla.nemmesszeegy faluban,aztnem is tudom,hogyhívták,oda
szoktakjárnivetíteni,ilyenszabadtérimozivolt,aparancsnokrendesenelintézte,hogy
akiakart,atáborbólmehetettoda.Mindenfilmenvoltam,mertugyeazembertérde-
kelte.deezcsaknyáriidőalattvolt,télenazilyenéletmegszűnt.

Voltak maguk között olyanok, akik előadásokat tartottak, vagy máshogyan szórakoztat-
ták a többieket?
aztnem.deanémeteknekjártújság,németújságotolvastakmajdnemmindenreggel,
pláne amikor abban a karanténban voltunk. olyan német olvasta föl, aki nehezen
mondtakiazrbetűt,aleggyakoribbszóazvolt,hogy[selypesen:]die Rote Armee,hát
mondom,mia fene lehetaz?azember tudottegykicsitnémetül,mégaz iskolában
valamittanultunk,ésottkintafogságbanismindigúgyhallgatóztam,hogyanbeszél-
nek,amit lehetett, tanultam tőlük.aztán rájöttem,hogyazrotearmeevolt,avörös
hadsereg,detörtemrajtaafejem,hogymiaz.
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Milyen volt a viszonyuk a németekkel a fogságban?
semmiellenségeskedés,vagyvalamiilyesminemvolt.

És együtt voltak a magyarokkal, keverve?
perszehogy,mégabarakkbaniskevervevoltunk.Mármikorelkerültünkamásikláger-
ba, kerestük, hogymerre vannakamagyarok, éshahallottukamagyar káromítást,
mondom,ittvannakamagyarok,mertmárhallatszotta„lóf...”[nevet].

Tisztek is voltak magukkal?
amagyartisztekazokkülönvoltak,nemvoltakvelünk,azokatmindjártkülönvették.a
karanténalattmárnemvoltakott.

Nem tudja, hova jutottak?
nem,fogalmamsincs.csakalegénységmaradt,megakisebbrangok.

Román foglyokat is említett.
Igen,románokisvoltak.Egyéjjel,afélbarakküresvolt,ésalulvalakijött,ésolyannyel-
venbeszéltek,amitmégaddignemhallottam.valahonnanakintitáborbólösszehozták
őket,összpontosítottákőket,úgyhogyháromnemzetiségűvoltatábor.

Érdekes, hogy románok is voltak, akik már 1944 augusztusától orosz szövetségesek
voltak...
Igen,demárakikfogságbanvoltak,azokmárottismaradtak.őkmégottsztálingrád
körültartottákafrontot,ésakkorestekfogságba,megamígromániaazoroszokellen
harcolt,azokbóllettekfoglyok.aztánamikorromániakapitulált,azokmárkatonáknak
mentek,avöröshadsereggel.ésmégamitnemmondtam,azelejénmégzsidókisvol-
tak,dekéthónapmúlvamárnemvoltafogságbanegyse,elintézték,hogymindjárt
háborúutánengedjékelőket.csakaztvettükészre,hogyegyzsidósincsottafogság-
ban,pedigsokanvoltak,mertőkmintmunkaszolgálatosokvoltakafronton,ésamint
alkalmukvolt,mindjártátmentekazoroszfélre.Úgyhogymikorodakerültünkafogság-
ba,őkmárottannagybangazdálkodtak,többnyiremindenfélefunkciókatfoglaltakel,
munkavezetők,megilyesfélékvoltak.amintvégetértaháború,eltűntekafogságból.
azokhazakerültek,mertőnekikavagyonukvégetthazakellettmenni,ésrendezniazt.
ésazoroszokbeleegyeztek,elvittékőket.

És már akkor tudták, hogy mit történt a zsidósággal...
hátbiztos,aznemvolttitok.

Vallási életről tud valamit mondani?
semmit.ottanegyáltalánnemvoltilyesmi,szóbasekerült.Karácsonyalattisdolgoz-
tunk.acivilekkelbeszéltünk,ésőkmagukmondták,hogynálunk,mármintminálunk
otthonabolsoj práznyik,nagyünnepvan,akarácsony,ésmimegakkorisdolgozunk.
ottnem is tartották.Egy vasárnap,aztmegtartottákmunkaszünetnek,dehakellett
valahovamenni,akkormindegyvolt.
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a4-eslágerután
1947nyaránkétnémettranszportmenthaza,merttélennemmehetettvolna,mertnem
voltfűtve.deazokkalserománok,semagyaroknemmentek–azelsőkéttranszportaz
németvolt.Úgyhogykevesebbenlettünk,ilyenkisebblágerokatmegszüntettek,és1947
őszénmegintvisszavittekaz1-eslágerba,aztánonnanjártunkdolgozni.azvoltalegna-
gyobbláger,amiottvoltazonakörnyéken,a4-eslágerazcsakolyankihelyezésvolt.

Miért csak a németeket vitték?
azokbólvoltlegtöbb,éscsakazokbólvittek.aztán1948tavaszánmentazelsőmagyar
transzport, hónapot nem tudom már, úgy májusban lehetett, mert hidegben nem
nagyonmertekküldenitranszportot.

Kiket válogattak az első magyar transzportba?
Betegekvoltakmind,megakikolyangyöngébbekvoltak,azokmentek.aztánvoltak
olyanhaverjaim,akikkelegyüttdolgoztam,azokdirektnemettek,mégaztakajátse
ettékmeg,amitkaptak,kettenmindigafelétnekemadták,úgyhogyénjóllaktam,ők
megéheztek.csakazért,hogyhazakerülhessenek.deaztánmégisegyüttmentünk
haza.Mondtamnekik,lássátok,énilyenhassalmegyek,tikmegéhesen.

Többen mondták, hogy sokan ráfáztak ilyen stratégiára, meg is haltak...
Ezekneksikerülthazajönni,csaknemettek.énmegkihasználtamahelyzetet,meget-
tékafelét,ésodatoltáknekem,[nevet]énmegjóllaktam.aztánszeptemberelejénmár
azösszesmagyarmentelabbólatáborból.

És maradtak ott valakik?
németekmaradtak,sokan.Megarománok–amígottvoltunk,azokbólnemmentegy
transzport se. ősszel elment amásikmagyar transzport, az utánmár nem tudom,
hogyanvolt.

azúthazafele
szeptemberbenösszeszedtekbennünket, fölöltöztettekúj ruhába,ésbea vagonba.
akkormáregészmásvoltahelyzet,mintamikorkivittek,ottmárvoltakpriccsek,azo-
konfeküdtünk.ésközéppetvolthelyasztallal,ésottettünk.akkormárnemvoltsemmi
baj, azt lehetmondani, hogy komfort volt.Máramarosszigetigmentünk, és csak két
hétig tartott az út.Mert 1945-ben,mikor vittek ki, Brassóból cseljabinszkba három
hétigtartott.Máramarosszigetmárromániavolt,odáigvoltazoroszvágány.ottszintén
olyangyűjtőtáborvolt,kirakodtunk,ésátvettek,ottmárvoltoroszparancsnokság,és
magyaris,aztánosztályoztakbennünket,hogykihovavaló.

Nem volt ott valami komolyabb kihallgatás?
nem,ottnemvolt,csakahogyanátvettek,kérdezték,kihovavaló.Minketszlovákiából
aztánkülöntettek,ésmikormárindultunkonnan,betettekegyvagonba,ésátnyomtak
aszlovákterületre.

Elbeszélt történelem 155
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XX.évfolyam

2018/2,som
orja



És azok, akik azt mondták, hogy anyaországiak?
azokmentek debrecenbe, azokatMagyarországra vitték.Máramarosszigeten hallot-
tamazelsőilyenszónoklót,akiazújrendszerrőlszónokolt,márkészítetteafoglyokat
arra,hogymármásországbakerülnekhaza,nemabbaaMagyarországba,amiháború
előtt volt, hanem egy más, szociáldemokrata rendszerbe. olyan beszédet mondott,
hogymindenkicsaktapsolt,mintazőrült.végénmégaztmondta,hogy„nemvalami
katonatisztállelőttetek,hanem”–márnemtudommilyennevetmondott–„zsellérfia”
[nevet].

Emlékszik olyanra, hogy keresték maguk között azokat, akik az SS-ben voltak?
Igen,mikormentünk haza,mentünk át az orosz–román határon. Fel kellett tenni a
kezünket,ésahónaljunkatnézték,mertazss-eknekbevoltodatetoválvaavércso-
port.Mindenkitmegvizsgáltak,ésegynektaláltakvalamitahónaalatt–állítólagkilise
volt,ésvoltottnekivalamivágás,ésaznemtetszettazorosztisztnek,azmárgyanús
volt,hogynem-eatetoválásttüntetteel.

Mi lett aztán vele?
nemtudom,minketvittektovább.azokatnemakartákhazaengedni.dess-eknemis
voltakottvelünk,azokkülönvoltak,minkcsakközönségeskatonákvoltunk.

Máramarosszigeten volt valami feladatuk maguknak, dolgoztak ott?
nem,egyáltalánsemmi.ottcsakvártuk,hogymilesz,mikormegyünktovább.azolyan
gyűjtőtáborvolt,ahonnanaztánátvettekamagyarokésazokaztánosztályoztak,kik
mennekMagyarországra,kikmennekszlovákiába,vagypedigErdélybe.

Ott már szabad mozgásuk volt?
avárosbannemvoltunk,azbekerített táborvolt,denem iskívánkozottkiazember
soha,mertvártuk,hogymilesz,minélhamarébbmenjünk.aztsetudom,hogynézett
kiMáramarossziget.atáboronbelülmehetettazember,ahovaakart,csakkívülrenem
lehetett.

Körülbelül mennyi fogoly lehetett ott?
Fogalmamsincs.atranszportunkbanvoltunkolyanezren.azegyingázóvonatvolt,azt
aszerelvénytmásranemhasználták,csakhoztaafoglyokat,aztánüresenmentvissza
valahova,ahovadirigálták,ésújbólhoztaafoglyokat.

Miért volt ott kétféle parancsnokság?
Mertafoglyokatvalakinekátkellettadniésvalakinekátvenni,azmármagátólértető-
dik,hogykétparancsnokságvan,azoroszokátadtak,amagyarokmegátvettek.

Milyen volt ott az ellátás?
Mindenmásnapcserélődöttazennivaló.amikormagyarkosztvolt,akkorkaptunk jó
zsírosat,amikororosz,akkorcsakaztazőkosztjukat,olyat,mintahadifogságban.de
ottnemvoltunksokáig,talánegyvagykéthétig,nemtudompontosan.Egybarakkban
voltunkésvártuk,hogymileszvelünk.aztánegynapjöttazorosztiszt,összeszedtek
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bennünket,akikmentünkszlovákiába, fölöltöztettek ruhába,újmonterka [munkaru-
ha],újcsizma,megújköpeny,ebbenaköpenybenjöttemhaza,amiafényképenvan.
[lásd a fényképet]hazajöttem,ésmindjártmásnapmentemlefényképezkedni.asált
már én tettemhozzá, amikor hazajöttem.oroszgimnasztyorka, azaz orosz zubbony,
nadrág,sötétkékszínben,ésasapkaisoroszvolt,olyanvoltam,mintazoroszkatona.

Hučko Károly a hadifogságból hazatérve

Hát elég jó bőrben volt, látom.
persze,énnemmondhatoksemmit,mertpénztiskaptunk,ésalegutolsóesztendőben
máraztánúgyjavultahelyzet,hogyvasárnapestéremindigkaptunkvacsoráraegyliter
kását,olyanszétfőttrizstvagyköleskását,azmárnagyadagvolt,úgyhogyaztánmár
javultahelyzet.

Hogyan jutott haza Máramarosszigetről?
Betettek egy vagonba, átnyomtak a szlovák határon, csap, čierna nad Tisou
[Tiszacsernyő],ésonnanelvittekKassára.voltottegycsehátvevőkomiszár,fölírtaa
születésiadatokat,hogyhonnanvalóazember,hovamegy,aztánkiállítottaalistátés
amenetjegyet.aztánegymáshelyenmegdezinfikáltak,valamiporraltelifújtak,alul,
fölül,ennyibőlálltazegész.Megkaptukajegyet,megvalamiennivalótis,ésmentünk
avonatra.

Kassán nem fogtak ott senkit?
nem.ottegysellyeiveltalálkoztam,akikérdezősködött,hogynem-etudokasógoráról,
ziliziJózsiról,akipóstásvoltannakidejénsellyén,aztánberukkolt,ésnemtudtakróla
semmit.nem is jöttvissza,eltűnt.aztánKassárólmár rendesszemélyvonattalmen-
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tünk.Mégzsolnánisvártvalaki,ottiskaptunkvalamiennivalót.Elhagytukzsolnát,és
minthaúgymegváltozottvolnaazember,márnemvoltazazéhség,amiaddigtartott
–addigazemberakárhogyanmegtömteahasát,mégmindigevettvolna,pedigenni
kaptunkeleget,csakatestannyirakívántaaztazételt...észsolnautánazminthameg-
szűntvolna.

Akkor érezte, hogy otthon van?
Igen,hogymártelevagyok,hogymárnemvagyokéhes.Mégmondtamisottvalakinek,
nemistudom,hovavalókvoltak:te,énmárnemvagyokéhes.MireLipótvárraértünk,
megszűntazéhség.Lipótváronátszálltunk,hazajöttem,ésaztánittmásnapjelentkez-
temacsendőrségen.

Hogyan fogadta az édesanyja?
Márkésőestevolt,amikorhazajöttem,éppenegyhaverommaltalálkoztam,mikormen-
temazöregFelsőutcánhazafelé.aztánőnyitottabeakaputéskihívtaamamámat–
mondtaneki,hogyláttamaKarcsit,hogyjönhaza,nehogyazanyámatvalamibajérje
ameglepetésben.ésakkorahavermondta,hogynogyereide,ésátöleltemazanyá-
mat.hátígyjöttemhaza.

Kőrös Zoltán
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vaTaščIn péTEr

avajdaságimagyarokpolitikaieszmetörténete
ésönszerveződése(1989–1999)

2017.december13-ánaztismondhatnánk,hogyegyrendhagyóéshiánypótlótudomá-
nyoskonferenciaszínhelyevoltazújvidékiForumház.azMTaáltalbiztosítottdomus
ösztöndíjnakköszönhetőenLosonczMárkfilozófusésráczKrisztinakulturálisantro-
pológus(mindkettenabelgrádiFilozófiaiésTársadalomelméletiIntézetmunkatársai)
vezetésével egy ad hoc kutatócsoport arra tett kísérletet, hogy rávilágítson néhány
meghatározópontraavajdaságimagyarpolitikuméstársadalom20.századvégitör-
ténetében.akonferencialétrejöttéttámogattamégafiatalirodalmárokatésirodalom-
kedvelőkettömörítőhídKör,valamintazújvidékiMultikulturálisKözpontésazMTaTK
KisebbségkutatóIntézetis.

érdemeselöljáróbanmegemlíteni,hogygyakorlatilagateljesnyugat-Balkánonfoga-
lommávált„kilencvenesévek”jelentőségeóriási,hiszenegyolyanbonyolultéshosz-
szantartókonfliktussorozatotfoglalkeretbe,amelymasszívtársadalmihatásokkaljárt.
Mindezpedig természetesenpárosultazállamszocializmus felbomlásával,amelynek
következtében a térségben létrejövő demokratikus államoknak merőben „sajátos”
körülményekközöttkellettúj identitástkialakítaniuk.Ezeka folyamatoktöbbetnikai
csoportot(csakvajdaságottekintveidelehetérteniazösszesjelentékenynemszerb
etnikumotahorvátokonkívül),amelyekönképükettekintvenemvoltakrészeiasaját
országokérthadatviselő„nemzeteknek”,specifikusanérintették.világostehát,hogy
egy-egyetnikumvizsgálatasoktekintetbentanulságokkalszolgálhatnempusztánaz
adottnépcsoportjobbmegértéséhez,hanemateljeskontextusértelmezéséhezis.

atanácskozásfelvezetőjébenLosonczMárknéhánygondolatbanösszegezteazokata
mozgatórugókat,amelyekvégülacsoportosfellépéshezésatémaválasztáshozvezettek.
Mivelszavaiszerintvajdaságbannemlétezikstabilintézményeiháttérazeffélekutatások
menedzselésére, ezért leginkább ilyen projektalapú szerveződésekre hárul a munka
elvégzése.Magaatágértelembenvetttémamárkétévrevisszamenőlegkezdettelérle-
lődniakonferenciaegyesrésztvevőiközött,majda„haminem,másnemfogja”elvemen-
ténkerültsorapályázásra.Losonczelmondásaszerintugyanlehetséges,hogybizonyos
fokúkockázatot jelentaközelmúlttalfoglalkozni,detalánmárfennállakellődistancia
ahhoz,hogyegzaktmódonlehessenkutatniazeseményeket.

azelsőszekciótTóTh szILárd (BudapesticorvinusEgyetem)nyitotta.Összegzésében
az1989és1999közöttfelmerülővajdaságimagyarautonómiakoncepciókat,azokfej-
lődéstörténetéttekintetteát.azidőszakbanakülönbözőpolitikaiszervezetekrészéről
számosautonómiatípus (perszonális, területi, csoportarányos) felmerült.Tóthgondo-
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latmeneténekegyiklegizgalmasabbvonásatalánazvolt,ahogyanezeketatörekvése-
ket megpróbálta kontextuálisan bemutatni, a politikusoknak ugyanis számos körül-
ménnyel(háborúsválság,nemzetközipolitika,magyarkormányésajugoszláviaimulti-
kulturalizmuspolitikaiörökségestb.)kellettszámolniuk,miközbenakoncepciókatdol-
goztákki.szépenkirajzolódott,hogyvégül–máselképzelésekmellettésazokellené-
ben–avajdaságiMagyarszövetségpolitikusainakpragmatikusirányvonalaérvénye-
sült,amelyhozzájárultamaisérvényes,akorábbielképzelésekhezképestviszontegy
szűkebbkörűperszonálisautonómiakoncepciókialakításához.

MásodikelőadókéntdévavárI zoLTán (ÚjvidékiEgyetem,MTTK;veritas Történetku-
tatóIntézet)egynagyívűtörténetiösszehasonlításratettkísérleteta20.századhúszas
éskilencveneséveiközött.habármagaismegjegyezte,hogykérdéseslehetazössze-
hasonlítás létjogosultsága,de végülarra jutott, hogyelégségesmennyiségűhasonló
vonásfedezhetőfelakétkorszakban,kezdveattólakétségtelenténytől,hogyavajda-
ságimagyarságkétkritikusésválságosidőszakávalvandolgunkegyönmagátkülön-
bözőmódokonfelépítenipróbálóállamban.dévaváritöbbfőhasonlóságotemlített,pl.
hogyszerinteamagyarnépességjavarészétváltozatlanulazipariésagrárproletariátus
tesziki,ahelyimagyarpolitikaprogramjaésmandátumszámaisszinteazonos,illetve
hogyaszerbállamvezetésishasonlóanreagálamagyaroklépéseire.nohaazefféle
nagyívetátfogótörténetiíveknemveszélytelenkísérletek,azkétségtelen,hogy„szer-
kezetileg” tényleghasonlóakétkorszakavajdaságimagyaroktörténetében,ésutal
egyfajta„mozdulatlanságra”atársadalmifolyamatokban.

Losoncz MárK (BelgrádiEgyetem,FilozófiaiésTársadalomelméletiIntézet)avajda-
ságelnevezésfejlődéstörténetétpróbáltaminélmélyebbenkibontani,amelymástáj-
és régiónevekhez hasonlóan másutt (gondoljunk csak a Felvidék kontra szlovákia
vitákra!)islényegestéma.nohaamaishasználatosterminusbőháromszázévesés
szerbpolitikaicéloknakköszönhetőenjöttlétre,mamárazahelyzet,hogyamagyar
kisebbségtúlnyomótöbbségeteljességgelelfogadjaéshasználja.Losonczáttekintése
azelmúltszázévrevonatkozott,amelykezdetén,ahúszasévekbenmégmásvolta
helyzet,akkorugyanissenkisemvallottamagát„vajdaságinak”.Későbbbonyolulttár-
sadalom- és politikatörténeti folyamatoknak köszönhetően fokozatosandeetnicizáló-
dottésregionálisbeágyazottságratettszertanév.azissegítetteazelfogadását,hogy
aterületautonómtartományistátusztkapott1974-ben,végülaszerbnacionalizmus
mindezekkelpárhuzamosanelidegenítettemagátólazeszmét!Ennekeredményeként
100évalattgyökeresfordulatkövetkezettbe,ésmindahelyimagyartársadalom,mind
apolitikumesetébenmamárbevettelnevezésnekszámítavajdaság,amelyfelhívjaa
figyelmetamagyarkisebbségidentifikációjánaksajátosútjára.

azelsőszekciózárásakéntBárdI nándor (MTaTKKisebbségkutatóIntézet)tágította
atematikát,ésegymeglehetősen„sűrű”előadásbanösszegezte1989és1994között
amagyarkisebbségipártokéspolitikákfejlődésiirányaitéstípusait.amiavajdasági
specifikumokatilleti,érdekfeszítővonásokatemeltkiúgy,hogyközbenatöbbikisebb-
ségi „alrendszerrel” is pontosan összehasonlította. a jugoszláv államkeret szerinte
korábbanviszonylagszűkmozgásterethagyottamagyaroknak,tiltottaavertikálisetno-
kulturálisszerveződést,apolitikairendszerrelszembeninyíltellenállók–szembena
csehszlovákiábankialakultmasszívellenzékimozgalombaintegrálódottmagyarképvi-
selőkkel–nagyjábólkéttucatnyianvoltak,ésakulturálisellenállásformáitválasztot-
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ták.Különérdemesmegemlíteniazelőadásvégénektipologizálásikísérletétis,amely-
benapolitikaiközösségbevalómagyarkisebbségi integrációmodelljeirőlbeszélt.az
ilyenrészletes,megalapozotttipológiákraalapulóösszehasonlítóvizsgálatokszerepét
nemlehettúlértékelniaKárpát-medenceimagyartársadalmakmegértésénél.

a második szekció az előzőeknél sokkal eseményközpontúbb fordulatot vett.
szErBhorváTh gyÖrgy (MTa TK Kisebbségkutató Intézet) arra kereste a választ, hogy a
délszlávháborúkbanelesettmagyar(vagymagyarnaktartható)katonákatatársadalom
áldozatnakvagyhősnektekinti-e.Ezakérdésmárcsakazértisroppantérdekes,merta
vajdaságimagyarközbeszédbőllényegébenhiányzikazelesettekbármilyenértelemben
vett kultusza. az esetleges emlékművek ésmegemlékezések érdektelenek, és/vagy a
magyaroktávolmaradnakezektőlazeseményektől.szerbhorváthegyegyszerűgondolati
kísérletkéntfelvetette,hogyezekbenazesetekbentalánéppafelejtésmozzanataafon-
tos,hiszenazis„nyugtatni”képes.Másfelőlajelenségrámutatarraazösszetettésmég
napjainkban is (!) számos társadalmi feszültséget tartalmazó problémára, amelyet a
háborúsorozatemlékeéshatásaijelentenekahelyimagyaroknak.

rácz KrIszTIna (BelgrádiEgyetem,FilozófiaiésTársadalomelméletiIntézet)nyújtotta
azegyiklegeseményközpontúbbelőadást(Fúróandormellett),amelybenazoromhe-
gyesi„zitzerszellemiKöztársaság”körészerveződőnarratívákatésvisszaemlékezése-
ketelemezte.az1992májusábanlétrejöttháborúellenesmegmozdulásvoltazegyik
legkarakteresebbilyentípusúmozgalomavajdaságimagyarokkörében.rácz–mivel-
hogykulturálisantropológus–atémamélyénfinomtársadalmiszövetétmutattameg
három elemzési perspektíván (etnicitás, közösségi identitás és társadalmi nem) ke-
resztül.Megállapításaiszerintarésztvevők„felforgató”tevékenységeegyfajta(ál)naivi-
tásonésazonahitenalapult,hogyszámít,amittesznek.arendkívülaktívtevékenység
(folytonos programok, közlemények) akkoriban és az emlékezetnek köszönhetően
azótaiskomolymértékűidentifikációserőtképviselt.Mindenképpleszögezhető,hogy
az ehhez hasonló esettanulmányok hasznos módon járulnak hozzá egy közösség
működési dinamikájának megértéséhez, amelyet az adott történeti kontextus csak
mégérdekesebbétesz.

TErnovácz dánIEL (szTE-BTK) előadása azzal az eseménnyel foglalkozott, amelyet
számosvajdaságilakosúgyélmeg,mintaháborúközvetlenmegjelenésétlakhelyei-
ken,azokkörnyékén:anaTo-bombázással.afiatalkutatómagyarértelmiségiek(utasi
csaba,végelLászló,csorbaBéla,hódisándor,Majornándor)háborúsnaplóitelemez-
te.aharcokközvetlenségeésabombázáselhúzódásaolyandrámaiságotkölcsönöz
ezeknek az írásoknak, amelyek rendkívül értékessé teszik őket. amindennapi élet,
politikaiállásfoglalásokésaközösségsorsánvalóelmélkedésekrendkívülisűrítettsé-
getkölcsönöznekaszövegkorpusznak,ésahogyTernováczelemzésébőlkiderült,szá-
mosoldalrólérdemesmegközelíteniazírásokat,ugyanissegítségükkeleléggémélyés
alaposképetkaphatunkarról,hogyazadott időszakbanhogyanpróbáltakamagyar
értelmiségiekszámotvetniatörténésekkel.

a blokkot zárva vaTaščIn péTEr (pécsi Tudományegyetem, BTK; Fórum Kisebbség-
kutató Intézet) adélszlávháborúkokoztamenekültválságokkérdésével foglalkozott,
pontosabbanazzal,hogyaválságmikéntmerülfelállandósult,tipikustematikaiblok-
kokbanszabadkaimagyarokemlékeiben.akorabelikényszermigrációshelyzetismer-
tetéseutánrátértanéprajzi terepmunkávalgyűjtött interjúkelemzésére,amelyekből
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kirajzolódnilátszikafőkéntszerbmenekültekfolklorizálódott,számossztereotípiából
állókomplexképe.Ezekaképzetekáltalábanelutasítóakamenekültekkelszemben,
ésfenyegetésként,vetélytárskéntmutatjákbeőket,mígcsakegyes,szinteelszigetelt
pontokonmutatkozik„együttérzés”velükszemben.Jólkirajzolódikegy’mi-ők’határvo-
nal,ilyenmódonakényszermigránsoktémájafontosjelzőjelehetavajdaságimagyarok
etnikaiidentitásának.

azutolsó,harmadikszekcióFÚró andor (ÚjvidékiEgyetem,BTK)előadásávalindult
a1991-estemerinimúzeumsztrájkról,amelyakkoribanazelsőpolgármesteriengedet-
lenségimozgalomvoltazállamszocializmusbukásaután.amegmozdulásnakazálla-
mot vezető szocialistapárt helyi politikusainak fellépése volt az oka, amellyel egyes
közintézményeksorsárólönhatalmúlagpróbáltakdönteni.ademonstrációegyikérde-
kessége–seztFúrószépenkidomborította–annaksokrétűsége,ugyanisszintespon-
tánjötteklétreakereténbelülkülönbözőkulturálisesemények,aláírásokatgyűjtöttek
azintézményért,amúzeumigyűjteménytpedigönkéntesadományokbóladtákösszea
helyiek,akikkörébenelhangzott,hogy„életükbenelőszöréreztékhasznosnakmagu-
kat”.Lényegébentehátegysokszálonfutó,aháborúvalésabelgrádivezetésselszem-
behelyezkedőhelyimozgalomról kaphattunkképet (hasonlóanazoromhegyesi eset-
hez).

KocsIs árpád (pTE-BTK) szintén egy lényeges „mélyfúrással” próbálkozott, de ez
esetben nem egy esemény, hanem egy személy, csorba Béla került a központba.
csorbanemcsakirodalmárivagynéprajzkutatói,hanempolitikusipályánismeghatáro-
zóalakjaavajdaságimagyarközéletnek,Kocsispedigakilencvenesévekbelipolitikai
gondolkodását próbáltaminél szervesebben elemezni. csorba egyik jellegzetessége
ebbenazolvasatbanaz,ahogyanegyerőteljesbaloldalialaprólvégüleljutottegysok-
kal konzervatívabb és etnicistább pozícióig. Kocsis árpád ezt megpróbálta nyomon
követni,illetvemagyarázniadél-bácskaipolitikuséletútjával,aráhatástgyakorlógon-
dolkodókkal (különösensinkóErvinrőlvan ittszó)ésakorhektikusságával.Összes-
ségében az ilyen „személyes eszmetörténetek” önmagukban beszédesen leképezik
azokatakörülményeket,amelyekhezazakkoripolitikusoknak/gondolkodóknakalkal-
mazkodniukkellett(ilyentekintetbenérdekesvoltaTernovácz-előadássalvalóegybe-
csengés).

amédiakérdésköreisfelmerültzaKInszKy ToMa vIKTórIának(ÚjvidékiEgyetem,BTK)
köszönhetően,akiavajdaságimagyarírottéselektronikussajtótulajdonjogiviszonyait
ésszerkesztéspolitikáitvizsgáltaaz1989és1999közöttiidőszakban.Elsősorbankét
médiumot emelt ki, amelyek pedig a Magyar szó napilap és az Újvidéki Televízió
magyar szerkesztősége. Előbbi határozhatómeg úgy,mint amely bizonyosmértékig
szembehelyezkedettahatalmiközpontokelvárásaival,mígutóbbieztnemtettemeg,
desajátosbelsőviszonyaimiattnemisálltakrendelkezésükreeszközök.azokisfigye-
lemreméltómegjegyzések voltak, melyek szerint a kisebbségi sajtó a korban nem
tudottközvetítőiszerepetbetölteniamagyarokésaszerbekközött,amelybenazérdek-
telenség,anyelviakadályokisközrejátszottak.

záráskéntWágnEr TaMás (pázmánypéterKatolikus Egyetem, JaK) azokról a főleg
módszertaniéselméletikérdésekrőlbeszélt,amelyekfelmerültekbenneakorvajda-
ságimagyarkronológiájánakkészítésesorán.Kétspecifikustényező/kihívásindokolja
szerinte a kronologikus áttekintést, ezek pedig: hosszú időszak után lehetőség nyílt
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valósérdekképviseletkialakítására,miközbenháborúsválságvolt,komolyegzisztenci-
álisveszéllyel.aterjedelmikorlátokmiattaleíró,nempedigazelemzőtípusúáttekin-
téstválasztottaúgy,hogyszámosforrásbóldolgozvapolitikaiéstársadalmieseménye-
ket ötvözött az eseményekés tényezőkmeghatározásánál. Egyebekközött azt is ki-
emelte,hogyegyilyentípusúáttekintéstegyszerűennemlehetleválasztaniatágabb
kontextusról, vagyis a jugoszláviai közegről, amelyhez szervesen kötődött. Mindent
összevetve úgy tűnik, hogy az alaposnak tűnő mérlegelések és megfontolásoknak
köszönhetőenakészülőkronológiahasznosleszbármely,atémairántérdeklődőkszá-
mára.

Összességébenlátható,hogyegymeglehetősenszerteágazó,eklektikus,degazdag
ésmegalapozotttematikátvonultattakfelazelőadások.aszekciókvégénésakonfe-
renciazárásakéntisérdekesvitákzajlottakazelőadókésnéhányhallgatóközött,ame-
lyekvilágosanmutatták,hogybővenvanértelmeéstereezzelakorszakkalfoglalkozni.
azelőadókegyrészeegyébirántszeretnétovábbfolytatniamunkát,méghaezbizo-
nyosváltással fog is járniaz időben:a jelenbeli tervekszerintakutatókmódosítják,
illetvekitágítjákafókuszt,ésatitóiJugoszláviateljesidejealattfogjákvizsgálniavaj-
daságimagyaroktörténeténekméghomályosaspektusait.akonferenciaelőadásaiból
készített–bővítettéstovábbgondolt–tanulmányokvárhatóan2018őszénjelennek
majdmegaForumKönyvkiadógondozásában.
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Miroslavpekníkakolektív:pohľady nasloven-
skú politiku po roku 1989, I–II. Bratislava,
Ústav politických vied sav, vEda vydavateľ-
stvosav,2016,1214p.

„A történelem interpretációja mindig része a
kulturális hegemóniáért folytatott harcnak,
akár a győzedelmes februárról, akár a győze-
delmes novemberről van szó.” (Ladislav
Hohoš, I. kötet, 347. p.)

szó szerint nehéz, két vaskos kötetbe foglalt
tanulmánygyűjteményről szólnak a következő
sorok. Előszavában a szerkesztő, Miroslav
pekníkaztírja,hogyvannakkönyvek,amelyek
aránylaggyorsankeletkeznek,devannakolya-
nok is, amelyek hosszan, több szakaszban
íródnak,mintpéldáulezis.nemcsoda,hiszen
az első kötet 645 oldalas, a másik 564.
Mondhatni, egy könyvben több könyv van,
hiszen rögtön az első tanulmány, amelyet
Miroslavpekník írt,295oldalas,devanmég
ennél is hosszabb, mégpedig Ivan Laluháé,
amely 420 oldalasra sikeredett. Folytatva a
számszerűmegközelítést: a két kötetben 30
szerző szerepel (nem irigylem a szerkesztőt,
mert ennyi embert összefogni és beszerezni
tőlük az írásaikat, bizony sziszifuszi munka
lehetett).aszerzőkjavarésztpolitológusok,de
van köztük történész, filozófus, szociológus,
jogászésközgazdászis.Közülüktöbbenaktív
részeseivoltakamamártörténelemnekminő-
sülőgyengédforradalomnakésazaztkövető,
akönyvbenistárgyalteseményeknek.

azelsőkötetben11tanulmányvan.Ezek
kétnagy témakörécsoportosulnak:azegyik
1989.november17.ésazaztkövetőesemé-
nyek,amásikazaztkövetőeseményekközül
is elsődlegesen a szlovák Köztársaságmeg-
alakulása1993.januárelsején.

a bevezető tanulmányt Miroslav pekník
írtaA szlovák politika változásai címmel.1989
novemberétől az 1994-es parlamenti válasz-
tásokig követi nagyon részletesen a politikai
életalakulását,bőségesforrásanyagra,köztük
akulcsszereplőkkorabeli sajtóbanvalómeg-
nyilatkozásairaalapozva.Ezsokkalmunkaigé-
nyesebb,mintaz„elbeszélttörténelem”mód-

szere, viszont nem ad lehetőséget a múltat
elferdítő emlékezésre, ami az oral historynál
hanemismindigszándékosan,deazértelő-
fordulhat.akorabelimédiábanmegjelenttar-
talmakatviszontutólagnemlehetkiradírozni
vagyátírni.aszerzőaprólékosmunkávalnyo-
monkövetiatörténelmieseményeketéssze-
replőik ténykedését, ugyanakkor tüzetesen
foglalkozik a „menet közben” felbukkanó új
jelenségek eredetének körülményeivel, ami
azért fontos, mert ezek közül a jelenségek
közül némelyek később olyan problémákká
tornyosultak,amelyekmegoldásaamainapig
húzódik.Ilyenpéldáulanemzetiségikérdésis,
amelynekfontosságátavpn(nyilvánosságaz
ErőszakEllen)sokegyébhezhasonlóanalulér-
tékelte.Etekintetbenaz1990.januárharma-
dikánsugárzottštúdiodialógnevűtévéműsor
volt a gyutacs, amely fellobbantotta a lángot
(22.p).

a következő tanulmány szerzője, oskar
Krejčí a Titokzatos novemberről értekezik.
szerinte a novemberi eseményeket utólag
három elmélettel próbálják magyarázni. az
elsőa„hősöklegendája”,melyszerintazese-
mények hősei „a bátor egyetemisták, akik a
maroknyi disszidens vezetésével bevették a
vérszomjasštB-tisztekésakommunistapárt
karrieristáiáltalőrzöttbarikádokat”.amáso-
dikaz„összeesküvés-elmélet”,melyszerinta
titkosszolgálatok „hozták össze” a gyengéd
forradalmat.aharmadika„törvényszerűválto-
zások” elmélete (306. p.). Krejčí tagadja az
elsőkettőt.szerinteabürokrataszocializmus
sorsa nem 1989. november 17-én dőlt el,
hanem sokkal korábban, még 1988 végén,
vagyisadiákokésadisszidensekmárnyitott
kapukatdöngettek,azügynökhálózatokpedig
nemrendelkeztekolyankapacitásokkal,ame-
lyeklehetővétettékvolnaegyilyennagymére-
tű társadalmiátalakulás levezénylését.Krejčí
szerintkét törvényszerűokvezetettaszocia-
lizmusbukásához.azantropológiaiokaleegy-
szerűsített marxista emberideálban keresen-
dő, amely ellentétben áll a valósággal. „az
emberszemélyiségéneknagyrészétazöröklő-
dés határozza meg, és az átalakulás sokkal
lassúbb és tovább tart, mint azt az említett
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koncepció feltételezte. az altruizmus sokkal
ritkább,mintaztahumanistákvagyafelvilá-
gosodottságképviselőihitték.smiveladolgo-
zóknemváltakakollektívjavakfelelősségtel-
jeskezelőivé,aközösjavakkezelésétazálla-
mibürokráciavetteát.”Eltűntakezdetilelke-
sedés és alkotókedv, maradt a hitevesztett-
ség,abizalmatlanság,silyenpotenciállalcsak
veszteni lehet. a szocializmus bukásának
másodikokageopolitikai,ugyanis„azösszes
szocialista államnak szüksége volt reformok-
ra,sazegészKelet-Európábanzajlóváltozás-
bólakicsikecsehszlovákiasemmaradhatott
ki, nem válhatott a bürokrata szocializmus
skanzenévé. Kezdetben még maga az ellen-
zéksemsejtette,hogymilyenmélységesvál-
ságbanvanarendszerésmilyengyengenem-
zetköziháttérrelrendelkezik.agyengédforra-
dalomalapvetőjellemzéseegyszerű:azellen-
zék dialógust akart, és helyette hatalmat
kapott.november17.utánahatalomazutcán
hevert.akommunistapártésazállamvezeté-
sefelbomlott–legalábbiselvesztetteapoliti-
kai események irányításának vagy befolyáso-
lásának képességét. az ellenzék viszont
hamaralkalmazkodottahelyzethez,ésmagá-
hozvetteahatalmat”(311–312.p.).

oľgaplávkováegy2003-banésegy2004-
ben készített közvélemény-kutatás eredmé-
nyein keresztülmutatja be,milyen volt a no-
vemberiesemények–néhányévvelkésőbbi–
megítélése.Ezekbőlkiderül,hogyamegkérde-
zettek46,5%-aszimpatizáltazakkoritörténé-
sekkel, ebből 11,4% aktívan, 35,1% pedig
csendes támogatóként. a megkérdezettek
12,6%közömbösvolt,10,2%ellenezteazese-
ményeket.amegkérdezettekcsaknemegyhar-
madaviszontnemtudottvéleménytnyilváníta-
ni, mert az események idején még túl fiatal
volt, külföldön tartózkodott stb. (341. p.).
novemberlegnagyobbhozadékánakazttekin-
tették, hogy megerősödött az embernek a
sajátéletévelszembenifelelőssége(73,4%).a
megkérdezettek 71,4%-a a szabadságot és
demokráciát tartotta a legfontosabb ered-
ménynek, 67,6%-uk azt, hogy megnőtt a
munkabecsülete,66,6%-ukamagántulajdon
irántitiszteletújjáéledését,48,5%-ukahuma-
nizmus elmélyülését, 48,3%-uk azt, hogy a
tehetségesekésadolgosaktöbbesélyhezjut-

nak, 35,4%-uk a teljesítmény és képességek
igazságosabb jutalmazását, 17,1%-uk pedig
azt,hogyapolitikaésapolitikusokazembe-
rek érdekeit követik (344. p.). s mit vártak
novembertől?Leginkább:demokráciátéssza-
badságot(81,6%),azéletszínvonalemelkedé-
sét (76,9%),anyugatiországokéletszínvona-
lához való közeledést (69,4%), a korábban
elkobzott tulajdon visszaszolgáltatását
(49,3%). az Eu-tagságban a megkérdezettek
37,3%-a reménykedett, a naTo-tagságban
22,6%-uk.31,9%-ukszámoltazönállószlovák
Köztársaság létrejöttével (347. p.). oľga
plávková a másik kötetben is szerepel egy
írással, amelyben a parlamenti választások
eredményeitösszegziaz1990-eselsőszabad
választásoktólegészena2012-esparlamenti
választásokig.

akövetkezőszerző,Ladislavhohošaszlo-
vákállamiságalakulásánaktörténelmiössze-
függéseitésajelenkoriszlovákiávalkapcsola-
tos,elsősorbanazA szlovák társadalom fejlő-
désének stratégiái 2020-ig dokumentumban
felvázoltgazdaságivíziókat fejtegeti.azutób-
bival kapcsolatban kockázatosnak tartja az
autóiparba vetett bizalmat. szerinte nem az
olaj,hanemavízaközeljövőstratégiaiténye-
zője.„azegyesországokazökológiaineokolo-
nializmus,avíz-éstermőföldmaffiamanipulá-
ciójának céltáblájává fognak válni, vagy már
mostisazok.akiválóvíz-éstalajkapacitások-
kalrendelkezőszlovákialassan,debiztosana
manipulált országok közé kerül. (…) a vízzel
kapcsolatos beruházások stratégiája szlo-
vákiabel-éskülpolitikájánakmetszetétképe-
zi,akár tudatosítjukezt,akárnem.akérdés,
hogy képesek vagyunk-e ezt a lehetőséget
kihasználnivagyegyszerűenegyoldalúanelve-
szítjük.”(387.p.)Írásavégénhohošvisszatér
a szlovák államiság kérdéséhez, mégpedig
elutasítvaaztanézőpontot,melyszerintaglo-
balizáció időszakábannincsszükségnemzet-
államokra. Ehhez a következőket fűzi: „szlo-
vákia jövője összekapcsolódik az európai
integrációelmélyítésével,denemcsakaközös
fizetőeszköztekintetében.”azonban:„némely
politikusokkijelentései,melyekszerintamul-
tikulturalizmus már idejétmúlt, mely nézetek
meggondolatlanul nemrégiben szlovákiában
is elhangzottak, ellentmondanak bolygónk
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civilizációjaalapkérdésének,amelyakülönbö-
ző modernitásokkal való együttéléssel való
megbékélés. amennyiben erre nem vagyunk
képesek,csakegyalternatívavan,avilághá-
ború.”(388.p.).

az első kötetben van két memoárjellegű
rövidebb írás is. azegyikbenvojtechčelkoa
prágai szlovák ház (dom slovenskej kultúry)
1989-estevékenységétismerteti,amásikban
Milančičemlékezikanovembertkövetőese-
ményekre.novemberutánővoltazelsőszlo-
vák kormányfő, 1992-ben a föderális cseh-
szlovák kormány, az ún. nemzeti egyetértés
kormánya alelnöke, s egészen 2012-ben
bekövetkezett haláláig politikailag aktív volt.
Írása rövid, de tanulságos. azzal indít, hogy
1989novemberévelkapcsolatbansokafélre-
tájékoztatás,vannak,akikasajátvéleményü-
ket akarják tényként eladni, és ignorálják
azoknak a tevékenységét, akik a novemberi
eszmék valóra váltásán tevékenykedtek. az
akkorikormánytevékenységétisalulértékelik,
pedig„gyorskormányalakításnélkül,ésakor-
mányprogramazonnali elkészítése és elfoga-
dása nélkül novembert belepte volna a de-
cemberi hó” (330. p.). Felsorolja a legfonto-
sabbterületeket,amelyekkelakormányfoglal-
kozott,ugyanakkormegjegyzi,hogymagasem
sejtette, mennyi problémával és ellentmon-
dássalkellmajdszembenézni.azemberekis
tele voltak elvárásokkal, problémamentes
életetképzeltekelmaguknak,csakhogyasza-
badságnak és a demokráciának ára is volt.
„amiengemszemélyesenisbánt,azazerköl-
csi hanyatlás, a neurózisok, a társadalmi
feszültség,azemberiviszonyokmegtépázása,
azönzés,profitéhességésamindenáronvaló
erőszak. Elveszett a biztonság, a tapintatos-
ság, amit az idősebb nemzedékek természe-
tesnektartottak.azéletváltozás,deelőfordul,
hogy nemmindig azonnal és nemmindig jó
irányban.”(330.p.).

a novemberi eseményektől 1993-ig terje-
dő történésekhez kötődik Eleonóra
petrovičováéspeterpolláktanulmánya,amely
anemzetiegyetértéskormányáról szól,arról,
amelynek az előbb említettMilan čič volt az
alelnöke. Ismertetik a kormány létrejöttének
nemkönnyűfolyamatát(hiszenavpnperszo-
nálisannemvoltfelkészülveegykormányfel-

állítására, ezért is állított volt kommunista
jelölteket,aminekköszönhetőenmegnyertea
választásokat az egyébként esélyes Keresz-
ténydemokrataMozgalommal–Kdh–szem-
ben),majdáttekintikakormányegyesfeladat-
köreitéstevékenységét.Írásukvégénleszöge-
zik,hogyezakormánypozitívértelembeníró-
dott be az újkori szlovák történelembe,mert
teljesítetteafeladatát,aminemmondhatóel
azösszesaztkövetőkormányról(426.p.).

a kötet második nagy témakörét, a
szlovák Köztársaság létrejöttét, Ivan Laluha
nagylélegzetű tanulmánya, vagy mondhatni
monográfiájavezetibeA Szlovák Köztársaság
1993-as létrejöttének kiindulópontjai és útjai.
A föderációtól az önálló Szlovák és Cseh
Köztársaságok létrejöttéig címmel.akötetegy
másik szerzője, svetozár Krno szerint 1993.
január elsejéhez a mai napig kétféleképpen
viszonyulnak az emberek: vagy aztmondják,
hogy létrejött azönállószlovákia, vagypedig
azt, hogy felbomlott csehszlovákia (teszem
hozzá, ez a félig üres vagy félig teli pohár
esete).Laluhaisígylátja:„vannakkörök–és
főlegolyancselekvők,akikneknem jöttbea
számításuk–,akikamainapigmegkérdőjele-
zik a szlovák Köztársaság létrejöttét. ahogy
mondaniszokás,esőutánköpönyeg.némely
kételyek azonban nem csupán nosztalgiából
születtek,hanemazállamlétrejötténekaktu-
sávalésazalapítóivalszembenitámadásjele-
ként. (…)ademokratikusszlovákállamlétre-
jöttévelrehabilitáltukmagunkatönmagunkkal
ésatörténelmünkkelszemben.Megmutattuk
magunkat mint államalkotó nemzet. hason-
lóanEurópanemzeteinekabszolút többségé-
hez,méghakicsitkésőbbis.”(547.p.).

akövetkezőtanulmánybanvladimírsrba
két ország szétválásának legitimitásáról ír,
majdzdeněkveselýakétutódállamviszonyá-
nakalakulásátboncolgatjaegészen2009-ig.

az első kötet utolsó tanulmánya peter
dinuštollábólanovemberutánipolitikaigon-
dolkodás alapáramlatairól szól, a jobboldal-
baloldal dichotómiából kiindulva. a szerző
leginkább a jobboldal jellemzésével foglalko-
zik.ajobboldalraa„kommunizmus”kategori-
kus elutasítása volt jellemző, s a kommuniz-
musnakminttotalitáriusideológiánakanáciz-
musmellésorolása.Máranovemberiesemé-
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nyekidejénelkezdődöttazemberekkategori-
zálása. a jobboldali antikommunisták magu-
kattartottákademokráciaésszabadságkép-
viselőinek, a többieket meg öreg struktúrák-
nak,azújrendszerrenézveveszélyesposztto-
tális maradványoknak bélyegezték. a gazda-
ságterénasokkterápiáthirdették,az1992-es
szlovák alkotmányt a szlovák szeparatizmus
jelének tartották, a gazdasági és jogi szféra
átalakításánálkritikátlanulkövettékazameri-
kaipéldát,éselutasítottákazeurópaiszociális
piacgazdaságmodelljét (589. p.). dinuš sze-
rint törvényszerű, hogy manapság egyre
nagyobb igény vanMarx kapitalizmus-diskur-
zusára,márcsakadolgokvalósmegnevezése
miattis,hiszenavalóságlényegétolyankifeje-
zésekkelszokáskendőzni,minta„szabadság
és demokrácia”, illetve a „piacgazdaság”
(599. p.). a kapitalizmus kritikája magában
hordozzaazújalternatívákvízióját.

amásodikkötetben19tanulmánykapott
helyet.JozefBeňaAz alkotmány 20 éves törté-
nete címűírásában1998.július14-től2010-ig
követi nagyon alaposan a szlovák alkotmány
változásait, a jelzett időszakban összesen
tízet. peter horváth és pavol Juhás az A
Szlovák Köztársaság elnöke című tanulmá-
nyukbanrészletesenismertetikazállamelnök
jogköreit.

svetozár Krno és Marcela slobodníková
Szlovákia politikai pártjai és mozgalmai című
írásukbanaszlovákiaipártstruktúrákfőfejlő-
dési vonalait tárgyalják stein rokkan, s.M.
Lipset, arend Lijphart és Klaus von Beyme
politikai törésvonal-elméleteiből kiindulva.
részletesen foglalkoznak az egyes politikai
mozgalmak és pártok létrejöttének körülmé-
nyeivel,beleértveaFüggetlenMagyarKezde-
ményezést, a Magyar Kereszténydemokrata
Mozgalmat és az Együttélést. a társadalmi
átalakulás kezdetén a politikai törésvonal a
„voltállampártésazösszestöbbiközötthúzó-
dott.az1990júniusábanlezajlottválasztások
elsősorbanakommunistapártellenireferen-
dumkéntértelmezhetők,scsakmásodsorban
a hatalomért folytatott harcként a nemkom-
munistapolitikaialakulatokközött.ugyanisa
vpnésaKdhisdeklarálták,hogyőkakom-
munistapárttalversenyeznek.azonbanavpn,
amelynekazutántavasszalcsökkennikezdtek

a preferenciái, végül paradox módon annak
köszönhetőenisnyertemegakkoraelőnnyela
választásokat,hogyaválasztásilistájaelejére
volt kommunistákat jelölt. a hagyományos
jobboldal-baloldal törésvonal csak később
kristályosodottki”(74.p.).atanulmányvégig-
követi ezt a későbbi időszakot is, egészen a
2012-es parlamenti választásokig,majd a fő
törésvonalakmenténkialakultpárttipológiák-
kal zárul. a fő törésvonalakakövetkezők:az
egyikatársadalmi-gazdaságitörésvonal,amit
azállam-egyháztörésvonalkeresztez,amásik
pedig a posztkommunizmus-antikommuniz-
musésazaztkeresztezőmodernizmus-tradi-
cionalizmustörésvonal(108–109.p.).

Marcelagbúrováademokráciaésapárt-
uralom kapcsolatáról írott tanulmányában
abbólindulki,hogyazországlakosságaegyre
kevésbéérdeklődikaközügyek iránt,amitaz
isbizonyít,hogyegyrekevesebbenszavaznak,
legyenszóbármilyenválasztásokról.szerinte
ennek egyik oka a pártokráciának nevezett
jelenség,azazpárturalom,amikorisapártér-
dekeket a társadalmi érdekek fölé helyezik.
(130. p.) Ezt elkerülendő a szlovákiai párt-
rendszer reformjára lenneszükség; enneköt
lépését vázolja fel a szerző, ahhoz viszont,
hogy ezeket meg lehessen lépni, szükséges-
nek tartja a választási rendszer reformját is.
szerinteakombináltválasztásimodelllennea
legmegfelelőbb (mint például Magyarorszá-
gon), amelyben benne foglaltatnak mind a
többségielvenalapuló,mindazarányosképvi-
seletelvénalapulómodellekelemei.(140.p.).

JurajMarušiak írása isaszlovákiaipoliti-
kaipártokrólszól,deőazunióbavalóbelépés
előtt ésután,egészena2013-ig terjedő idő-
szakbanfoglalkozikazegyespártokuniósatti-
tűdjeivel,illetveazokváltozásaival.

norbertKmeťaz1993utániszlovák–cseh
kapcsolatokról ír nagyon részletesen. Ezek a
kapcsolatokvalamennyiérintettszerint inten-
zívek,kiválóakvagyátlagonfelüliek,sminden
szinten,kezdveakétországlakosságátólegé-
szenalegfelsőképviseletekigtermészetesnek
tartják,hogyezígyvan.(220.p.)

Jozefschwartzaz1989–1993közöttiidő-
szak szlovák–magyar kapcsolatait elemzi.
Ezen kapcsolatok alakulását a kezdetektől
fogvameghatároztákakövetkezőkérdésekre
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adott válaszok: „a szlovák és magyar fél
milyenmértékbenrespektáltaazeurópaicivi-
lizáció alapvető értékeit? Képes volt-e a
magyarfélpozitívértelembentúllépniatörté-
nelmileg beágyazott nagy nemzet-tudaton,
amelyet kellő adag sovinizmus kísért, és
képes volt-e respektálni a szlovák nemzet
önállóságátésegyenjogúságátannakellené-
re,hogyazutóbbihosszúideignemrendelke-
zettsajátállammal?Képesvolt-easzlovákfél
túllépniaszűknemzetinézőpontonésatörté-
nelmi kisebbrendűség érzésén, amit ódivatú
viselkedésselkompenzált?”(221.p.).ajelzett
időszak szlovák–magyar államközi kapcsola-
taitmindenképpenbefolyásoltaaz is,hogya
magyardiplomáciánakmárhosszútapasztala-
ta volt a nemzeti-állami érdekek érvényesíté-
sében,mígaszlovákdiplomáciaegyenesena
mélypontrólindult.ugyanakkorakölcsönösjó
viszonyhozszükséges,hogymindkétfélfelad-
ja szűk nemzeti nézőpontját, és mindkét
országasajátpolgáraikomplexéletfeltételei-
nek(beleértveanemzetilétfeltételeitis)javí-
tására összpontosítson, a nemzetiségükre
valótekintetnélkül.(255.p.)

zuzana poláčková a szlovákiában élő
kisebbségek problematikáját vizsgálja nem-
zetközi kontextusban, főleg a nemzetiségi
jogokvetületénkeresztül.szerinteezenprob-
lémakörök kezelése és megoldása nagymér-
tékben az Eu fejlődésének függvénye, más-
részt a belpolitikai demokrácia fejlődése is
befolyásolja. a szlovák szakembereknekaktí-
vabbanrésztkellvenniükefolyamatokelem-
zésében,mert„azeurópaiváválásnemegyol-
dalúfolyamat:nemcsakaztjelenti,hogyazEu
befolyásolja az szK problémáinak megoldá-
sát, hanem ellenkező irányban is működik,
lentről felfelé: tehát e kérdések megoldása
tekintetében az innovatív szlovák projektek
hatásánakfigyelembevételétisjelentieurópai
viszonylatban”(274.p.).

számomra különösen érdekes Mojmír
BenžaésMichalKaľavskýNemzeti identitás,
államidentitás és európai identitás c. tanul-
mánya. a szerzők egyebekmellett a felsorolt
identitások egymáshoz való viszonyát, egy-
másraépülésének„rendjét”boncolgatvaarra
akövetkeztetésrejutnak,hogymindigapolgá-
ri identitás/államidentitás kellene, hogy az

elsőlegyen.ugyanakkor:„amoderndemokra-
tikusállambananemzeti, polgári éseurópai
identitás ilyen elrendeződése nem jelentheti
azt,hogybármelyiknekiskisebb,alacsonyabb
értéke van, mint a másik kettőnek.
Mindháromértéketkell,hogy jelentsenatár-
sadalom számára, fejlesztésre és védelemre
szorulópozitívértékeket.”(324.p.).

Ebbenakötetbenkaptakhelyetazegyes
politikai ágazatokkal foglalkozó tanulmányok
is:peterJuzaszlovákiakülpolitikájával,Fran-
tišekškvrndaazországbiztonságpolitikaias-
pektusaival,Milanšikula az önálló szlovákia
gazdasági fejlődésével, stanislav Mičev az
1989és2012közöttikultúrpolitikával,Milena
sokolová az egyházpolitikai szférával, Ivan
dubničkapedigakörnyezetvédelemterületén
tettlépésekkelfoglalkozik.atanulmányoknak
ebbeacsoportjábatartozikĽubošBláhaírása
Szlovákia és a szociális állam kérdése címmel.

az utolsó két írást az előző kötet végén
szereplődinuš-tanulmánnyal együtt az egész
terjedelmesműbefejezőüzenetekéntisértel-
mezhetjük. Jozef Lysý politikai reflexiójában
arrólértekezik,hogymanapságazindividuali-
záció elterjedését és a társadalom intézmé-
nyénekolymértékűeróziójáttapasztalhatjuk,
mint200évvelezelőtt,amikorelkezdődötta
modernizáció.gyengülazállamésaközszfé-
ra, a jelen helyzet a bizonytalanság helyzete
(470.p.).„aközeljövőnagyproblémájávávál-
hatalakosságtörténelmitudatánakgyengülé-
se,amiodavezethet,hogyfelbomlanakatár-
sadalmat összetartó erők.” (480. p.)
amennyibennemsikerülátadniértékeinketés
szabadságainkatakövetkezőnemzedéknek–
Bertalanffyszavaivalélve–visszafordíthatat-
lan és hosszú távú következményekkel járó
menticídium (tudatgyilkolás – Lzs) tanúi
leszünk. Egyelőre még dacol a történelmi
emlékezetünk,deapszichológiaimanipuláció
amegváltoztatásáratörekszik.(482.p.).

Kristínašabíkováajövőlehetségesforga-
tókönyveiről elmélkedik. az elmúlt évtizedek
vezérmotívuma a szabadság volt. a 2008-as
gazdasági válság azonban ráébreszthetett
bennünketarra,hogyaszabadságmintaneo-
liberalizmusdominánskategóriája,ábránd.s
bárkorábbanarrólpróbáltakbennünketmeg-
győzni,hogyafejlődésakapitalizmussalvéget
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ér, nincs tovább, nincs több alternatíva, úgy
tűnik,mégiskell,hogy legyen.Ezenalternatí-
vák keresésében a szlovákiai tudományos
műhelyek újra leporoljákMarxműveit. (495.
p.)aszerzőszerintafőproblémanematársa-
dalmiegyenlőtlenségbenrejlik,mertazteljes
mértékben nem küszöbölhető ki, hanem
abban, hogy ez az egyenlőtlenség hatalmas
méreteket öltött nálunk is. a néhány ember
kezében koncentrált hatalmas vagyon azt is
jelenti,hogyapolitikaihatalomisazőkezük-
ben van. épp ezért a liberális demokrácia
alaptétele,miszerintmindenkiszava/szavaza-
ta egyformán számít, a globális kapitalizmus
érájábanmárnemérvényesülhet.anemzetál-
lamokszintjénmárhosszabb idejetapasztal-
ható, hogy a lakosság elvesztette a kormá-
nyok,sőtegészébenvéveapolitikairántibizal-
mát.globálisanérvényes,hogyegyreerőseb-
benérzékelik:avilágotnemakormányokésa
politikusok irányítják, hanem a pénzügyi lob-
bik. a média, amely az esetek többségében
magánkézbenvan, többémárnemademok-
rácia őrzője, hanem a közvélemény antide-
mokratikus manipulációjának eszköze. (497.
p.)šabíkováamegoldástagazdaságidemok-
rácia növelésében, a közvetlen demokráciá-
ban,illetveapolgárokmagasabbfokúpolitikai
részvételében látja, ami azonban pillanatnyi-
lagelégproblematikus,éppazért,mertafen-
tebb említett okok miatt az embereket nem
érdekliapolitikairészvétel.(499.p.).

Mindkétkötet végén találhatónévmutató
ésazegyestanulmányokangolnyelvűössze-
foglalása.

Lampl Zsuzsanna

vladimír srb: proměny politických systémů
Evropských mikrostátů. praha, Machiavelli
press,2017,291p.

acsehnyelvenmegjelent kötet egyméltatla-
nul mellőzött problémakörrel foglalkozik. az
Európaiunióugyanisnemcsaknagyállamok-
bóláll,hanemegészenkicsikbőlis.azőtagsá-
gi viszonyukugyangyakraneltérazúgyneve-
zettnagyokétól,ámazuniójelenérőlésjövőjé-
ről történő gondolkodás és viták során hiba

elfelejtkezni róluk.aszerzőeztahibát igyek-
szikhelyreütni.atanulmánysoroljaazokataz
elméleteket,amelyekmegadják,mitekinthető
törpeállamnak.

aszerzőállításaszerintakicsiktöbbkér-
désbenjelentősszerepetjátszanakazEuéle-
tében,ésjónéhánydöntéséreishatássalvan-
nak.deaztishozzátehetjük,hogyakicsiknek,
az úgynevezett törpeállamoknak is lehetnek,
sőtbizonyára vannak is olyan tapasztalataik,
sajátos ismereteik, tudásuk, amelyek értéke-
sek lehetnek a többiek számára. Megje-
gyezhetjük, hogy ez a szempont csak akkor
válikfontossá,haazEurópaiunióranemcsu-
pán a hatalom és érdekek szemüvegén ke-
resztül tekintünk,hanemafejlődésfőmotor-
játjelentőismeretekénéstudásén.

a mikroállamok ugyanúgy értékes részei
Európának,mintanagyobbak.csakaztkelle-
ne tudatosítanunk, hogy egyes átvehető és
hasznosíthatósajátosságoknemanagyságtól
függenek,hanemahelyiekeredetigondolata-
itól, megismételhetetlen egyedi adottságaik-
tól. éppen ezekre volna érdemes odafigyel-
nünk.

az egészen kis államok keletkezése és
fennmaradásaisolyankérdés,amelyminden
valamivel nagyobb, de nagyhatalomnak nem
számító tagállam számára érdekes lehet, s
nemkülönben,hogymilyenmódonérikelcél-
jaikatazEurópaiuniónbelül,hiszenanagyob-
bakhoz hasonló képviseletük nincsen az Eu
szerveiben.nekikmásutakatkell keresniük.
Ezekalaposés részletesmegismerése, eset-
legbejárásakiterjeszthetiazoknakamódoza-
toknakakörét,amelyekkelsajátelképzelése-
iknek próbálnak érvényt szerezni. nem szé-
gyen a kisebbektől tanulni, főként ha az
embermagasemtúlnagy.

vladimír srbmindenekelőtt david Easton
ésniklasLuhmann,továbbágiovannisartori
ésarendLijphartszempontjaialapjánelemez
ésértékel.deazzalkezdi,hogyezekazálla-
mok keletkezésüket tekintve abból a korból
származnak,amikorEurópaegyrészemégkis
államokbólált.Egyrészükmindmáigmegőriz-
te államiságát és így vagy úgy integrálódott
napjaink struktúráiba. ugyanakkor középkori
vonásaiktöbbelemétismegtartották.például
monarchikus berendezkedésüket. de akad
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köztükköztársaságis.ámebbenazesetbenis
megmaradtaközépkorpolitikaielképzelései-
nek néhány eleme. a szerző azonban nem-
csak statikusan vizsgálódik. dinamikusan,
tehátváltozásábanvizsgáljaazegyestörpeál-
lamokat, azaz igyekszik bemutatni mindazo-
katafontosváltozásokat,amelyekvégbemen-
tekavizsgáltországokpolitikairendszereiben.
ahuszadikszázadviharaiésazEurópaiunió
megszületésénekfolyamataazőpolitikaiéle-
tüketsemhagytaérintetlenül.

a szerző a sorba veszi őket, és államról
államra halad. Mindegyiküket külön fejezet-
benmutatja be, nevezetesen a vatikán, san
Marino, andorra, Monaco és Liechtenstein
politikai rendszerét. Majd két teljes jogú Eu-
tagállamét is, Luxemburgét és Máltáét.
Mindegyiküknél a sajátosságaikra helyezi a
hangsúlyt,tehátazolvasóvilágosanláthatjaa
köztük meglévő nem kis különbségeket.
részletesen bemutatja, hogyan működnek
azok, amelyek államformája monarchia.
Közben nem feledkezik el az államközi kap-
csolataikról sem. Ezekkel az államokkal kap-
csolatbanannyimítosz,történetélazeurópai,
sőt az egész világ közvéleményében, minde-
nekelőttabulvársajtónakköszönhetően,hogy
nemártpontos ismeretekreszerttenniarról,
milyen hatáskörei vannak például Monaco
uralkodójának,vagyéppenapápának.Milyen
a politikai döntéshozatal az Európai uniónak
azegypolgárraesőgdptekintetébenleggaz-
dagabbrendestagállamában,Luxemburgban,
éshogyanműködikazországpártrendszere.
vagy miként billent meg az alkotmányos
monarchia a még gazdagabb Liechtenstein-
ben, méghozzá a nép támogatásával. az
összehasonlítás kedvéért ez 2009-ben
139  100 dollár volt Liechtensteinben, 2016-
ban 102  000 dollár volt Luxemburgban, az
Európaiunióátlagapedig39 200dollárvolt.
deatöbbiállamsemállrosszulazegyMálta
kivételével. Egyszóval gazdasági befolyásuk
méretüknéljóvalnagyobb.

politikaibefolyásukrólnemisbeszélve.az
Európaiunióérvényesszabályaiszerintakét
rendes tag, Málta és Luxemburg jelentősen
felülreprezentáltazuniószerveiben.arrólnem
isbeszélve,hogyazEurópaiBizottságelnöke
jelenlegluxemburgipolitikus.

aszerzőarrólaszempontrólsemfeledke-
zikmeg,hogymilyenamikroállamokegymás-
hoz fűződő kapcsolata, így azt a kérdést is
megvizsgálja,hogymikéntműködnekegyütta
törpeállamok,hogyankoordináljáklépéseiket.
Elemzi fontosabb találkozóikat, és az azokon
születettegyezségeiket.

aszerzőszerintazatörpeállamokegyütt-
működése túlmutat az Európai unión, sőt a
politikán is.Mégközös sportrendezvényük is
van,amelybeciprustésIzlandotisbekapcsol-
ták. Itt tehát nemcsak közös érdekekről,
hanemnyilvánvalóanegyfajtasajátoscsoport-
identitásról is szó van.akicsik, haösszefog-
nak, nem is olyan kicsik, s közben többen a
nagyságnyomásaésanagyállamtúlhatalma
nélkülőrizhetikmegállamaikbanaztazottho-
nosságot,amicsakkisebbembericsoportok-
ban létezhet. a kicsiséggel együtt járó érde-
kesség,különlegességkulturálisésturisztikai
vonzerejéről, sajátos adózási lehetőségeiről
nemisbeszélve.atanulmányemellettegyen-
kéntisbemutatja,mikéntpróbáljákelérnicél-
jaikat.

a kötet témájának jelentősége sokkal
nagyobb, mint amekkora érdeklődés övezi
napjainkban. a tanulmány színvonala és a
téma fontosságaokánmindenkinekajánljuk,
akit a sajtóhíreknél mélyebben érdekel az
Európaiunió.

Öllös László

Kovács László: Márka és márkanév
(Márkanévkutatás és nyelvészet – metszés-
pontok, lehetőségek, kihívások). Budapest,
TintaKönyvkiadó,2017,358p.

KovácsLászlómárkanevekrőlszólókiadványa
magyarnyelvenegyedülálló,hiszamárkákkal
foglalkozó szakirodalom Magyarországon fő-
kéntamarketingésgazdaságtudományszem-
szögébőlközelítimegatémát,mígjelenszer-
zőnyelvtudományimódszerekalkalmazásával
vizsgálja amárkák ésmárkanevek összefüg-
géseit.aszerzőazelőszóbanígyírerről:„Jelen
kötetcélja,hogy–magyarnyelvenelsőként–
bemutassa, milyen (alkalmazott) nyelvészeti
eszközök milyen formában használhatóak a
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márkák és a márkanevek vizsgálatában és
hogy a(z) (alkalmazott) nyelvtudomány mivel
tudhozzájárulniegyrésztamárkákpontosabb
megismeréséhez,másrésztamárkákértéké-
neknöveléséhez.”(9.p.)

aBevezetés című,elsőfejezetbenaszerző
amárkákésmárkanevekkutatásánakaktua-
litását hangsúlyozza, majd kiemeli annak
interdiszciplinárisjellegét.atémávalugyanisa
gazdaságtudomány(azonbelülamarketingtu-
domány)melletta jogtudomány is foglalkozik
– véleménye szerint a nyelvtudomány szem-
pontjaival kiegészülve hasznos új felismeré-
sektehetőkamárkákésmárkanevekkutatá-
sában.akötetcéljaitkonkretizálvaaszerzőa
következőtémakörökkörbejárásátvetítielőre:

1. „a márkakutatás és a(z) alkalmazott
nyelvészetikutatásokkapcsolódásipontjainak
bemutatása(…)

2. a márkanevek komplex rendszerezési
lehetőségeinekbemutatása(…)

3. Márkanevek kognitív reprezentációjá-
nakvizsgálata(…)

4.Márkaasszociációkvizsgálatánakmód-
szertaniútmutatója(…)

5. Kutatási perspektívák felmutatása”
(17–19.p.)

a bevezető fejezet további részeiben a
szerző ismerteti a kötet felépítését, illetve
bemutatja a kötet módszertani megközelíté-
sét,melyetkommendatív (javasló)megközelí-
tésneknevez.

akötetmásodikfejezete–A márka szere-
pe a gazdaságban (23–44.p.)–amárkákat
gazdaságiszempontbólmutatjabe,ígymutat
ráazokgazdaságikontextusánakfontosságá-
ra,miközbenabőségesnemzetköziszakiroda-
lom jól áttekinthető összefoglalását adja.
Elsőkéntatermékekésmárkákfogalmáttisz-
tázza,majdamárkákfajtáitéstulajdonságait
mutatja be különböző megközelítések alap-
ján.aszerzőkitérmégamárkaértékvizsgála-
tánaklehetőségeire,illetveamárkákszerepé-
reafogyasztóitársadalomban.Kovácsamár-
kanév marketingszempontból való vizsgálati
lehetőségeinekvázolásátamárkákésmárka-
nevek történeti szempontú bemutatásával
kezdi,majdamárkanévadásgyakorlatáratér
ki. a gazdasági megközelítés után a kötet
következő fejezeteiben a nyelvészeti szem-

pont érvényesül, amárkaneveketmint nyelvi
jeleketvizsgáljaaszerző.

aharmadikrész–A márka és a márkanév
mint nyelvészeti kutatások tárgya (45–148.
p.)–akötetegyikleghosszabbfejezete,mely-
benaszerzőamárkaneveknévtanikategóri-
ákbavalóbesorolhatóságátvizsgálja,illetvea
márkanevek különféle szempontok alapján
történő kategorizálási lehetőségeit mutatja
be.aszerzőfelvázoljaamárkanevektermino-
lógiájávaléshelyesírásávalkapcsolatosprob-
lematikuskérdéseket,majdbemutatja,hogya
márkanevektulajdonságaimibenesnekegybe
a tulajdonnevek jellemzőivel, illetve hogy
milyeneltérésekfigyelhetőkmeg,melyekmeg-
nehezítikakategóriábasorolást.akövetkező
alfejezetben a szerző amárkaneveket külön-
böző szempontok szerint kategorizálja, a
bemutatott csoportosítások pedig egyfajta
eszköztáratadnakújmárkanevekmegalkotá-
sára. Miután részletes áttekintést kapunk a
szakirodalomban fellelhető kategorizálások-
ról,aszerzőegykomplexrendszerezési lehe-
tőséget mutat be, és különféle szempontok
alapjáncsoportosítjaamárkaneveket–ater-
mékfajtájaszerint,szófajszerint,morfológiai,
szintaktikaiszempontokszerint,akeletkezés
nyelve alapján, stilisztikai eszközök szerint,
szemantikai és asszociációs motiváltság
szempontjából.aszerzőakomplexrendszere-
zéskialakításávalarramutatrá,hogyegy-egy
márkanévnemcsakegykategóriábasorolha-
tóbe,ésazokmegalkotásasoráneztasokré-
tűségetérdemesfigyelembeavenniéskihasz-
nálni.Miutánaszerzőrövidenvázoljaatováb-
binévtanivizsgálatoklehetőségeit–közneve-
sülés, egyediség, félrevezető márkanevek –,
részletesebben kitér a márkaneveket érintő
másnyelvészeti problémakörökre.akövetke-
zőalfejezetektárgyaljákamárkanevekhelyes-
írási lehetőségeit,azokfonetikai,morfológiai,
szemantikai, szintaktikai, neurolingvisztikai,
fordítástudományi vetületeit, valamint amár-
kanevek kapcsolatát a nyelvi tervezés, szak-
nyelvkutatás, lexikológia, lexikográfia, szocio-
lingvisztika és a kétnyelvűség vizsgálataival.
Külön kiemelem, hogy a szlovákiai magyar
olvasószámáraérdekes lehetaszlovákmár-
kanevekmagyarrafordításávalfoglalkozórész
(127–129. p.). a szerző a nyelvtudomány
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nagyon sok szegmensének márkanevekkel
összefüggő aspektusait tárgyalja, így ezek
inkább problémafelvetésnek tekinthetők,
rámutatvaajelenségkomplexitására–éppen
ezértfogalmazmegaszerzőmindenalfejezet
végén az adott területhez kapcsolódó újabb
kutatásilehetőségeketéstémákat.

akötetnegyedik fejezetében–A márkák
kognitív reprezentációja (149–193. p.) – a
márkakognitív apparátusbanbetöltött szere-
pét vizsgálja a szerző, egyrészt a kognitív
nyelvtudomány,másrésztapszicholingvisztika
szemszögéből. a kognitív megközelítés és a
márkanevek kapcsolatát felvázolva a fejezet
bemutatja a jelentésalkotást mint kognitív
tevékenységet, valamint a horizontális és a
vertikális kategorizálás lehetséges elméleti
háttereitbemutatva jutelakomplexkognitív
struktúrákig, melyek közül a fogalmi keretet
(sémákat)tárgyaljarészletesebben.akövetke-
zőalfejezetamentálislexikontésamárkaasz-
szociációkatvonjabeamárkanevekkutatásá-
baapszicholingvisztikakutatásiterületeiből.a
szerzőakulcsfogalmakáltalánosbevezetése
utánrátérazasszociációsvizsgálatoklehető-
ségeireamárkakutatásban,illetveazasszoci-
ációs vizsgálatok lehetséges céljait és mód-
szereitvázolja.amárkanevekasszociációinak
eddigivizsgálataittörténetisorrendbenmutat-
jabeakötet,azegyeskutatásimódszerekelő-
nyeitéshátrányaitkiemelve.

a következő rész – Kognitív márkarepre-
zentáció – empirikus eredmények (195–296.
p.) – tartalmazzaaszerzőéskutatócsoportja
által végzett kutatások eredményeinek az
összefoglalóját,melyazelőzőfejezetekelmé-
letiösszefüggéseiből indulki.akutatásered-
ményeinekismertetéseelőttaszerzőrészlete-
sen megfogalmazott hipotéziseket vázol fel,
majdakutatásmódszertanátmutatjabe.az
alfejezetekben ismerhetjük meg az egyes
hipotézisekhezkapcsolódókonkrételemzése-
ket, melyek nagyszámú adatközlő bevonásá-
val zajlott és többféle adatgyűjtési módszer
alkalmazásával végzett kutatás eredményein
alapulnak.aszerzőstatisztikaimódszereketis
bevon az adatok értelmezésébe. vizsgálja,
hogyamagyarmárkanevekkönnyenazonosít-
hatóak-e, majd elemzi, hogy a márkanevek
asszociációinakkapcsolataimennyirehasonlí-

tanakaközszavakésatulajdonnevekkapcso-
latainak eloszlására. a továbbiakban arról
olvashatunk,hogyamárkanevekasszociáció-
iban mennyiben jelennek meg használattal
kapcsolatos asszociációk, a termék objektív
ésszubjektívjellemzői,attitűdökkelkapcsola-
tosinformációk, illetvehogyamarketingkom-
munikációs tevékenység hatása mennyiben
mutatható ki az asszociációkban. a szerzők
vizsgáljáktovábbá,hogyamárkanevekmeny-
nyire illeszkednek sajátosan a mentális lexi-
konba– vajona termékkategória-e amárka-
név legerősebb asszociációja; elkülönülnek-e
atermékésamárkaasszociációiegymástól;
előhívja-e a márka neve egy másik márka
megnevezését, képi asszociációkat; vajon a
közszavakra vagy tulajdonnevekre hasonlító
márkanevekeredetijelentéseishívelőasszo-
ciációkat; előhívhatnak amárkanevek foneti-
kaiasszociációkat?aszerzőkezekreakérdé-
sekre keresik a választ a részletes kutatási
anyagelemzésével,melynekmódszertani fel-
építésétisaprólékosanismertetik.astatiszti-
kai módszerek bevonása a kutatásba még
pontosabb kép kialakítását teszi lehetővé,
illetveatáblázatok,grafikonokésbőségespél-
daanyag használata szemléletessé és átte-
kinthetővétesziazolvasószámáraazeredmé-
nyekértelmezését. a szerzőmindenesetben
hangsúlyozza,hogyalapkutatásrólvanszó,így
inkábbújabbkérdésekfelvetéseacélja,ezek
pedig majd további hipotézisek felállítását
tesziklehetővé,azonbannéhányfontoskövet-
keztetéstmégis sikerül levonnia–ezekmár-
kanévalkotásban való gyakorlati jelentőségét
elemelikki. a fejezet zárásaként–akutatás
eredményeiretámaszkodva–aszerzőmegfo-
galmaz egy részletes márkanév-definíciót,
majd összefoglalja a márkanév-asszociációk
továbbikutatásainaklehetségesirányvonalait.

akötethatodikfejezete–Márkakutatás és
(alkalmazott) nyelvtudomány – metszéspon-
tok, lehetőségek, perspektívák (297–317. p.)
–aztmutatjabe,hogyanyelvészetinézőpont
hogyanalkalmazhatóegymárkanév„életútjá-
nak” a különböző szakaszaiban. az adott
„életszakasz” bemutatása után felsorolja a
végezhetővizsgálatokat,azezekhezkapcsoló-
dó diszciplínákat, illetve az együttműködés
lehetségespozitívhozadékait.aszerzőrészle-
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tesebben leírja, hogy a nyelvtudományi ered-
ményekhogyanalkalmazhatóakamárkanéva-
dásban, névváltoztatásban, illetve a márkák
ésmárkanevekmenedzselésében.

azÖsszefoglalás és kitekintés című,utolsó
fejezet(319–321.p.)rövidenösszegziakötet
egyes részeinekmondanivalóját, illetve ismé-
teltenfelhívjaafigyelmetazalkalmazottnyel-
vészet és a marketing interdiszciplináris
együttműködésénekpozitívvetületeire.

a részletes szakirodalmi jegyzéket (323–
347.p.)–melymindentéma irántérdeklődő
számára megfelelő kiindulópontként szolgál-
hat – a Mellékletek (349–358. p.) követik,
melyekafőszövegbőlkimaradtkategorizáció-
kat tartalmazzák, valamint megtaláljuk itt a
kutatás során használt márkaasszociációs
kérdőívet,illetveamárkaasszociációkbesoro-
lását.

Jelen kötet részletes nemzetközi és
magyar szakirodalmi ismeretből kiindulva –
azokatviszontkritikaihozzáállássalértelmez-
ve–mutatjabeamárkanevekelméletimeg-
közelítésénekalehetőségeit.aszerzőéskuta-
tótársai átgondolt és részletesen bemutatott
módszertan alapján végezték vizsgálataikat,
melyekeredményeitaszerzőrendszerezveés
azok gyakorlati jelentőségét bemutatva tárja
az olvasó elé. a kötet inspiráló lehet további
kutatások tervezéséhez, mivel a szerző min-
denkövetkeztetésmelléújabbfelmerülőkuta-
tási kérdéseket társít. abemutatott kiadvány
hiánypótló a magyar alkalmazott nyelvészet
szakirodalmában, és kreatív ötleteket tartal-
maz a marketing és a nyelvtudomány inter-
diszciplináris együttműködésére, mely mind-
kéttudományágesetébengyümölcsözőlehet.

Simon Boglárka
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